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REGULAMENTO DOS PRÉMIOS 2019 
 

 

Comunicações Orais 
 

 
1. A data limite para submissão de resumos é 15 de Abril de 2019.  

 
2. Os resumos devidamente submetidos serão pré-avaliados por uma comissão científica definida 

pela Direção da SPACV e desconhecedora da proveniência e identidade dos autores e os 
resultados comunicados até ao dia 5 de Maio de 2019. 

 
3. Os critérios de avaliação serão baseados em: originalidade e relevância para a 

Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, metodologia científica, resultados e qualidade 
da apresentação do resumo (valores de 1 a 9). 

 
4. De acordo com as pontuações obtidas, serão selecionados os melhores 32 resumos que 

cumpram os critérios de candidatura aos prémios António Braga e Melhor Comunicação 
Jovem para apresentação nas 4 sessões de prémio. Os restantes trabalhos poderão ser 
selecionados para apresentação nas sessões de Comunicações Rápidas ou para comunicação 
sob a forma de Poster.  

 
5. Os trabalhos apresentados nas sessões de prémio terão 8 minutos para apresentação 

acrescidos de 4 minutos para discussão. Os trabalhos apresentados nas sessões de 
comunicações rápidas terão 5 minutos para apresentação acrescidos de 1 minuto para 
discussão. 

  
6. Os trabalhos selecionados para as sessões de prémio deverão ser alvo de publicação na Revista 

Angiologia e Cirurgia Vascular, devendo o manuscrito ser submetido para 
publicação na respetiva plataforma informática (https://acvjournal.com), e o comprovativo da 
submissão deve ser enviado para o secretariado da SPACV (spacv@spacv.org) até ao dia 15 
de Junho de 2019, impreterivelmente. Caso os autores já tenham submetido ou publicado o 
trabalho em revista indexada na ISI Web of Knowledge, Scopus e/ou PubMed e com fator de 
impacto, deverão fazer prova do mesmo junto do secretariado da SPACV e submeter um artigo 
de revisão sobre o tema do trabalho em causa para a Revista até à data referida. A não 
observação deste ponto levará obrigatoriamente à exclusão da candidatura a prémio.  

 
7. Critérios de candidatura aos prémios António Braga e Melhor Comunicação Jovem: Apenas 

serão considerados candidatos os trabalhos cujo primeiro autor seja sócio da SPACV 
com as quotas atualizadas a 15 de Abril de 2019 ou que tenha sido enviada proposta de novo 
sócio até dia 15 de Abril de 2019.  
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8. A avaliação dos 32 trabalhos candidatos aos prémios António Braga e Melhor Comunicação 

Jovem será realizada in loco. O júri é constituído por uma comissão científica de 6 elementos 
constituída para o efeito e selecionada pela Direção da SPACV. Os critérios de avaliação são: 
originalidade e relevância, qualidade metodológica, resultados e qualidade da apresentação 
oral (valores de 1 a 9). Os trabalhos que não respeitem o tempo definido para apresentação 
serão penalizados. Todos os elementos do comité científico avaliarão todos os trabalhos 
candidatos exceto aqueles em que sejam autores ou que sejam provenientes das suas 
instituições afiliadas. O valor da mediana obtida da avaliação do júri terá um fator de 
ponderação de 75% na pontuação final. Durante as sessões de prémio, qualquer elemento da 
audiência poderá contribuir para a votação através da app do congresso (valor de 1 a 9). O 
valor da mediana obtida pelo público terá um fator de ponderação de 25% na pontuação final. 

 
9. Todos os primeiros autores dos trabalhos selecionados para as sessões de prémio e que 

cumpram os prazos de submissão do artigo correspondente à revista ACV terão inscrição e 
estadia assegurada por intermédio de bolsas educacionais para o efeito, desde que assim o 
solicite no momento da submissão. 

 
10. Os prémios António Braga e Melhor Comunicação Jovem têm um valor de 1.500€ cada. Os 

vencedores serão anunciados durante o jantar do 19º Congresso Anual da SPACV. 
 

 

Comunicações sob a forma de Poster 
 

 
1. A data limite para submissão de resumos é 15 de Abril de 2019.  

 
2. Os resumos devidamente submetidos serão pré-avaliados por uma comissão científica definida 

pela da Direção da SPACV e desconhecedora da proveniência e identidade dos autores e os 
resultados comunicados até ao dia 5 de Maio de 2019. 

 
3. Apenas serão considerados candidatos a prémio os trabalhos cujo primeiro autor seja sócio 

da SPACV com as quotas atualizadas a 30 de Abril de 2019 ou que tenha sido enviada 
proposta de novo sócio até dia 30 de Abril de 2019.  

 
4. Os primeiros autores dos trabalhos selecionados para comunicação sob a forma de Poster 

deverão enviar uma versão provisória até ao dia 20 de Maio de 2018 para o secretariado via 
spacv@spacv.org. Apenas os autores que submeterem uma versão provisória e que 
cumpram os critérios de candidatura ao prémio serão considerados para apresentação oral 
na sessão de Prémio Melhor Poster. Nesta versão, nem o título, nem o texto poderão conter 
o hospital ou instituição de origem ou qualquer outra informação que, 
indiretamente, permita a sua identificação. A não observação deste ponto implicará 
automaticamente a sua desqualificação para prémio. 
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5. A versão provisória deve obedecer aos seguintes critérios: ficheiro em JPEG 
(preferencialmente) ou PDF em formato Horizontal 16:9 (1920x1080 pixel) e 
tamanho mínimo de carateres 8 em qualquer fonte. Nesta versão, nem o título, nem o texto 
poderão conter o hospital ou instituição de origem ou qualquer outra informação que, 
indiretamente, permita a sua identificação. A não observação deste ponto implicará 
automaticamente a sua desqualificação para prémio. 

