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Prémio de Investigação 
SPML/Binding Site 2021 

 

 

A Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial (SPML), com o objetivo de fomentar a 
investigação em Portugal, convoca o Prémio de Investigação SPML/Binding Site 2021.  

A SPML concederá este prémio ao melhor trabalho de investigação no âmbito da “Utilidade das 
cadeias leves livres como biomarcador de patologias relacionadas com as células-B”, com o 
patrocínio do laboratório The Binding Site Portugal.    

 

OBJETIVO 

Fomentar a investigação entre os especialistas de Medicina Laboratorial na área das Discrasias 
das Células-B. Será avaliada a inovação, a repercussão na aplicação das boas práticas 
recomendadas pelas Guidelines Internacionais e a contribuição para a melhoria da vida dos 
doentes. 

PRÉMIO 

O prémio tem o valor pecuniário de 3.000,00€ (três mil euros). 

REGULAMENTO 

O prémio será atribuído de acordo com o seguinte regulamento: 

1. O prémio destina-se ao melhor trabalho de investigação relacionado com a “Utilidade das 
cadeias leves livres como biomarcador de patologias relacionadas com as células-B”. 
 

2. É de natureza nacional e aberto a todos os membros plenos da SPML. No caso de mais do 
que um autor, o autor principal deve ser associado de pleno direito da SPML. 

 
3. O trabalho de investigação deve ser original e não ter sido submetido a qualquer outra 

entidade, nem comunicado e/ou publicado a nível nacional ou internacional anteriormente 
ao início da convocatória. 

 
4. O prazo de envio das candidaturas decorrerá durante 12 meses após a data de publicação 

desta convocatória (até 22 de março de 2022). 
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5. Os autores que desejem candidatar-se ao prémio devem encaminhar a documentação para 

a SPML, utilizando o endereço de e-mail: geral@spml.pt , e indicando no assunto Prémio 
SPML/Binding Site 2021. O investigador principal deverá enviar um documento em PDF com 
a descrição do trabalho realizado (que deverá incluir: introdução, métodos, resultados 
obtidos e discussão), em português ou inglês. Este documento não deverá conter qualquer 
referência que permita a identificação dos autores, assim como da instituição onde se 
realizou o estudo.  
 

6. O trabalho de investigação premiado ficará na posse da SPML e, de comum acordo com os 
autores, poderá ser difundido publicamente. 
 

7. Na sequência da deliberação e decisão do júri composto pela Comissão Científica da SPML, 
o autor principal será informado da atribuição do prémio, e o anúncio será publicado na 
página web da SPML. 

 
8. O pagamento do prémio será efetuado até 2 meses depois do anúncio do vencedor. 

 
9. Durante a Reunião Científica Anual da SPML, posterior ao anúncio do vencedor, realizar-se-

á uma cerimónia oficial de atribuição de prémios, na qual será incluída a entrega deste 
prémio. 

 
10. A atribuição do prémio tem a retenção correspondente em sede de IRS e não inclui qualquer 

pagamento adicional devido a impostos ou responsabilidades fiscais do autor vencedor.  
 

11. O vencedor do prémio aceita e autoriza a SPML a publicar informação sobre os vencedores 
do prémio (nome/ fotografia/especialidade/...) em meios de divulgação científica e de 
informação da SPML.  

 
12. Os membros da Comissão Científica de avaliação não podem ser autores, ou fazer parte de 

um conjunto de autores, que submetam uma candidatura ao prémio. 
 

 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI E DECISÃO DE PRÉMIOS 

O júri é composto pelo Comissão Científica de avaliação da SPML.  

A decisão do júri não é passível de recurso e será tornada pública até ao dia 15 de maio de 2022 
na página web da SPML. 

O júri reserva-se o direito de declarar a atribuição do prémio deserta, caso a qualidade das 
publicações apresentadas não for adequada, ou não estiver em conformidade com as normas 
da convocatória. 

A participação nesta convocatória implica a aceitação destas normas por todos os participantes. 
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ASPETOS A CONSIDERAR 

 Qualidade e relevância científica do trabalho apresentado. 
 Utilidade e aplicabilidade dos resultados do trabalho na otimização do diagnóstico ou 

prognóstico dos doentes. 
 Promoção da aplicação das boas práticas médicas, recomendadas pelas respetivas 

Guidelines internacionais, como por exemplo as do International Myeloma Working Group 
para o caso das Gamapatias Monoclonais ou as do International Panel on Diagnosis of 
Multiple Sclerosis com os respetivos Critérios de MacDonald. 

 

ENVIO E PRAZOS 

A documentação necessária para a candidatura ao prémio deverá chegar ao Secretariado da 
SPML até dia 22 de março de 2022.  A decisão do júri será comunicada ao autor até 5 de maio 
de 2022. 

O envio deve ser feito para a SPML utilizando o endereço de e-mail  geral@spml.pt 

As candidaturas apresentadas após o prazo limite referido anteriormente, não serão 
consideradas para avaliação. 


