
                                
 

  
 
 

Prémio de Investigação em Saúde e Medicina do 
Adolescente 

Congresso Nacional de Medicina do Adolescente 
 

“PROFESSORA DOUTORA MARIA DE LOURDES LEVY” 
 

 
A Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria  (SPMA-SPP),  tem  também  como  missão  apoiar  a  investigação  no  campo 
da saúde  e  medicina  do  adolescente,  e  como  tal,  irá  atribuir  o  prémio  de 
investigação  em  saúde  e  medicina  do  adolescente  ao  melhor  trabalho de 
investigação apresentado no seu Congresso Nacional. 
A direção da SPMA-SPP decidiu, em 2017, reconhecer o enorme contributo da 
Professora  Doutora  Maria  de  Lourdes  Levy  para  a  saúde  dos  adolescentes  em 
Portugal, atribuindo o seu nome a este prémio nacional. 
 
 

 

  

   
           

           
 
 

  

 
           
        

  

          

  

  

 1. Objetivos 

Impulsionar e apoiar a investigação em saúde e medicina do adolescente, em temas 
que  contribuam  para  a  compreensão  e  solução  dos  problemas  que  afetam  os 
adolescentes e jovens. 
A  SPMA-SPP  convoca  todos  os  interessados  a  apresentar  os  resultados  da  sua 
investigação no 10º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente, a ter lugar 
nos dias 13 e 14 de maio de 2021. 

 2. Quem pode concorrer?

Todos os profissionais de saúde que tenham desenvolvido trabalhos de investigação 
na  área  da  Adolescência  e  Juventude,  quer  no  âmbito  público  como  privado, 
nacional  ou  internacional. Adicionalmente,  poderão  ser  considerados  trabalhos  de 
profissionais de outras áreas considerados pertinentes na área da saúde e medicina 
do adolescente e jovem.   

 3. Prémio 

O  Prémio  é  atribuído  bianualmente,  no  Congresso  Nacional  de  Medicina do 
Adolescente e consta de um certificado e de um valor pecuniário, cujo montante será 
previamente fixado e divulgado, em cada edição do referido Congresso. 

 4. Cronograma 

 O cronograma da convocatória de 2021 é o seguinte:
 



                                
 

  
Etapas 

 
Submissão de resumos 

 Datas 

Até 11 de abril de 2021 

  
Apresentação dos trabalhos 13 e 14 de maio de 2021 

 
Anúncio do Vencedor 

 
14 de maio de 2021 

 
 

5. Regras para a atribuição do Prémio 

 a. Áreas Temáticas 
 As áreas temáticas aprovadas para a convocatória de 2021 são:

 i. Saúde sexual e reprodutiva 
 ii. Adolescência e meios de comunicação 
 iii. Doença crónica na adolescência 
 iv. Consumo de substâncias 
 v. Saúde mental na adolescência 
 vi. Ética e legislação em adolescência 
 vii. Alimentação e nutrição 
 viii. Outras temáticas relacionadas com adolescência 

 b. Requisitos de Submissão 

 i. Os  trabalhos  propostos  não  devem  ter concorrido  a  nenhum  prémio 
 anteriormente. 
 ii. Aquando da submissão do resumo, o autor deve indicar a sua intenção de 
 concorrer ao prémio, sendo que apenas após confirmação dos requisitos 
 estabelecidos pela  SPMA-SPP  o  trabalho  será  efetivamente  considerado 
 para concurso. 
 iii. Os trabalhos não devem ter sido realizados há mais de três anos. 
 iv. Os  trabalhos  devem  ser  apresentados,  por  um  dos  autores,  durante  o 
 Congresso Nacional de Medicina do Adolescente. 
 v. O  autor  que  apresenta  o  trabalho  deve  estar  inscrito  no  Congresso 
 Nacional de Medicina do Adolescente. 
 vi. Os  resumos  dos  trabalhos  devem  ser  submetidos  através  da  plataforma 
 electrónica do congresso.

 
  

c. Avaliação dos Trabalhos e Decisão Final 
 

i. O Júri dos trabalhos será constituído por personalidades com reconhecido 
mérito na área da Saúde e Medicina do Adolescente e será designado 
pela Direção da SPMA-SPP.  
 



                                
 

  
ii. Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

 

 
CRITÉRIOS  

Originalidade 

 
Entende-se por original todo o tema, metodologia, hipótese 
de investigação, enfoque e/ou cenário, entre outros, que é 
diferente em algum aspeto ao que se encontre atualmente 
investigado ou publicado. 

Relevância 

 
Relevância dos resultados para a saúde da população 
adolescente. 
Consideram-se ainda aspetos de pertinência do tema e, 
ainda a opção pela temática principal do congresso 

Conceptualização 
Fundamentos científicos e técnicos em que se baseia a 
investigação. 
Consistência conceptual com a metodologia utilizada. 

Metodologia 

 
Coerência entre o nível e tipo de investigação e os objetivos 
formulados 
Adequada descrição dos instrumentos e da amostra ou 
população 

Conclusões 
São apresentados os resultados mais importantes. 
São propostas e ou/expostas mudanças significativas. 

 
 

 

 iii. Em  caso  de  empate,  o  prémio  será  dividido  em  partes  iguais  entre  os 
 vencedores e entregar-se-á um certificado a cada vencedor. 

 iv. A  Direção  da  SPMA-SPP  é  responsável  por  comunicar  aos  autores  a 
 decisão  relativa  à  avaliação  dos  resumos  submetidos  para  apresentação 
 no Congresso Nacional de Medicina do Adolescente. 

 v. A  decisão  do  Júri  será  efetuada  após  a  apresentação  de  todos  os 
 trabalhos no Congresso Nacional de Medicina do Adolescente. 

 vi. O anúncio do Prémio será realizada no final do 10º Congresso Nacional 

de Medicina do Adolescente, no dia 14 de maio de 2021. 

 

 
 

  
Direção da SPMA-SPP 
 Dezembro de 2020 


