
                 
 

Prémio Crioestaminal & SPCE-TC de Investigação em Medicina 

Regenerativa 

Visando a promoção da investigação na área da Medicina Regenerativa, a 

Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular (SPCE-TC) e a 

Crioestaminal, lançam em 2019 a primeira edição do “Prémio Investigação em 

Medicina Regenerativa”. Este prémio distinguirá a melhor publicação de índole 

básica ou aplicada na área designada, da autoria de investigadores nacionais ou 

estrangeiros, total ou parcialmente realizado em instituições portuguesas e 

publicado no biénio anterior à sua atribuição. O prémio consiste na atribuição de 

um valor pecuniário de 2000 euros e da inscrição no Congresso da SPCE-TC a 

decorrer no ano de candidatura. 

São elegíveis trabalhos publicados em revista científica indexada, que tenham 

como primeiro e/ou último autor membros com condição regularizada de sócio 

da SPCE-TC a trabalhar em Portugal à data da realização da investigação e da 

candidatura. 

Os interessados em concorrer à primeira edição deverão enviar os seus 

trabalhos até dia 19 de julho 2019, através do correio 

eletrónico geralspcetc@gmail.com. Da candidatura deverão constar uma carta 

de motivação indicando a importância da publicação, certificado de associado da 

SPCE-TC, assim como o PDF da publicação com documento suplementar se 

existente. 

Os autores do trabalho premiado serão informados pela SPCE-TC até à semana 

anterior ao Congresso da SPCE-TC. A divulgação pública e a entrega do Prémio 

serão feitas durante o congresso, no qual decorrerá uma apresentação do 

trabalho por parte de um dos autores. Para a edição de 2019 (11th International 

Meeting of the Portuguese Society for Stem Cells and Cell Therapy) consultar 

http://spce-tc.org/. 

Membros do júri: 

- Perpétua Pinto-do-Ó, Presidente do júri (Presidente da SPEC-TC 2016-

2017/2018-2019) 

- Joaquim Sampaio Cabral (Presidente da SPEC-TC 2008-2009) 

- José Belo (Vice-presidente da SPEC-TC 2008-2009) 

- Lino Ferreira (Presidente da SPEC-TC 2014-2015) 

- Luís Almeida (Vice-presidente da SPEC-TC 2014-2015) 

- Cláudia Lobato da Silva (Vice-presidente da SPCE-TC 2016-2017/2018-2019) 

- Carla Cardoso (Diretora de Investigação & Desenvolvimento, Crioestaminal). 
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