 
6. As versões provisórias serão avaliadas pela comissão científica, desconhecedora da 

proveniência e identidade dos autores. Os critérios de avaliação serão baseados em: 
originalidade e relevância para a Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, metodologia 
científica, resultados e qualidade da apresentação do Poster (valores de 1 a 9). 

 
7. De acordo com as pontuações obtidas serão selecionados os 10 melhores classificados para 

apresentação oral do poster na sessão de Prémio Melhor Poster e Melhor Poster Jovem, 
dispondo de 3 minutos para apresentação e 3 minutos para discussão.   

 
8. Os Posters selecionados para a sessão de prémio deverão ser alvo de publicação na Revista 

Revista Angiologia e Cirurgia Vascular, devendo o manuscrito ser submetido para 
publicação na respetiva plataforma informática (https://acvjournal.com), e o comprovativo da 
submissão deve ser enviado para o secretariado da SPACV (spacv@spacv.org) até ao dia 15 
de Junho de 2019, impreterivelmente. Caso os autores já tenham submetido ou publicado o 
trabalho em revista indexada na ISI Web of Knowledge, Scopus e/ou PubMed e com fator de 
impacto, deverão fazer prova do mesmo junto do secretariado da SPACV e submeter um artigo 
de revisão sobre o tema do trabalho em causa para a Revista até à data referida. A não 
observação deste ponto levará obrigatoriamente à exclusão da candidatura a prémio.  

 
9. Todos os Posters estarão em exibição durante o período do Congresso e disponíveis para 

consulta através da app do 19º Congresso SPACV. 
 
10. O valor dos prémios Melhor Poster e Melhor Poster Jovem é de 1.000€ cada. Os vencedores 

serão anunciados durante o jantar do 19º Congresso Anual da SPACV. 

 
 

Artigos científicos (Revista Angiologia e Cirurgia Vascular) 
 
 
1. Serão avaliados todos os artigos publicados ao longo do ano de 2018 na Revista 

Angiologia e Cirurgia Vascular, órgão científico oficial da SPACV. Todos os artigos 
publicados são automaticamente candidatos a prémio sem que seja necessária 
qualquer ação por parte dos autores. 
 

2. O júri será composto pelos Corpo Editorial da Revista e por uma comissão científica nomeada 
pela da Direção da SPACV 

 
3. Nos casos em que algum elemento do júri é autor ou co-autor da publicação, esse 

elemento não participará na respetiva avaliação. 
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4. Os vencedores terão acesso preferencial a bolsas educacionais para o 20º Congresso Anual da 

SPACV. 
 
5. O valor do prémio para Melhor Artigo Original é de 2,000€, para Melhor Artigo 

de Revisão é de 1.500€, e o prémio Melhor Caso Clínico/Imagem em Cirurgia 
Vascular é de 1,000€. Os vencedores serão anunciados durante o jantar do 19º Congresso 
Anual da SPACV. 

 
 

Prémios de incentivo à publicação científica 
 
 

1. Serão avaliados todos artigos publicados ao longo do ano de 2018 em revistas científicas 
indexadas na plataforma Web of Science e com factor de impacto reconhecido. Para 
contabilização dos mesmos, os interessados deverão fazer prova da publicação em 2018 
assim como do respectivo factor de impacto da revista em causa enviando essa informação 
para o secretariado da SPACV (spacv@spacv.org) até 30 de Março de 2019. Só serão 
considerados os artigos enviados pelos autores até à data limite.  
 

2. De acordo com a contabilização mencionada acima, serão atribuídos os seguintes prémios, 
tendo em conta os critérios abaixo:  

 Melhor publicação científica internacional do ano 2018 
o candidatos têm que ser sócios SPACV com quotas atualizadas; 
o só inclui publicações com Fator de Impacto que aparecem na ISI Web of 

Knowledge, Scopus e/ou PubMed; 
o critério: Maior Fator de Impacto + Primeiro ou Último Autor; 
o critérios de desempate: 1º - Primeiro vs último autor; 2º - Interno vs Especialista; 

3ª - atribuir ex-aequo 
 Maior contributo científico internacional do ano 2018 

o candidatos têm que ser sócios SPACV com quotas atualizadas; 
o só inclui publicações com Fator de Impacto que aparecem na ISI Web of 

Knowledge, Scopus e/ou PubMed; 
o critério: Número de Publicações com Fator de Impacto + Primeiro ou Último Autor; 
o critérios de desempate: 1º - Primeiro vs último autor; 2º - Interno vs Especialista; 

3ª - atribuir ex-aequo 
  

3. Os vencedores terão acesso preferencial a bolsas educacionais para o 20º Congresso Anual 
da SPACV. 

 
4. O valor do prémio Melhor Publicação Científica Internacional do Ano é de 2,000€ e o de 

Maior Contributo Científico Internacional do Ano é de 2,500€ cada. Os vencedores serão 
anunciados durante o jantar do 19º Congresso Anual da SPACV. 

 


