
Prémio de Melhor Artigo Científico CMIN (2022) 

Área da Pediatria 

 

Será atribuído anualmente um prémio, na área da Pediatria, com objetivo de incentivar e premiar a produção científica 

no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN). O prémio tem o valor monetário de 750€ e será pago diretamente ao 

candidato. 

 

Candidatura 

Podem candidatar-se ao prémio de melhor artigo científico, os autores de artigos científicos que cumpram 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Pertencerem ao corpo clínico do Departamento da Infância e Adolescência ou Departamento de 

Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência do CMIN; 

• Serem o primeiro ou o último autor do respetivo artigo científico; 

• O artigo científico ter sido publicado em revista indexada, durante o ano transato ao ano do período da 

candidatura (notar que não serão considerados artigos a aguardar publicação (“aceites para publicação”)). 

Apenas poderá́ candidatar-se um membro por trabalho, embora este possa ter sido realizado em co-autoria. No caso 

do primeiro ou último autor pertencerem ambos ao corpo clínico do CMIN, o autor que se candidata ao prémio deve 

apresentar prova de aceitação da candidatura pelo outro co-autor. 

Os membros do Júri de atribuição dos Prémios não poderão concorrer, mas a sua co-autoria não impede a atribuição 

do Prémio. Nesse caso, deverá ser feita uma declaração de conflito de interesses, não participando esse elemento do 

Júri na avaliação do referido trabalho.  

A candidatura deve ser formalizada por escrito para o e-mail da Unidade de Investigação e Formação do CMIN 

(investigacao.cmin@chporto.min-saude.pt), sob o assunto “Prémio de Melhor Artigo Científico CMIN”, com envio em 

anexo da versão final publicada do artigo científico a concurso. Da atribuição do Prémio não haverá́ recurso.  

 

Avaliação 

O artigo será atribuído anualmente, com base num processo de avaliação que pondere os seguintes itens: 

• Qualidade científica e relevância do artigo científico; 

• Relevância da revista na qual o artigo foi publicado (sendo especialmente considerado o fator de impacto da  

Journal Citation Reports™ , relativo ao ano da publicação). 

Será selecionado apenas 1 artigo anualmente para atribuição do Prémio. Caso o Júri entenda que nenhum dos artigos 

a concurso preenche os requisitos mínimos de qualidade, este reserva-se o direito de não atribuir o prémio e decidir 

se o valor do prémio transita para o ano seguinte. A verba acumulada dos dois anos não se transfere para o terceiro 

ano consecutivo.  

O Júri para o prémio 2022 terá a seguinte constituição: 

• Alberto Caldas Afonso (Diretor do CMIN); 

• Esmeralda Martins (Coordenadora do Ensino e Formação Pós-graduada da UIF); 



• Fernanda Rodrigues (Professora Associada com Agregação do MIM da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra). 

Período de candidatura e divulgação da deliberação do Júri 

O período de candidatura decorre entre 8 e 20 de junho de 2022. Os candidatos vencedores serão anunciados a 1 de 

Julho 2022, no decorrer do CMIN Summit’22. O autor premiado deverá estar inscrito no Congresso e presente para a 

entrega do prémio. 

  



Área da Ginecologia/Obstetrícia 

 

Será atribuído anualmente um prémio, na área da Ginecologia/Obstetrícia, com objetivo de incentivar e premiar a 

produção científica no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN). O prémio tem o valor monetário de 750€. 

 

Requisitos 

Serão considerados artigos científicos que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Artigo por extenso;  

• Primeiro ou último autor elementos do corpo clínico do Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva 

do CMIN à data da publicação e candidatura; 

• Publicação em revista indexada, durante o ano transato ao ano do período da candidatura (notar que não 

serão considerados artigos a aguardar publicação (“aceites para publicação”). 

 

Candidatura 

A candidatura deverá ser apresentada pelo primeiro ou último autor do artigo. 

 

Os membros do Júri de Atribuição dos Prémios não poderão ser primeiro ou último autores de artigos submetidos a 

concurso, mas a sua co-autoria não impede a atribuição do prémio. Nesse caso, deverá ser feita uma declaração de 

conflito de interesses, não participando esse elemento do Júri na avaliação do referido trabalho.  

