
 
 

 

PRÉMIO PARA O PRÉMIO PARA O MELHOR POSTER APRESENTADO À 14ª CNES 
 

REGULAMENTO 

1. Serão candidatos a concurso todos os posters seleccionados para a Conferência e que estejam 

expostos nos locais devidamente atribuídos, e obedeçam as regras da conferencia para execução e 

apresentação de posters. 

2. Os critérios a utilizar na seleção do melhor poster serão: 

a. Relevância científica do tema para a Economia da Saúde; 

b. Clareza dos objectivos; 

c. Originalidade do estudo; 

d. Validade e adequação da metodologia; 

e. Relevância das conclusões para a política e/ou gestão de saúde; 

f. Apreciação global. 

3. Cada dimensão será pontuada numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco) valores. 

4. Não são elegíveis para o prémio os posters que tenham a autoria ou co-autoria dos membros deste 

júri. 

5. As decisões do Júri serão tomadas por maioria e delas não haverá recurso. 

6. O valor do prémio é de 400 euros, podendo ser repartido por mais do que uma comunicação. 

7. 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. 

8. Qualquer autor, com poster aceite, tem o direito de retirar o seu trabalho do concurso ao prémio, 

devendo para tal informar a Comunicação Científica até à data do início da Conferência. 

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

 

O júri é constituído por Luís Pereira (ESGHT/Universidade do Algarve), que preside, Claudia Furtado 

(INFARMED; ENSP/ Universidade Nova de Lisboa), Pedro Saramago (Centre for Health Economics, 

University of York, UK) e Bernardete Pinheiro (CISEP, ISEG/Universidade de Lisboa). 
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