
 
 

 
REGULAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 

DOS TRABALHOS APRESENTADOS NAS REUNIÕES ANUAIS DA 
SOCIEDADE PORTUGUESA  DE ENDOCRINOLOGIA,DIABETES E 

METABOLISMO (SPEDM) 
 
 

1-A SPEDM promove, em cada reunião anual, um concurso para atribuição de prémios, 

nos termos e condições deste regulamento; 

 

2-Este concurso atribui os seguintes prémios: 

a) Melhor trabalho de investigação básica 

b) Melhor trabalho de investigação clínica 

c) Melhor trabalho de casuística 

d) Melhor trabalho de Caso clínico 

 

� Será atribuído apenas um 1º Prémio por categoria e uma menção honrosa (se 

assim se justificar) 

 

3-Consideram-se admitidos ao concurso todos os trabalhos cientificos apresentados 

durante a reunião, quer sob a forma de comunicação oral quer sob a forma de cartaz, 

devendo fazer parte dos autores, pelo menos um sócio da SPEDM; 

 

4-Será designado pela direcção da SPEDM um Júri, devendo ser endereçados os 

convites com antecedência de pelo menos um mês; 

 

5-O Júri será constituído por um presidente e três ou quatro vogais; 

 

6-Todos os membros do júri devem ser sócios da SPEDM; 

 

7-As decisões do júri são tomadas por maioria simples tendo o presidente voto de 

qualidade; 

 

8- Quando haja trabalhos avaliados de que os membros do júri sejam co-autores, estes 

deverão abster-se na votação;  

 

9-Compete ao júri a definição do modo do seu funcionamento;  

 



 
 

10-As deliberações do júri são definitivas, delas não cabendo recurso. 

 

11-O júri deverá elaborar acta final da sua deliberação e entregá-la ao secretário-geral 

da SPEDM ou a outro elemento da direcção em que este delegue, no dia anterior à 

sessão de encerramento para que os resultados da mesma possam ser preparados pelo 

secretariado a tempo de serem divulgados na sessão de encerramento. 

 

12-Para alem do reconhecimento do mérito que constitui a essência dos prémios, a 

direcção poderá atribuir prémios pecuniários, bolsas de estudo ou outros, dependentes 

de disponibilidades, devendo nesse caso anunciá-los com a antecedência possível, mas 

sempre antes do início da reunião. 
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