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Prémio de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Professor Doutor José Carlos Amado Martins 2021 

___________________________________________________________ 

Edital  
Na prossecução das atividades da Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica (AEEEMC), é aberto concurso para atribuição do Prémio de Investigação em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica Professor Doutor José Carlos Amado Martins 2021. 

 

ÂMBITO E DESTINATÁRIOS  

O Prémio visa distinguir o melhor trabalho de investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

(EMC), apresentado a concurso. 

De acordo com o Regulamento aprovado na Assembleia Geral da AEEEMC de 27 Julho de 2020, 

podem candidatar-se ao Prémio de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica Professor 

Doutor José Carlos Amado Martins: 

1) Os enfermeiros associados da AEEEMC, com as quotas regularizadas, com exceção dos 

enfermeiros que integrem o Júri e os Órgãos Sociais em vigor na data da atribuição do prémio. 

2) Quando o trabalho de investigação a concurso tiver mais do que um autor, pelo menos um 

dos autores deve ser sócio da AEEEMC e cumprir com o definido no ponto 1). 

3) O prémio é atribuído no âmbito do V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-

Cirúrgica promovido pela AEEEMC. 

4) Apenas pode ser submetido a concurso um único trabalho original por candidato. 

5) Os trabalhos de investigação apresentados poderão ser individuais ou coletivos e terão de ser 
obrigatoriamente no âmbito da EMC, numas das suas quatro áreas reconhecidas: Enfermagem 
à Pessoa em Situação Crítica, à Pessoa em Situação Crónica, à Pessoa em Situação Paliativa e à 
Pessoa em Situação Perioperatória. 

6) Os trabalhos a submeter a concurso poderão estar publicados ou submetidos a publicação 
em revistas científicas, desde que se reportem ao biénio de atribuição do prémio (2020-2021). 
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DESCRIÇÃO DO PRÉMIO 

O montante deste Prémio é de 250€ (duzentos e cinquenta euros), comparticipado pela AEEEMC 

e atribuído numa prestação única. Para além do prémio, é admissível a atribuição de uma (1) 

Menção Honrosa, se o júri o considerar justificado. 

A decisão do júri será comunicada no V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-

Cirúrgica. 

Ao(s) autor(es) do trabalho premiado será conferido um diploma que ateste a atribuição do 

prémio ou da Menção Honrosa, bem como publicado o resumo do trabalho de investigação no 

Livro de Resumos e Atas do V CIEMC. 

O vencedor é convidado a apresentar o seu trabalho sob a forma de comunicação oral breve (10 

minutos), após a receção do prémio. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

As candidaturas devem ser apresentadas entre o dia 11-09-2021 e as 17 horas do dia 11-10-

2021, através da área reservada do website do V Congresso Internacional em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica (https://congresso.aeeemc.com/minha-conta/), que inclui os seguintes 

dados: 

1) Dados do proponente e do trabalho de implementação; 

2) Digitalização do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão (campo “Anexos adicionais”); 

3) Declaração de consentimento do próprio em relação à cópia do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão (campo “Declaração de consentimento”); 

4) Carta do líder do projeto de investigação (campo “Anexos adicionais”), confirmando que o 

trabalho foi realizado, teve o seu conhecimento e aprovação da candidatura. A carta deverá 

conter igualmente informação sobre a contribuição do candidato para o trabalho.  

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será efetuada pelo Júri constituído pelos seguintes associados da AEEEMC:   

Eduardo José Ferreira dos Santos (AEEEMC / ESSV) – Presidente do Júri 

Arminda Celeste Maciel Silva Vieira (IPVC – ESS) 

Custódio Sérgio Cunha Soares (CHBV / ESSNorteCVP/ ESECVP – Alto Tâmega / ESSLei) 

 

https://congresso.aeeemc.com/minha-conta/
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António José Santos Ferreira (CHUC, EPE) 

Maria Isabel Domingues Fernandes (ESEnfC) 

Sara Margarida Rodrigues Gomes (AEEEMC / IPO Coimbra) 

Verónica Rita Dias Coutinho (AEEEMC / ESEnfC) 

 

INFORMAÇÕES  

Para mais informações consulte o Regulamento do Prémio, disponível em 

https://aeeemc.com/premios-aeeemc/. 

Para esclarecimentos adicionais contacte: geral.aeeemc@gmail.com. 

https://aeeemc.com/premios-aeeemc/
mailto:geral.aeeemc@gmail.com

