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REGULAMENTO DE PRÉMIO MELHORES ARTIGOS SOBRE A PANDEMIA COVID-19 

 

Artigo 1º - Objetivo 

Distinguir os melhores trabalhos científicos relacionados com a pandemia a SARS-CoV-2 

realizado em autoria ou co-autoria por médicos especialistas ou internos de Saúde Pública. 

 

Artigo 2º - Elegibilidade 

São elegíveis todos os artigos publicados em revistas peer-review ou MedRxiv dentro das áreas 

temáticas em que um ou mais autores seja médicos especialistas ou internos de Saúde Pública. 

1. Epidemiologia da SARS-CoV-2 \ COVID-19; 

2. Efeitos da SARS-CoV-2 \ COVID-19 em populações vulneráveis; 

3. Avaliação de impacto de medidas não farmacológicas de controlo da SARS-CoV-2 \ 

COVID-19; 

4. Efetividade da vacinação para a COVID-19; 

5. Impacto de novas variantes do SARS-CoV-2 

 

Artigo 3º - Regras gerais de candidatura 

1. A candidatura ao prémio faz-se unicamente através da plataforma disponibilizada no 

site da ANMSP 

2. Aquando da submissão do artigo, deve ser indicado quem é o autor que cumpre os 

critérios de elegibilidade e se candidata ao prémio 

3. Limite para submissão de artigos – 23h59, dia 15 de novembro de 2021 (sem 

possibilidade de extensão) 

4. Comunicação do júri dos 3 melhores artigos – 23h59, dia 23 de novembro de 2021 

5. Deve ser indicado o link para o artigo publicado 

6. O artigo pode estar em língua inglesa ou portuguesa 

7. Os autores não podem incluir membros do Júri 

8. Dúvidas e situações omissas serão avaliadas pelo Júri. 
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Artigo 4º - Prémio e montante 

1. Os 3 melhores artigos serão apresentados em sessão própria ao júri, que fará a avaliação 

e atribuição do primeiro, segundo e terceiro prémio, 

2. O primeiro prémio tem o valor de 1.000,00 € (mil euros), o segundo de 600,00 € 

(seiscentos euros), e o terceiro de 400,00 € (quatrocentos euros), 

3. A não apresentação é motivo de desqualificação; 

4. A decisão da inteira responsabilidade do Júri e não passível de recurso, 

5. Cabe ao autor responsável pela submissão a responsabilidade decidir a forma de 

partilhar o prémio com a restante equipa de investigação, 

6. Os artigos premiados serão anunciados em sessão a organizar pela AMNSP até dia 25 

de Novembro de 2021, 

7. Por deliberação do Júri, caso não exista qualidade científica nas propostas, o prémio não 

será atribuído. 

 

Artigo 5º - Critérios de seleção dos artigos submetidos 

1. Será aplicada uma grelha de classificação segundo critérios pré-definidos 

2. Os critérios pré-definidos dividem-se em gerais e específicos 

3. Os critérios gerais (máximo de 8 pontos), variam entre 0 e 4 pontos e têm em conta a 

clareza e resumo da escrita, os termos de escrita científica. 

4. Os critérios específicos (máximo de 12 pontos), variam entre 0 e 2 pontos e respondem 

às seguintes questões em cada secção do resumo: 

○ Introdução 

■ É feito o enquadramento e contextualização do problema em estudo? 

■ A justificação para a execução do estudo é claramente formulada? 

■ O(s) objetivo(s) do estudo está claramente definido(s)? 

○ Métodos 

■ O desenho do estudo é claro? 

■ Os métodos utilizados são adequados para o estudo realizado? 

■ Os materiais e métodos estão claramente descritos? 

○ Resultados 

■ É feita a descrição dos dados? 
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■ A análise dos dados é apresentada de forma apropriada? 

■ Os resultados elucidam o leitor quanto à conclusão do estudo? 

○ Discussão 

■ As conclusões vão ao encontro dos resultados apresentados? 

■ As conclusões respondem aos objetivos propostos? 

■ As conclusões são discutidas no contexto do conhecimento existente 

sobre o problema em estudo? 

● O valor final resulta do somatório da pontuação atribuída nos critérios gerais e 

específicos, de acordo com a respetiva ponderação. 

 

Artigo 6º - Critérios de seleção dos artigos vencedores 

A pontuação dos 3 melhores artigos é ponderada com a pontuação atribuída pela apresentação 

do artigo durante a sessão designar e é ponderada com a pontuação obtida na avaliação do 

artigo (50%-50%): 

● Clareza e design da apresentação (0-5) 

● Clareza e rigor da apresentação do apresentação (0-5) 

● Inovação e impacto do estudo (0-5) 

● Clareza na resposta às perguntas do júri (0-5) 

 

Artigo 7º - Regras de apresentação do artigo 

Os 3 melhores artigos serão selecionados para apresentar o mesmo ao júri e a ordem de 

apresentação será aleatória. 

A apresentação do artigo será efetuada até 25 de novembro em sessão organizada pela ANMSP. 

A apresentação deve demorar 10 minutos, havendo lugar a 5 minutos para perguntas que o júri 

possa colocar. 

 

Artigo 8º - Júri 

O Júri é formado por três sócios efetivos da ANMSP, designados pela direcção, ou pessoas de 

reconhecido mérito ligadas à Saúde Pública. 
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O Júri é autónomo nas suas deliberações, que será efetuada por unanimidade ou por maioria 

simples e lavrada em acta. 

 

Artigo 9º - Impedimentos 

Estão impedidos de concorrer ao Prémio os membros do Júri. 

 

Artigo 10º - Disposições Finais e Regime Fiscal aplicável (sujeição a IRS) 

As condições específicas do Prémio afastam a aplicabilidade da isenção prevista no n.º2 do art.º 

12o do CIRS, para efeitos de tributação em sede de IRS, pelo que o presente Prémio estará 

sujeito a IRS, como a retenção na fonte, às taxas legais aplicáveis. 