 

A candidatura deverá ser formalizada por escrito através de envio de e-mail para a Unidade de Investigação e 

Formação do CMIN (investigacao.cmin@chporto.min-saude.pt), sob o assunto “Prémio de Melhor Artigo Científico 

CMIN”, com envio em anexo da versão final publicada do artigo científico a concurso. Em Cc neste e-mail deverão ser 

incluídos os endereços de email de todos os co-autores do artigo a concurso. 

 

Seleção 

A seleção dos artigos submetidos será efetuada tendo em conta: 

• Qualidade científica e relevância do artigo científico; 

• Relevância da revista na qual o artigo foi publicado (sendo especialmente considerado o fator de impacto da 

Journal Citation Reports™ , relativo ao ano da publicação). 

 

Será selecionado apenas um artigo anualmente para atribuição do prémio.  

 

Da atribuição do prémio não haverá́ recurso.  

 

O Júri para o Prémio de 2022 terá a seguinte constituição: 

• António Tomé Pereira (Diretor do Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, CMIN; Professor 

Catedrático Convidado do ICBAS); 



• Célia Amorim Costa (Ginecologista/Obstetra no CMIN; Professora Auxiliar Convidada do ICBAS); 

• João Bernardes (Ginecologista/Obstetra no Centro Hospitalar Universitário S. João; Professor Catedrático da 

FMUP) 

 

Prémio 

O prémio tem o valor monetário de 750 euros. 

 

Caso o Júri entenda que nenhum dos artigos a concurso preenche os requisitos mínimos de qualidade, este reserva-

se o direito de não atribuir a bolsa e decidir se o valor da bolsa transita para o ano seguinte.  

 

A verba acumulada dos dois anos não se transfere para o terceiro ano consecutivo.  

 

Período de candidatura e divulgação da deliberação do Júri 

 

O período de candidatura decorre entre 8 e 20 de junho de 2022.  

 

O vencedor será anunciado a 1 de Julho 2022, no decorrer do CMIN Summit’22.  

 

O autor do artigo premiado que submeteu a candidatura deverá estar inscrito no Congresso e presente para a entrega 

do prémio. 

 

 

  



Prémio de Melhor Trabalho Apresentado em Reuniões Científicas Internacionais CMIN 2022 

Área da Pediatria 

 

Será atribuído anualmente um prémio, na área da Pediatria, com objetivo de premiar trabalhos científicos 

apresentados em reuniões científicas internacionais. O prémio tem o valor monetário de 300€ e será pago diretamente 

ao candidato. 

Candidaturas 

 

Podem candidatar-se a esta prémio os autores de trabalhos científicos, apresentados sob a forma de comunicação 

oral ou poster, que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Pertencerem ao corpo clínico do Departamento da Infância e Adolescência ou Departamento de 

Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência do CMIN; 

• Serem o primeiro autor e apresentador do trabalho científico; 

• A apresentação ter ocorrido durante o ano transato ao ano do período da candidatura. 

Apenas poderá́ candidatar-se um membro por trabalho, embora este possa ter sido realizado em co-autoria. No caso 

do primeiro ou último autor pertencerem ambos ao corpo clínico do CMIN, o autor que se candidata ao prémio deve 

apresentar prova de aceitação da candidatura pelo outro co-autor. 

Os membros do Júri de atribuição dos Prémios não poderão concorrer, mas a sua co-autoria não impede a atribuição 

do Prémio. Nesse caso, deverá ser feita uma declaração de conflito de interesses, não participando esse elemento do 

Júri na avaliação do referido trabalho.  

A candidatura deve ser formalizada por escrito para o e-mail da Unidade de Investigação e Formação do CMIN 

(investigacao.cmin@chporto.min-saude.pt), sob o assunto “Prémio de Melhor Trabalho Apresentado em Reuniões 

Científicas Internacionais”, com envio em anexo da versão final do trabalho e certificado comprovativo da presença e 

apresentação. Da atribuição do Prémio não haverá́ recurso.  

 

Avaliação 

 

O Prémio será atribuído anualmente, com base num processo de avaliação que pondere os seguintes itens: 

• Qualidade científica e relevância do trabalho científico. 

Será selecionado apenas 1 trabalho anualmente para atribuição do Prémio. Caso o Júri entenda que nenhum dos 

trabalhos a concurso preenche os requisitos mínimos de qualidade, este reserva-se o direito de não atribuir o prémio 

e decidir se o valor do prémio transita para o ano seguinte. A verba acumulada dos dois anos não se transfere para o 

terceiro ano consecutivo.  

