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1 Prémio Jovem Investigador "João Arménio 

Correia Martins" 

1.1 Objectivo 

O prémio jovem investigador “Professor João Arménio Correia Martins” é instituído 

pela Sociedade Portuguesa de Biomecânica (SPB) para premiar os trabalhos 

cientificamente relevantes em Biomecânica realizados em Portugal por jovens 

investigadores. A designação do prémio homenageia o Professor João Martins pelo 

seu relevante contributo para o desenvolvimento da Biomecânica e da Engenharia 

Biomédica em Portugal. O prémio é atribuído de dois em dois anos por ocasião do 

Congresso da SPB (de agora em diante designado por Congresso). 

 

1.2 Regulamento 

1 – O prémio João Martins tem o valor monetário de 1000 euros financiado pela 

Organização do Congresso. 

2 – O Júri de selecção é constituído por 3 membros efectivos da SPB nomeados pelo 

Presidente da Assembleia Geral da SPB sobre proposta(s) da Direcção da SPB. 

3 – O prémio é indivisível e atribuído ao autor do artigo escolhido pelo júri como o 

melhor artigo entre os apresentados e aceites como candidatos ao prémio. 

4 – Consideram-se candidatos ao prémio os autores e artigos que reúnam as 

seguintes condições: 

a) Sejam primeiros autores do trabalho submetido. 

b) Tenham 35 anos ou menos à data de realização (início) do congresso. 

c) Preencham e enviem a ficha de candidatura, juntamente com o artigo 

final e a cópia do bilhete de identidade. 

d) A ficha de candidatura ao prémio, o artigo e a cópia do bilhete de 

identidade sejam enviados dentro do prazo estipulado para envio das 

candidaturas. 

e) O aspecto gráfico e a formatação do artigo estejam de acordo com as 

instruções definidas pelo Congresso. 

f) O artigo seja aceite para apresentação no Congresso. 

g) O primeiro autor seja também o autor correspondente. 

h) O primeiro autor seja também o apresentador do trabalho no Congresso. 

i) O primeiro autor esteja devidamente registado no Congresso. 

5 – Cada autor só pode submeter um único artigo para a candidatura ao prémio. 

6 – A decisão do júri é definitiva. 

7 – O prémio é entregue na cerimónia de encerramento do Congresso. 
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2 Prémio “Prof. Nuno Rilo” 

2.1 Objectivo 

O prémio “Professor Nuno Rilo” é instituído pela Sociedade Portuguesa de 

Biomecânica (SPB) para premiar as apresentações orais dos trabalhos 

cientificamente relevantes em Biomecânica realizados em Portugal. A designação 

do prémio homenageia o Professor Nuno Rilo pelo seu relevante contributo para o 

desenvolvimento da Biomecânica e da Engenharia Biomédica em Portugal. O 

prémio é atribuído de dois em dois anos por ocasião do Congresso da SPB (de agora 

em diante designado por Congresso). 

 

2.2 Regulamento 

1 – O prémio Nuno Rilo não tem valor monetário. 

2 – O Júri de avaliação é constituído entre 4 a 8 membros efectivos da SPB, 

nomeados pelo Presidente da Assembleia Geral da SPB sobre proposta(s) da 

Direcção da SPB, e ainda pelos ‘chairmans’ das várias sessões do Congresso. 

3 – O prémio é único e indivisível e atribuído ao orador do trabalho escolhido pelo 

júri como a melhor apresentação oral entre os trabalhos apresentados no 

Congresso. 

4 – Todos os trabalhos aceites no Congresso são automaticamente candidatos ao 

prémio, não sendo necessária a apresentação de ficha de candidatura. 

5 – As apresentações orais são avaliadas tendo em conta os seguintes parâmetros: 

a) Relevância científica do trabalho apresentado. 

b) Inovação científica do trabalho apresentado. 

c) Cumprimento do tempo limite de apresentação: 12minutos. 

d) Clareza da exposição. 

e) Aspecto gráfico e formatação da apresentação. 

f) Ritmo e segurança na apresentação. 

6 – A decisão do júri é definitiva. 

7 – O prémio é entregue na cerimónia de encerramento do Congresso. 
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3 Prémio “Melhor Artigo de Estudante” 

3.1 Objectivo 

O prémio “Melhor Artigo de Estudante” é instituído pela ‘International Society of 

Biomechanics’ (ISB) para premiar os trabalhos cientificamente relevantes em 

Biomecânica realizados em Portugal por estudantes. O prémio é atribuído de dois 

em dois anos por ocasião do Congresso Nacional de Biomecânica (de agora em 

diante designado por Congresso). 

 

3.2 Regulamento 

1 – O prémio ‘Melhor Artigo de Estudante’ tem o valor monetário de 500 euros 

financiado pela ‘International Society of Biomechanics’. 

2 – O Júri de avaliação é constituído por 4 a 8 investigadores com experiência e 

trabalho cientifica relevante no campo da Biomecânica. A selecção do júri fica a 

cargo do comité organizador do Congresso. 

3 – O prémio é indivisível e atribuído ao autor do artigo escolhido pelo júri como o 

melhor artigo entre os apresentados e aceites como candidatos ao prémio. 

4 – Consideram-se candidatos ao prémio os autores e artigos que reúnam as 

seguintes condições: 

a) Sejam primeiros autores do trabalho submetido. 

b) Sejam estudantes à data de realização (início) do congresso. 

c) Preencham e enviem a ficha de candidatura, juntamente com o artigo 

final e o comprovativo da condição de estudante por parte da instituição que 

confere o grau. 

d) A ficha de candidatura ao prémio, o artigo e o comprovativo de estudante 

sejam enviados dentro do prazo estipulado para envio das candidaturas. 

e) O aspecto gráfico e a formatação do artigo estejam de acordo com as 

instruções definidas pelo Congresso. 

f) O artigo seja aceite para apresentação no Congresso. 

g) O primeiro autor seja também o autor correspondente. 

h) O primeiro autor seja também o apresentador do trabalho no Congresso. 

i) O primeiro autor esteja devidamente registado no Congresso. 

5 – Cada autor só pode submeter um único artigo para a candidatura ao prémio. 

6 – A decisão do júri é definitiva. 

7 – O prémio é entregue na cerimónia de encerramento do Congresso. 

 


