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REGULAMENTO  

PRÉMIO DE MELHOR PUBLICAÇÃO NA ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 2019 

 

A Associação Portuguesa de Nutrição institui o Prémio de Melhor Publicação na Acta 

Portuguesa de Nutrição 2019 a aplicar ao melhor trabalho publicado na Acta Portuguesa de 

Nutrição referente ao ano de 2019, regendo-se a sua atribuição pelo presente Regulamento. 

 

1. Destinatários e condições de participação 

Esta ação destina-se a autores singulares que tenham submetido trabalhos que foram 

publicados na Acta Portuguesa de Nutrição em edição referente ao ano de 2019. Ao participar 

no concurso, o(s) autor(es) está(/estão) a aceitar na totalidade os termos e condições do 

presente regulamento. 

 

2. Divulgação do concurso 

O concurso ao Prémio de Melhor Publicação na Acta Portuguesa de Nutrição 2019 será 

divulgado através de mailing, website e redes sociais, assim como nas plataformas de 

comunicação e divulgação das entidades promotoras, institucionais e parceiras. 

 

 

3. Prémio 

A Associação Portuguesa de Nutrição prevê a atribuição de um prémio no valor de 500€ em 

formação APN, válido para cursos de atualização profissional e/ou Congresso de Nutrição e 

Alimentação, a ser usufruído até 31 de dezembro de 2021, ao autor ou autores do melhor 

trabalho publicado na Acta Portuguesa de Nutrição referente a 2019. 
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4. Elegibilidade dos trabalhos 

Serão elegíveis a concurso todas as tipologias de artigos publicados nas edições referentes ao 

ano civil de 2019.  

 

5. Critérios de avaliação 

Os trabalhos submetidos serão avaliados de acordo com a pontuação ponderada obtida nos 

seguintes critérios (escala de 0 a 10 pontos): 

- Originalidade (10%)  

- Qualidade técnica (50%)  

- Clareza da redação (30%)  

- Interesse (10%) 

 

6. Composição do Júri 

O Júri será constituído por 5 elementos do painel de revisores da Acta Portuguesa de Nutrição, 

nomeados pela direção da revista. Caso algum dos elementos do júri integre a lista de autores 

de um trabalho a concurso este será excluído da avaliação desse trabalho. 

 

7. Deliberações do Júri 

A deliberação do Júri ocorrerá com total independência, baseada nos critérios de avaliação 

supramencionados. As candidaturas serão ordenadas tendo em conta a classificação final 

atribuída, vencendo o melhor classificado. Em caso da ocorrência de conflito de interesses, 

qualquer elemento do júri poderá abster-se da avaliação, procedendo-se ao ajuste da 

classificação final com a pontuação dos restantes. Caso o trabalho vencedor tenha como autor 

algum elemento da coordenação editorial da revista estes autoexcluem-se do prémio sendo 

este atribuído ao trabalho seguinte com pontuação mais elevada. 
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8. Divulgação da decisão e entrega do Prémio 

A divulgação do vencedor e a atribuição do Prémio de Melhor Publicação na Acta Portuguesa 

de Nutrição 2019 ocorrerá no decorrer do XIX Congresso de Nutrição e Alimentação, sendo 

posteriormente publicada no website da Acta Portuguesa de Nutrição 

(http://actaportuguesadenutricao.pt/) e nas redes sociais. 

 

9. Confidencialidade 

O júri e os promotores do concurso comprometem-se, sob compromisso de honra, a manter a 

confidencialidade dos dados de identificação recolhidos no âmbito do concurso, sendo apenas 

divulgado publicamente o título do trabalho vencedor acompanhado pelo nome do(s) 

autor(es) do mesmo. 

 

10. Alterações ao regulamento 

A Associação Portuguesa de Nutrição reserva-se ao direito de alterar a qualquer momento o 

presente Regulamento, sempre que necessário. Eventuais alterações ao presente 

Regulamento, serão comunicadas no website da Acta Portuguesa de Nutrição 

(http://actaportuguesadenutricao.pt/) e redes sociais. Sem prejuízo, os participantes que 

assim o entenderem poderão exercer o seu direito de recusa de continuar a participar no 

concurso. 

 

Porto, 16 de maio de 2019 
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