
 
 

Prémio para o Melhor Artigo apresentado por um Estudante à 14ª CNES 
 

REGULAMENTO 

1. A este prémio pode concorrer qualquer pessoa que preencha os seguintes requisitos:  

a) Ser sócio individual da APES;  

b) Estar matriculado, ou tenha concluído os seus estudos, durante o ano de 2014 ou 2015, num curso 

de pós-graduação, mestrado ou doutoramento, numa instituição de ensino superior nacional ou 

estrangeira;  

c) Ter submetido um resumo de comunicação à Comissão Científica e o mesmo ter sido aceite para 

apresentação;  

d) Ser o primeiro ou principal autor da comunicação referida em c);  

e) Não ser o próprio, ou qualquer dos co-autores, se os houver, membro deste júri.  

2. Deve ser submetido um artigo original, sem estar já publicado.  

3. O artigo pode estar escrito em português ou inglês.  

4. Os autores interessados em concorrer ao prémio deverão manifestar o seu interesse enviando o 

texto completo do artigo, impreterivelmente, até ao dia 5 de Setembro de 2015 para apes@ensp.unl.pt, 

com o assunto “14CNES Prémio para melhor artigo”. 

5. Todos os autores dão autorização para que os trabalhos em concurso sejam publicados na página da 

APES.  

6. O artigo vencedor, aquando da sua publicação numa revista científica, deverá fazer referência à APES, 

ao prémio e à conferência. O autor compromete-se a enviar uma cópia do artigo publicado para a APES. 

7. O valor do prémio é de 2.000 euros, podendo ser repartido por mais do que um vencedor.  

8. O nome do(s) premiado(s) será anunciado durante a Sessão de Encerramento da 14ª CNES, no 

decorrer da qual será também realizada a entrega do prémio.  

9. As decisões do júri serão tomadas por maioria e delas não haverá recurso.  

10. Quaisquer omissões a este regulamento serão decididas pelos membros do júri. 

 

O júri é constituído por Sofia Silva (Faculdade de Economia e Gestão-Universidade Católica Portuguesa, 

Porto), que preside, Marta Soares (Centre for Health Economics, University of York, UK), Luís Silva 

Miguel (CISEP, ISEG/Universidade de Lisboa), Carlota Quintal (Faculdade de Economia, Universidade de 

Coimbra) e Sílvia Sousa (Universidade do Minho). 
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