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ART.º 1.º

a) O trabalho candidato deve ser apresentado sob a forma

03

Do objectivo geral dos
Euros aos investigadores distinguidos com o Prémio
Com o objectivo de contribuir para a dinamização da
investigação em Ciências da Saúde em Portugal, a Sociedade
das Ciências Médicas de Lisboa (SCMED) e os Laboratórios

b) Deve incluir um resumo em Português, não devendo
ART.º 3.º

leigo
c) Um documento onde conste:
- Autores e respectivos contactos (endereço, telefone,

ART.º 2.º

01
Caso o trabalho tenha sido desenvolvido parcialmente em
detalhando a parte do trabalho realizada em instituições

01

02
Investigação deverão formalizar o seu processo de

da Saúde, elaborado por investigadores nacionais ou
estrangeiros, total ou parcialmente realizado em

por correio eletrónico para o secretariado da SCMED

03

02
investigadores nacionais ou estrangeiros, total ou
parcialmente realizado em instituições portuguesas e

Os originais deverão ser escritos em letra Arial,

04
redigida em inglês e seguir as seguintes indicações:

experimentação animal ou humana deverão apresentar
evidência
da
sua
aprovação
pelas
autoridades
regulamentares competentes, de acordo com as boas

REGULAMENTO 2022

ART.º 4.º

ART.º 5.º

ART.º 6.º

mediante os seguintes parâmetros de avaliação (peso
decrescente):
Os dados pessoais disponibilizados nas candidaturas serão

dos dados poderão, a todo o momento, solicitar à SCMED o

São critérios de elegibilidade ou exclusão nomeadamente os
seguintes:

01

a) Os trabalhos deverão ser inéditos (não publicados) ou
02

b) Não serão admitidas candidaturas em incumprimento de

03
04

tenham sido distinguidos com a atribuição de um Prémio

d) Não serão admitidas candidaturas de membros da

escrita aos candidatos, sem possibilidade de recurso ou

Existência de colaborações com outras instituições
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ART.º 7.º

ART.º 8.º

ART.º 10.º

Os trabalhos dos concorrentes premiados não serão
A avaliação dos trabalhos concorrentes aos Prémios de

Os temas dos trabalhos premiados e não premiados,
respetivos autores e instituição de acolhimento serão

01
especialistas, nacionais ou estrangeiros, indicados

ART.º 11.º
ART.º 9.º

02
Direção da SCMED, de acordo com as recomendações

premiados

Os autores dos trabalhos mantêm o direito de publicar os

03
pela Direção da SCMED e divulgada no momento do

Os autores dos trabalhos premiados deverão elaborar um
breve resumo do mesmo e dos resultados obtidos para

trabalhos premiados, deverão os respectivos autores fazer

