PRÉMIOS DA SPAIC

REGULAMENTO PRÉMIO SPAIC
MELHORES COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS
NA REUNIÃO ANUAL
A SPAIC, a fim de fomentar a investigação científica na especialidade de Imunoalergologia, promovendo a sua discussão
pública e posterior publicação, institui anualmente no âmbito da
sua Reunião Anual prémios às melhores comunicações apresentadas, quer sob a forma de comunicação oral, quer sob a forma
de poster.
1. Consideram-se como elegíveis os trabalhos submetidos para
apresentação durante a Reunião Anual da Sociedade, segundo
prazo limite anualmente divulgado, aqui considerado prazo de
candidatura, sendo que pelo menos um dos autores deverá
ser sócio da SPAIC.
2. Serão atribuídos prémios em todas as sessões de comunicações.
3. O valor pecuniário será distribuído por duas categorias: melhor
comunicação oral (1.º prémio no valor de 700 euros e o 2.º

prémio no valor de 500 euros) e melhor poster (1.º prémio
no valor de 400 euros e o 2.º prémio no valor de 300 euros).
4. Serão nomeados pela Direcção da SPAIC júris compostos por
dois ou três elementos de reconhecido mérito, que avaliarão
todos os trabalhos apresentados em cada uma das sessões,
que ponderarão a investigação científica, bem como a apresentação e discussão efetuadas.
5. Durante a sessão de encerramento da Reunião Anual serão
divulgados os trabalhos vencedores.
6. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações,
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda
metade após confirmação da aceitação do trabalho para publicação num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou European Annals of Allergy and
Clinical Immunology).

BOLSA SPAIC – LETI
MELHOR TRABALHO SOBRE
IMUNOTERAPIA COM ALERGÉNIOS
A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de
trabalhos de investigação na área da imunoterapia com alergénios
(ITA), atribui, com o patrocínio dos Laboratórios LETI, uma bolsa
dirigida ao melhor trabalho sobre ITA apresentado durante a
Reunião Anual da SPAIC.
1. Consideram-se admitidos ao concurso todos os trabalhos
sobre ITA aceites para serem apresentados na supracitada
Reunião Anual da SPAIC, cujo primeiro autor seja sócio efetivo da SPAIC.
2. O prazo de candidatura é o mesmo da submissão dos trabalhos
à Reunião Anual da SPAIC.
3. O prémio consistirá no pagamento ao primeiro autor do trabalho premiado das despesas de inscrição, deslocação e estadia, relacionadas com a sua participação no Congresso Anual
da Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica
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(EAACI) do ano imediatamente seguinte, com o objetivo de
aí poder apresentar essa linha de investigação.
A decisão do júri será fundamentada no caráter de originalidade e excelência do trabalho bem como na qualidade da sua
apresentação e discussão.
A comunicação da atribuição da bolsa será efetuada na sessão
de encerramento da Reunião Anual da SPAIC.
O 1.º autor do trabalho premiado obriga-se a submeter um
trabalho da mesma linha de investigação ao Congresso da
Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte.
No caso do 1.º autor do trabalho premiado não poder ou não
querer ir ao Congresso da Academia Europeia de Alergologia
e Imunologia Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte,
a bolsa será atribuída ao 1.º autor do trabalho classificado na
posição imediatamente seguinte.
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