O Júri para o Prémio 2022 terá a seguinte constituição: 

• Alberto Caldas Afonso (Diretor do CMIN, Professor Catedrático Convidado do ICBAS); 

• Esmeralda Martins (Coordenadora da Unidade de Doenças Metabólicas CMIN; Professora Associada do ICBAS; 

membro da UIF); 



• Fernanda Rodrigues (Professora Associada com Agregação do MIM da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra). 

Período de candidatura e divulgação da deliberação do Júri 

O período de candidatura decorre entre 8 e 20 de junho de 2022. Os candidatos vencedores serão anunciados a 1 de 

Julho 2022, no decorrer do CMIN Summit’22. O autor premiado deverá estar inscrito no Congresso e presente para a 

entrega do prémio. 

 

 

  



Área da Ginecologia/Obstetrícia 

 

Será atribuído anualmente um prémio, na área da Ginecologia/Obstetrícia, com objetivo de premiar trabalhos 

apresentados em reuniões científicas internacionais. O prémio tem o valor monetário de 300€.  

 

Requisitos 

Serão considerados trabalhos científicos, apresentados sob a forma de comunicação oral ou poster, que cumpram 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

• Primeiro autor e apresentador ser elemento do corpo clínico do Departamento da Mulher e da Medicina 

Reprodutiva do CMIN à data da apresentação e da candidatura; 

• Apresentação ter ocorrido no ano transato ao ano do período da candidatura; 

• Apresentação ter sido integrada em reunião científica organizada por entidade de carácter internacional, que 

tenha tido lugar em Portugal ou no estrangeiro. 

 

Não serão admitidas a concurso apresentações de casos clínicos. 

 

Candidatura 

A candidatura deverá ser apresentada pelo primeiro autor. 

 

Os membros do Júri de Atribuição dos Prémios não poderão apresentar candidatura, mas a sua co-autoria não impede 

a atribuição do prémio. Nesse caso, deverá ser feita uma declaração de conflito de interesses, não participando esse 

elemento do Júri na avaliação do referido trabalho.  

 

A candidatura deve ser formalizada por escrito para o e-mail da Unidade de Investigação e Formação do CMIN 

(investigacao.cmin@chporto.min-saude.pt), sob o assunto “Prémio para Melhor Trabalho Apresentado em Reuniões 

Científicas Internacionais”, com envio em anexo da versão final do trabalho e certificado comprovativo da presença e 

apresentação.  Em Cc neste e-mail deverão ser incluídos os endereços de e-mail de todos os co-autores. 

 

Seleção 

Em relação à seleção dos trabalhos submetidos: 

• Será tida em conta a qualidade científica e relevância do trabalho. 

• Será dada preferência a trabalhos originais e apresentações sob a forma de comunicação oral 

 

Será selecionado apenas um trabalho anualmente para atribuição do prémio.  

 

Da atribuição do prémio não haverá́ recurso.  

 



O Júri para o Prémio de 2022 terá a seguinte constituição: 

• António Tomé Pereira (Diretor do Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, CMIN; Professor 

Catedrático Convidado do ICBAS); 

• Célia Amorim Costa (Ginecologista/Obstetra no CMIN; Professora Auxiliar Convidada do ICBAS); 

• João Bernardes (Ginecologista/Obstetra no Centro Hospitalar Universitário de S. João; Professor Catedrático 

da FMUP) 

 

Prémio 

O prémio será atribuído anualmente e tem o valor monetário de 300 euros. 

 

Caso o Júri entenda que nenhum dos trabalhos a concurso preenche os requisitos mínimos de qualidade, este reserva-

se o direito de não atribuir a bolsa e decidir se o valor da bolsa transita para o ano seguinte.  

 

A verba acumulada dos dois anos não se transfere para o terceiro ano consecutivo.  

 

 

Período de candidatura e divulgação da deliberação do Júri 

O período de candidatura decorre entre 8 e 20 de junho de 2022.  

 

O vencedor será anunciado a 1 de Julho 2022, no decorrer do CMIN Summit’22.  

 

O autor do trabalho premiado, que submeteu a candidatura, deverá estar inscrito no Congresso e presente para a 

entrega do prémio. 

 


