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PRéMIO 
PROfESSOR AMéRICO DINIS DA GAMA

REGULAMENTO

Artigo 1

A Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorá-
cica e Vascular (SPCCTV) tem como um dos seus objetivos 
apoiar e fomentar a excelência da investigação e publi-
cação científicas. Assim, resolveu materializar esse intuito 
na criação de um prémio anual de investigação dirigido a 
trabalhos nacionais publicados na Revista da SPCCTV. A 
SPCCTV e o Corpo Editorial da Revista da SPCCTV instituí-
ram assim o “Prémio Professor Américo Dinis da Gama”, 
com patrocínio da Abbott.

Artigo 2

Este Prémio destina-se a galardoar o melhor tra-
balho de investigação no domínio da Cirurgia Cardíaca, 
Torácica ou Vascular, no valor de 2.500 euros.

Artigo 3

Os trabalhos devem ser originais, e deverão ter sido 
publicados no ano anterior na Revista da SPCCTV.

Artigo 4

Sendo o objetivo deste prémio incentivar o espírito 
de investigação nacional, os autores dos trabalhos concor-
rentes terão de ser maioritariamente portugueses. Entre os 
autores do trabalho deverá existir um sócio da SPCCTV no 
pleno uso dos seus direitos.

Artigo 5

Os trabalhos devem ser realizados pelo menos em 
parte em Portugal, podendo ser realizados parcialmente 
no estrangeiro / em colaboração com instituições estran-
geiras, caso o investigador principal seja português.

Artigo 6

Não são considerados trabalhos premiados de outra 
forma.

Artigo 7

O Júri do Prémio será designado pela Direcção da 
SPCCTV, tendo em conta as seguintes considerações: 1. Os 
concorrentes ou elementos do mesmo serviço não podem 
integrar o Júri; 2. O Júri é constituído por 5 (cinco) elementos, 
que deverão ser sócios da SPCCTV, sendo o Presidente do Júri 
designado de entre os membros da Direcção da SPCCTV. Caso 
estes estejam impedidos de fazer parte do júri pelo referido 
no ponto anterior, o presidente do Júri será nomeado por 
votação pelos membros do Júri; 3. As decisões do Júri serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, devendo ser lavrada 
uma ata que será assinada por todos e enviada à Direcção 
da SPCCTV; 4. O Presidente do Júri tem voto de qualidade; 
5. Das decisões do Júri não há recurso; 6. Cada elemento do 
Júri distribuirá as classificações de 10-8-5-3-1 por 5 trabalhos 
pré-selecionados pelo Corpo Editorial e Direcção da SPCCTV.

Artigo 8

Este prémio não é acumulável com outros prémios 
da SPCCTV.

Artigo 9

A proclamação e atribuição dos prémios será efec-
tuada por ocasião do Congresso da SPCCTV, em cerimónia 
a anunciar que contará com a direção da SPCCTV, Corpo 
Editorial da Revista da SPCCTV e representantes da Abbott.

Artigo 10

Qualquer situação não prevista neste regulamento 
será definida pela Direcção da SPCCTV.


