
PRÉMIO ALFASIGMA 
A Ad Médic com o patrocínio da Alfasigma vai atribuir, nos termos e condições previstas 
no presente regulamento, um prémio para os 3 melhores trabalhos selecionados para 

apresentação sob a forma de comunicação nas XXIII Jornadas Nacionais Patient Care.

O objetivo do prémio é valorizar a atividade clínica do médico de Medicina Geral e 
Familiar e premiar os trabalhos mais interessantes.
 
REGULAMENTO
São atribuídos 3 prémios, com a seguinte distribuição:
1º Prémio: 1.500,00 €
2º Prémio: 1.000,00 €

3 º 3º Prémio: 500,00 €

Serão atribuidas 10 menções honrosas aos trabalhos selecionados pelo júri.
 

O concurso encontra-se aberto e os trabalhos poderão ser submetidos até dia 21 de janeiro de 
2019 no nosso site www.admedic.pt.
 
Os trabalhos poderão ser submetidos individualmente, ou integrados em equipa.
Devem ser preenchidos todos os campos solicitados no formulário e o resumo do trabalho deve 
conter no máximo 4000 caracteres (inclui espaçamentos).
O resumo deve ser submetido em português. Os trabalhos só poderão apresentar material original, 
não publicado ou apresentado previamente à realização das Jornadas e deverão ser estruturados do 
seguinte modo:

O Apresentador tem obrigatoriamente que estar inscrito nas Jornadas, sendo a inscrição oferta da 
Ad Médic.
 
As candidaturas serão avaliadas por um júri nomeado para o efeito pela organização das Jornadas.

O Laboratório Alfasigma, não terá qualquer influência na seleção dos Candidatos, nem na atribuição 
dos respectivos prémios.

O júri será isento e baseará a sua decisão nos seguintes critérios:
> Originalidade
> Relevância clínica
> Estrutura e organização da informação clinica
> Descrição e discussão
 
Dos trabalhos submetidos o Júri escolherá os 10 melhores trabalhos que serão apresentados 
na sessão “APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES”, em sala, de entre os quais e após 
apresentados, o Júri escolhe os 3 melhores trabalhos, atribuindo o 1º, 2º e 3º prémio.
 
A decisão cabe apenas ao Júri e não haverá recurso. A decisão do Júri é definitiva.
Em caso de empate o Presidente do Júri tem voto de qualidade.

Os prémios para os melhores trabalhos serão atribuídos na Sessão de Encerramento das 
Jornadas.
 
NOTAS IMPORTANTES:
• Após a submissão dos trabalhos, os autores que pretendam efetuar alguma alteração, devem fazê-lo, até à 
data limite para submissão dos trabalhos, diretamente no site (As minhas submissões).
• Todos os trabalhos aceites serão expostos de forma electrónica e os seus resumos serão publicados na versão 
digital do programa das Jornadas.
• Após a avaliação dos resumos, os autores são notificados por escrito, por e-mail, comunicando a aprovação 
ou exclusão do resumo.
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Casos Clínicos
>  Introdução
>  Caso Clínico
>  Conclusão

Casuística
>  Introdução
>  Objetivos
>  Material e métodos
>  Resultados e conclusões


