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REGULAMENTO 
PRÉMIO MELHOR ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Preâmbulo 
A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência (APEMERG) cria o 
prémio para o melhor artigo científico em emergência extra-hospitalar, como forma de 

divulgar e fomentar a investigação científica dos médicos e enfermeiros que desenvolvem 
atividade na emergência extra-hospitalar. 

É indispensável regulamentar a atribuição do referido prémio, definindo as regras para a 
sua atribuição, pelo que é aprovado o presente regulamento. 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

1. O concurso tem por objetivo promover e incentivar a investigação em Portugal na 
área da emergência extra-hospitalar e galardoar o melhor artigo científico de investigação. 

2. Poderão concorrer trabalhos de investigação científica, originais e inéditos, 
individuais ou coletivos, no âmbito da emergência extra-hospitalar, desenvolvido em 
língua portuguesa ou inglesa. 

3. O prémio será atribuído a partir do ano civil de 2019. 
4. O presente regulamento estabelece as normas e procedimentos essenciais à 

concretização deste concurso. 
5. O regulamento será divulgado no sítio www.apemerg.pt e nas redes sociais. 
 

Artigo 2.º 
Prémio 

1. O prémio tem um valor monetário de 500€ (quinhentos euros). 
2. O júri poderá decidir uma atribuição ex aequo. 
3. O júri poderá decidir a atribuição de até duas menções honrosas. 
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4. O júri poderá decidir não atribuir o prémio caso nenhum dos trabalhos submetidos à sua 

apreciação justifique a sua atribuição.  

 
Artigo 3.º 

Júri 

1. O júri é constituído por 5 (cinco) elementos 
2. Os elementos do júri serão indicados anualmente pela Direção da APEMERG. 

3. O júri será presidido pelo Presidente da Direção da APEMERG. 
4. O júri é soberano, decidindo em total autonomia. 
5. As decisões do júri são soberanas e irreversíveis, não podendo ser objeto de 

reclamação ou recurso. 
 

Artigo 4.º 
Procedimento 

1. A abertura do prémio é definida anualmente pela Direção da APEMERG, ouvidos os 

órgãos sociais. 
2. A divulgação do prémio será realizada no sítio www.apemerg.pt e nas redes sociais. 

3. O tema dos artigos científicos versará obrigatoriamente a área da emergência extra-
hospitalar e terão de ter especial relevância para a área em questão. 
4. As candidaturas deverão ser apresentadas em formulário eletrónico próprio e 

submetidas no prazo fixado no edital de abertura do concurso. 
5. Os dados pessoais constantes do formulário de candidatura, os trabalhos recebidos 

e outros documentos associados serão mantidos sob confidencialidade, durante e depois 
do processo de análise e atribuição do prémio.  
6. Para a atribuição do melhor artigo publicado, o júri considerará a qualidade 

científica, o caráter inovador e originalidade, a relevância dos resultados para o 
conhecimento e o potencial de replicação e alargamento da investigação realizada, 

conforme grelha em anexo. 
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7. A decisão do júri será comunicada no congresso anual International Congress on 

Emergency (ICE) 
8. Está vedada a participação dos órgãos sociais da APEMERG a concurso. 

 
Artigo 5.º 

Entrega do prémio 

1. O prémio será entregue anualmente durante a realização do ICE.  
2. O autor premiado proferirá uma conferência sobre o artigo em questão fazendo parte 

do programa anual do congresso ICE. 
3. Os autores dos três melhores artigos autorizam a publicação no sítio 
www.apemerg.pt. 

 
Artigo 6.º 

Exclusão da candidatura 
1. As candidaturas que não cumpram algum dos requisitos dos artigos anteriores serão 

excluídas.  
2. A exclusão da candidatura proceder-se-á também no caso de deteção de fraude ou plágio 
nos trabalhos apresentados.  

3. A decisão de exclusão das candidaturas apenas poderá ser tomada pelo júri.  
 

Artigo 7.º 
Disposições finais 

1. Todos os aspetos ou casos omissos no presente regulamento serão objeto de 

deliberação da Direção da APEMERG. 
 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor 

1. O presente regulamento entra imediatamente em vigor. 

 Lisboa, 14 de janeiro de 2019. 
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Anexo 
Grelha de Avaliação 

 

Critério de avaliação Ponderação 

Relevância 30% 

Natureza inovadora 20% 

Qualidade científica 40% 

Potencial de replicação e alargamento da investigação realizada 10% 

 
 
 

--- fim do regulamento --- 


