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O prémio GRÜNENTHAL / SPMI (Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna), é um 
prémio criado pela SPMI e pela Grünenthal, 
destinado a galardoar trabalhos originais 
em língua portuguesa de investigação 
clínica ou de descrição de casos clínicos, em 
formato de poster ou em comunicação oral, 
no âmbito do tratamento da dor crónica, 
apresentados no Congresso Nacional de 
Medicina Interna, no valor de €2.000. 

2014



Normas de Admissão dos Posters/ Comunicações 
a concurso:

1 Apenas serão seleccionados  trabalhos que à data ainda não tenham sido 
publicados.

2 Na submissão de resumos deverão ser respeitadas as normas vigentes no 
Congresso Nacional de Medicina Interna.

3  A submissão de um resumo constitui consentimento para efeitos de publicação 
e distribuição gratuita no âmbito do Congresso.

4 Os resumos serão aceites até às 24:00h do dia 12 de Novembro de 
2013. Serão excluídos resumos manuscritos ou enviados em suporte diferente do 
previsto nas normas do Congresso Nacional de Medicina Interna. Em qualquer caso 
será comunicado aos autores a aceitação ou exclusão dos resumos até ao dia 28 
de Fevereiro de 2014.

5 Todos os resumos aceites serão publicados no Livro de Resumos do Congresso. 

6 É condição necessária para a apresentação de um poster ou de uma 
comunicação oral, a inscrição do primeiro autor no Congresso.
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Normas para Avaliação dos Posters/ Comunicações 
a concurso:

1 Até 28 de Fevereiro 2014 será nomeado um Júri constituído por cinco 
elementos. Três designados pela SPMI, incluindo o Presidente, e dois 
designados pela Grünenthal, com mérito reconhecido na área da dor ou 
da investigação clínica, a quem competirá a avaliação dos trabalhos 
admitidos no âmbito da dor, e a indicação do premiado. 

2 O Júri assim constituído elaborará uma grelha qualificativa que permitirá 
definir os trabalhos admitidos a concurso e o galardoado.

3 O Júri excluirá qualquer resumo que não se enquadre no tema da dor 
crónica.

4 O prémio e respectivo certificado serão entregues ao(s) autor(es) 
presentes na cerimónia de encerramento do Congresso Nacional de 
Medicina Interna. O Júri poderá não atribuir prémio se julgar e justificar não 
haver motivo para premiar qualquer  trabalho.

5 A decisão do Júri constará de acta de reunião convocada para o efeito, 
devidamente assinada por todos os membros. A decisão do Júri é soberana e 
definitiva. As situações omissas no presente regulamento serão resolvidas pelo 
Júri. O anúncio do vencedor do prémio será efectuado após a apresentação no 
Congresso dos trabalhos abrangidos.

6 Em caso de não atribuição não haverá transferência de verbas para os anos 
seguintes. 

7 É vedado o acesso à candidatura ao Prémio aos membros do Júri e aos 
funcionários da Grünenthal.
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Candidaturas:
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

R. Tobis Portuguesa, n08, 20, Sala 7
1750-292 Lisboa

Tel. 217 520 570 / 217 520 578
secretariado@spmi.pt

com o patrocínio:

www.spmi.pt

data limite 

12 Novembro 20 13


