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Prémio Investigação 

da 

Secção do Primeiro Episódio Psicótico da Sociedade Portuguesa de 

Psiquiatria e Saúde Mental 2019 

Regulamento 

 

1. Um dos objetivos da Secção do Primeiro Episódio Psicótico da SPPSM visa 

promover a investigação no domínio das fases iniciais das perturbações 

psicóticas.  

 

2. A Secção do Primeiro Episódio Psicótico vai assim atribuir o Prémio investigação 

da Secção do Primeiro Episódio Psicótico da SPPSM 2019. 

 

3. O valor pecuniário do prémio é de 1.500 (mil e quinhentos) euros. 

 

4. É admitido a concurso um único trabalho original por candidato, publicado em 

revista indexada e revista por pares durante os anos de 2018 e 2019, no qual seja 

primeiro autor.  

 

5. O trabalho de investigação a apresentar deverá ser original, na área das fases 

iniciais das doenças psicóticas e realizado em Portugal ou, tratando-se de estudo 

internacional, terá obrigatoriamente que envolver a população portuguesa. 

 

6. As candidaturas deverão ser enviadas via e-mail, enviando cópia do artigo 

publicado em PDF para psicoseprecoceSPPSM@gmail.com. Neste e-mail deve 

ainda indicar nome, funções que desempenha, e-mail, telefone de contacto e 

instituição a que pertence.  

 

7. As candidaturas deverão ser submetidas entre 16 de Setembro e 24 de 

Novembro de 2019.    

 

8.  A escolha do trabalho galardoado será feita por Júri constituído pela direção da 

Secção do Primeiro Episódio Psicótico da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e 

Saúde Mental. Não haverá possibilidade de recurso da decisão do Júri.  
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9. Não serão admitidas candidaturas em manifesto conflito de interesse, 

nomeadamente, de elementos do Júri. 

 

10. O prémio será entregue ao primeiro autor do trabalho galardoado na sessão de 

encerramento do 5º Encontro Nacional do Primeiro Episódio Psicótico. 

 

11. Qualquer elemento não previsto neste regulamento deverá ser decidido em 

reunião da Direção da Secção do Primeiro Episódio Psicótico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


