
 

 

 

                                                                            

PRÉMIO PARA MELHOR COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO 

DOENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

REGULAMENTO 
 

Artigo 1º 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi 
instituído no ano de 2003, com o objetivo de sensibilizar a 

população em geral e promover a melhoria das práticas 
profissionais de saúde. Por despacho ministerial é celebrado no dia 

31 de Março. 
A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), 

entidade de interesse público, promove campanhas de 
sensibilização da população e apoia anualmente as iniciativas que 
lhe são propostas, na comemoração do Dia Nacional do Doente com 

AVC. 
A SPAVC decidiu premiar anualmente a melhor iniciativa de 

comemoração deste dia, através de reconhecimento público e 
prémio monetário. 
 

Artigo 2º 
 

ANÚNCIO DO PRÉMIO 
 
A Direção da SPAVC anunciará na sua página de internet que irá 

atribuir o Prémio na próxima edição do Congresso Português do 
AVC. Em circunstâncias que considere válidas, poderá a Direção não 

o instituir, sendo as disposições do presente regulamento efetivas 
apenas após o respetivo anúncio. 
Quando existir patrocinador para o Prémio, este será referido 

publicamente no Congresso e será feito menção na página da 
internet da SPAVC após atribuição do Prémio. 

 
 

 



 

 
Artigo 3º 

 
FINALIDADE E CARATERIZAÇÃO DO PRÉMIO 

 

3.1.  

O Prémio tem como objetivo distinguir a melhor iniciativa de 
comemoração do Dia Nacional do Doente com AVC. 

 

3.2. 

Será atribuído um Prémio denominado SPAVC População e 

Sociedade destinado a premiar a melhor celebração do Dia Nacional 
do Doente com AVC do ano imediatamente anterior ao Congresso 
Português do AVC, com um valor de 1000 euros. 

 

 
 

Artigo 4º 

 
CANDIDATURA AO PRÉMIO 

 
4.1.  

Podem candidatar-se ao Prémio as iniciativas de comemoração do 
Dia Nacional do Doente com AVC apoiadas pela SPAVC, realizadas 

no ano anterior ao Congresso Português do AVC. 

 

4.2.  

A candidatura deverá ser enviada à Direção da SPAVC até 14 de 
Janeiro de 2018. 

 

4.3.  

A candidatura deve conter os seguintes elementos: 

a) Entidade que organizou a iniciativa 

b) Data em que foi realizada 

c) Local ou locais da iniciativa 

d) Descrição sumária da iniciativa 

e) Objetivos da Iniciativa 



f) Número estimado de participantes se disponível 

g) Apoios que a iniciativa teve. 

 

4.4. 

A candidatura deverá ser suportada por um ou mais dos seguintes 

elementos: 

a) Fotografias do evento (máximo 6) 

b) Vídeos do evento (máximo de duração total dos vídeos 10 

minutos) 

c) Peças jornalísticas sobre o evento 

 

 

 

Artigo 5º 
 

JÚRI DE ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 
 

5.1.  

A Direção da SPAVC constituirá 1 Júri para apreciação das 

candidaturas.  

 

5.2.6.2.  

O Júri será constituído pelo Presidente da SPAVC ou, na sua 
impossibilidade, outro elemento da Comissão Científica nomeado 

pela Direção da SPAVC, e outros elementos nomeados pela Direção 
da SPAVC. O Presidente da SPAVC ou o seu substituto presidirá ao 

Júri. 

 

5.3. 

Não poderão integrar o Júri, elementos que tenham em apreciação, 
no respetivo Júri, comemorações onde figuram como organizadores. 

 

5.4. 

A Direção da SPAVC fornecerá os elementos constituintes das 

candidaturas previamente à reunião do Júri até 1 semana antes do 
Congresso. 



 

5.5. 

O Júri reunirá no Congresso do ano em curso para decisão. 

 

5.6. 

Em caso de empate, o Presidente do Júri terá voto de qualidade. 

 

 

Artigo 6º 

 
NÃO ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

 
O Prémio poderá não ser atribuído se o Júri considerar que as 
candidaturas não possuem qualidade ou mérito suficiente. 

 

 

Artigo 7º 
 

DECISÃO FINAL DO JÚRI 

 
As resoluções do Júri serão veiculadas pelo seu Presidente à 

Direção da SPAVC. Não existirá recurso da decisão deste Júri. 

 

 

Artigo 8º 
 

ENTREGA DO PRÉMIO 
 

O Prémio será entregue na cerimónia de encerramento do 

Congresso.   

 

 

Artigo 9º 
 

OMISSÕES AO PRESENTE REGULAMENTO 
 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo 
Júri, com voto de qualidade do Presidente do Júri. 
 


