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PRÉMIO NACIONAL DE DIABETOLOGIA – SPD 

2021 
 

REGULAMENTO 
 

I) A SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIABETOLOGIA, doravante designada apenas 
por SPD, institui o Prémio Nacional de Diabetologia-SPD, com o objetivo de 
promover, apoiar e estimular projetos de investigação na área da Diabetologia; 
 
II) O Prémio tem periodicidade bienal – este regulamento é relativo ao prémio 2021; 
 
III) O valor pecuniário do Prémio a atribuir é de €20.000,00 (vinte mil euros); 
 
IV) Os projetos admitidos a concurso terão que ser apresentados em língua 
inglesa, à direção da SPD, até 15 de Setembro de 2021, devendo para o efeito 
serem remetidos via e-mail para: diabetes@spd.pt; 
 
V) O primeiro e/ou último autor da candidatura tem de ser sócio da SPD e o 
trabalho deve ser efetuado em Portugal; 
 
VI) A SPD procederá à divulgação do Prémio na respetiva página da Internet e por 
meios que forem julgados convenientes; 
 
VII) O Júri do prémio será composto por 5 (CINCO) elementos, sendo 4 (QUATRO) 
com perfil internacional, selecionados pela Direção da SPD, cabendo a presidência 
do Júri ao Presidente da SPD; 
 
VIII) O Júri deve verificar a regularidade formal dos trabalhos candidatos recebidos 
e emitir um comentário sobre cada um dos trabalhos; 
 
IX) O Júri decide com total liberdade e independência de critério, por maioria de 
votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade no caso de haver empate. O 
Júri pode decidir pela não atribuição do prémio se nenhum dos trabalhos 
apresentados a concurso tiver a qualidade exigida; 
 
X) Não há recurso das decisões do Júri; 
 
XI) O Prémio será entregue em cerimónia própria comemorativa dos 100 anos da 
descoberta da insulina; 
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XII) A SPD reserva-se o direito de publicitar o projeto premiado em revista própria 
ou em meios de comunicação que sejam do interesse dos autores, devendo ser 
mencionado em local próprio do artigo o facto de corresponder ao Prémio 
Nacional de Diabetologia; 
 
XIII) Os premiados deverão fazer uma apresentação dos resultados no Congresso 
Português de Diabetes de 2023; 
 
XIV) O valor do prémio é distribuído em duas tranches – a primeira no valor de 

17.000	euros no ano de atribuição do prémio e a segunda, após a apresentação 

oral com os resultados obtidos com o projeto no valor remanescente de 

3.000	euros; 

 
XV) Os premiados comprometem-se a escrever um artigo de revisão para a revista 
da Sociedade, Revista Portuguesa de Diabetes, na área de atribuição do prémio; 
 
XVI) Toda e qualquer publicação dos resultados deverá evidenciar o patrocínio da 
SPD com o seu logótipo e/ou referência nos agradecimentos. 


