
PRÉMIO APMGF - GRESP/TEVA

Trabalhos de investigação em Medicina Geral e Familiar na área respiratória no

âmbito dos Cuidados de Saúde Primários 

REGULAMENTO

A APMGF - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar através do seu Grupo

de  Estudos  de  Doenças  Respiratórias  –  GRESP  e  o  Laboratório  TEVA  PORTUGAL

decidiram instituir um Prémio ao melhor trabalho de investigação em Medicina Geral

e Familiar na área respiratória, no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários , a seguir

designado por  Prémio, com o intuito de incentivar o interesse pela Investigação em

cuidados respiratórios nos Cuidados de Saúde Primários.

O  Prémio  é  atribuído  de  entre  os  trabalhos  submetidos  e  analisados  por  um  Júri

constituído para o efeito. 

Os trabalhos deverão ser submetidos segundo o presente regulamento: 

1. OBJETIVO GERAL DO PRÉMIO 

O  Prémio  tem  como  principal  objetivo  promover  e  incentivar  a  investigação  em

doenças respiratórias em Medicina Geral e Familiar.

2. ÂMBITO E PRÉMIO 

a)  O  Prémio  APMGF  -  GRESP/TEVA  distinguirá  o  melhor  trabalho  de  investigação

atendendo  à  pertinência,  à  metodologia,  ao  rigor  científico  e  demais  atributos  de

valorização  na  área  das  doenças  respiratórias,  da  Medicina  Geral  e  Familiar  e  dos

Cuidados de Saúde Primários. 

b)  O  primeiro  autor  e  mais  de  metade  dos  autores  devem  ser  médicos  sócios  da

APMGF.

c)  O  Prémio  consiste  na  inscrição,  alojamento  e  viagem  ida  e  volta  de  Lisboa  ou

Porto/Londres/Lisboa ou Porto para participação no Congresso Europeu da ERS 2016



(ERS International  Conference 2016),  a realizar  de 3 a 7 de Setembro de 2016,  em

Londres.

3. CALENDÁRIO

1. A submissão dos trabalhos decorre de 1 de Fevereiro de 2016 até ao dia 31 de

Maio de 2016.
2. Até  30  de  junho  de  2016  será  anunciado  o  trabalho  premiado,  cuja

comunicação  será  efetuada  pela  APMGF  por  email  ao  primeiro  autor  e

divulgadas nos seus meios de comunicação.
3. A entrega formal do prémio decorrerá na Cerimónia de Encerramento do 20º

Congresso Nacional de MGF a decorrer no dia 2 de outubro de 2016

4. FORMALIZAÇÃO E SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS

a) Os pedidos de informação relativos ao Prémio, os documentos de candidatura e

o trabalho para submissão ao júri devem ser enviados para a APMGF através do

email: apmgf@apmgf.pt
b) Do documento de candidatura deve constar:

i.  o  nome  do  primeiro  autor,  com  indicação  do  número  da  cédula

profissional,  do número de sócio da APMGF, telefone,  endereço para

onde deve ser  remetido qualquer expediente relativo à candidatura e

correio eletrónico de contacto. 
ii. No caso de coautorias devem ser indicados os nomes dos outros autores

e restantes elementos idênticos ao do primeiro autor.
iii. Declaração do(s) autor(es) de aceitação de submissão do trabalho a este

Prémio; 
iv. Declaração de ausência de conflitos de interesses; 

c) O texto do trabalho não pode conter a identificação do(s) autor(es), sob pena

de  exclusão  do  mesmo.  A  identificação  deve  ser  feita  apenas  no  espaço

indicado para o efeito.

5. ELEGIBILIDADE DAS CANDIDATURAS

1. O  secretariado  da  APMGF  verificará  as  condições  regulamentares  das

candidaturas antes de serem distribuídas ao Júri.
a) Serão excluídos os trabalhos que não cumpram os requisitos regulamentares
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b) Serão  apenas  admitidos  trabalhos  inéditos,  sendo  excluídos  trabalhos  já

premiados  ou  submetidos  a  outros  prémios/bolsas  da  APMGF  e/ou  outras

entidades;
c) Serão excluídos trabalhos em manifesto conflito de interesses;
d) Da  decisão  de  admissão  ou  exclusão  será  dada  informação  por  emails  aos

candidatos,  sem  possibilidade  de  recurso  ou  reclamação  atenta  a  natureza

privada e discricionária do Prémio em questão.

6. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI

O Júri é constituído por 3 elementos de reconhecido mérito e competência científica

nomeado pela Direção da APMGF sobre proposta GRESP/APMGF

7. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA O PRÉMIO

O Júri  apreciará  o  mérito  dos  trabalhos  de  investigação  candidatos,  com base  nos

seguintes critérios de avaliação:

1. Originalidade;

2. Relevância para a Medicina Geral e Familiar e para os Cuidados de Saúde Primários

tendo em conta a melhoria da prática clínica, no âmbito das doenças respiratórias;

3. Justificação e pertinência do estudo

4. Definição dos objetivos

5. Classificação do tipo de estudo

6. Definição da população e da amostra

7. Definição de variáveis e descrição dos métodos de recolha de informação

8. Descrição dos métodos de análise da informação

9. Apresentação de resultados 

10. Conclusões

11. Discussão de limitações metodológicas e de obstáculos 

8. ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO

As decisões do Júri serão tomadas por maioria absoluta de votos e delas não caberá

recurso. Da decisão do Júri será lavrada uma ata, a qual será assinada por todos os seus

membros. 



9. ATRIBUIÇÃO DO PREMIO 

1. A APMGF emitirá o Certificado do Prémio a atribuir ao trabalho vencedor.
2. O  Certificado  do  Prémio  será  formalmente  entregue  ao  primeiro  autor  do

trabalho  premiado  na  Cerimónia  de  Encerramento  do  20º  Congresso  Nacional  de

Medicina Geral e Familiar, por um representante do Laboratório TEVA PORTUGAL.
3. Os  autores  do  trabalho  premiado  serão  convidados  a  participar  no  20º

Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar a realizar de 30 de setembro a 2 de

outubro de 2016,  com inscrição e alojamento a cargo da APMGF (máximo de três

autores).
4. As  formalidades  relativas  ao  usufruto  do  Prémio  serão  da  responsabilidade

direta  do  Laboratório  TEVA  PORTUGAL,  que  atempadamente  providenciará  as

respetivas diligências

11. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TRABALHO FINAL

1. O(s) autor(es) do trabalho premiado mantêm o direito de autoria e de publicação

em revistas científicas. 

2. Na publicação do trabalho deverá ser feita menção ao Prémio recebido. 
3. Um exemplar do estudo ficará no Centro de Documentação e Informação da

APMGF e outro no Laboratório TEVA PORTUGAL


