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REGULAMENTO GERAL 

 

Os Prémios Veterinária Atual são uma iniciativa do Grupo IFE e da Revista VETERINÁRIA ATUAL que têm 

como objetivo premiar anualmente personalidades e empresas que mais se distinguiram na medicina 

veterinária portuguesa, reconhecendo o mérito no setor e dando visibilidade e notoriedade às personalidades 

e empresas envolvidas. 

 

Serão premiados os médicos veterinários e o CAMV que mais se destacaram na sua atividade durante o ano 

de 2017, bem como o melhor projeto de investigação e investimento em inovação. Será ainda atribuído o 

Prémio Carreira a uma personalidade com trabalho meritório em prol do desenvolvimento da medicina 

veterinária portuguesa. 

 

A cerimónia de entrega dos Prémios Veterinária Atual será durante o decorrer do VETBIZZ e terá lugar no dia 

10 de OUTUBRO de 2018, no Hotel Olissippo Oriente Lisboa. 
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CATEGORIAS 

 

Serão entregues seis prémios nas seguintes categorias: 

 

- Prémio Carreira (por nomeação) 
 Atribuído a personalidades que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da medicina 
veterinária portuguesa e com uma vida profissional dedicada ao setor. 
 
- Prémio Veterinário do Ano – Pequenos Animais (por nomeação) 
Distingue o médico veterinário que mais se destacou na sua atividade durante o ano de 2017. 
 
- Prémio Veterinário do Ano – Animais de Produção (por nomeação) 
Distingue o médico veterinário que mais se destacou na sua atividade durante o ano de 2017. 
 
- Prémio CAMV 
Distingue o CAMV que mais se destacou durante o ano de 2017, com base nas reportagens 
publicadas durante o ano de 2017 na revista Veterinária Atual. 
 
- Prémio Inovação (por candidatura) 
Premeia os profissionais ou empresas que se tenham distinguido pelo caráter inovador dos seus 
produtos, técnicas/tecnologias utilizadas, ou outros. 
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- Prémio Investigação (por candidatura) 
Distingue o projeto de investigação desenvolvido pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou 
por empresas do setor, com maior potencial de aplicação dos resultados em produtos, 
equipamentos, tecnologias ou processos inovadores. 
 
 
 

PROCESSO DE NOMEAÇÃO E CANDIDATURA 

 

Nas categorias Veterinário do Ano e Prémio Carreira, um painel de jurados irá indicar uma short-list de 

nomeados cujos nomes serão posteriormente submetidos a votação do júri de acordo com os critérios de 

avaliação definidos. O nome mais votado será o vencedor nestas categorias. O júri deverá indicar à 

organização a lista de nomeados até dia 14 de setembro de 2018 e os resultados da votação são conhecidos 

durante a reunião de elementos do júri para decidir os vencedores (18 de setembro de 2018). 

 

Nas categorias Inovação e Investigação, a escolha será feita através do envio de candidaturas. Estes 

projetos serão avaliados por um painel de jurados. As candidaturas devem ser formalizadas entre 31 de julho 

e 12 de setembro de 2018, através de uma das seguintes opções: 
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1- Download dos formulários de candidatura através do site http://www.veterinaria-

atual.pt/premios-va/ e posterior envio dos formulários preenchidos para o endereço eletrónico 

sramalho@ife.pt 

 

 

2- Download dos formulários de candidatura através do site http://www.veterinaria-

atual.pt/premios-va/ e envio por correio para o endereço: Rua Basílio Teles, 35-1º dtº - 1070-

020 Lisboa  

 

 

O júri será constituído por médicos veterinários com reconhecido mérito no setor, oriundos das mais variadas 

áreas, com competências técnicas que permitam avaliar de forma rigorosa e imparcial quer os nomeados, 

quer os projetos candidatos. 

 

As candidaturas são gratuitas e abertas a todas as empresas cujos projetos se enquadrem nas 

categorias citadas.  

 



 

                                              
                                                       ORGANIZAÇÃO                                                                                                                                    

           

              

A não entrega ou preenchimento de todos os dados solicitados por parte da organização pode implicar a sua 

desclassificação dos Prémios VETERINÁRIA ATUAL.  

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 

(categorias Inovação e Investigação) 

 

1- Serão consideradas as primeiras 15 candidaturas para cada uma das categorias Inovação e 

Investigação. 

2- Após o envio dos formulários de inscrição, a organização enviará as candidaturas para o júri para início 

da avaliação.   

3- A seleção será realizada com base na análise individual do júri que pontuará de acordo com critérios 

de avaliação definidos neste regulamento. 

 

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

 

1- A organização reserva-se ao direito de rateio no caso de uma empresa, ou grupo empresarial, 

monopolizar a lista de projetos candidatos. Neste caso será estabelecido um limite de dois projetos 

por empresa ou grupo em categorias diferentes. 
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2- Em caso de simultaneidade de inscrições, caberá à Organização a decisão relativa à escolha dos 

participantes. 

3- A Organização reserva-se o direito de admissão e poderá recusar as inscrições que, no seu critério, 

não se integrem no conceito dos Prémios. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
  Prémio Veterinário do Ano – Pequenos Animais (por nomeação) 
 
Distingue o médico veterinário que mais se destacou na sua atividade durante o ano de 2017. O júri 
avaliará o trabalho desenvolvido tendo por base os seguintes critérios: 
 

• Introdução de novas técnicas ou conceitos inovadores; 
• Utilização de novas técnicas/tecnologias 
• Trabalhos científicos apresentados em congressos/publicados em revistas 
• Capacidade de liderança da equipa 
• Serviços comunitários prestados à comunidade (ações de sensibilização/voluntariado) 
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  Prémio Veterinário do Ano – Animais de Produção (por nomeação) 

 
Distingue o médico veterinário que mais se destacou na sua atividade durante o ano de 2017. O júri 
avaliará o trabalho desenvolvido tendo por base os seguintes critérios: 
 

• Introdução de novas técnicas ou conceitos inovadores; 
• Utilização de novas técnicas/tecnologias 
• Trabalhos científicos apresentados em congressos/publicados em revistas 
• Capacidade de liderança da equipa 
• Serviços comunitários prestados à comunidade (ações de sensibilização/voluntariado) 

 
 
 
   Prémio CAMV  
 
Distingue o consultório/clínica ou hospital veterinário que mais se destacou durante o ano de 2017 
tendo em conta as reportagens publicadas na secção CAMV da revista Veterinária Atual. Cabe à 
redação da Veterinária Atual avaliar os 11 CAMV e eleger aquele que se tenha destacado tendo por 
base os seguintes critérios: 
 

• Utilização de novas técnicas/tecnologias 
• Práticas inovadoras na medicina preventiva e bem-estar animal 
• Trabalhos científicos apresentados em congressos/publicados em revistas 
• Investimento em comunicação interna e processos de gestão 
• Serviços comunitários prestados à comunidade (ações de sensibilização/voluntariado) 
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Prémio Carreira (por nomeação) 
 
Atribuído a personalidades que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da medicina 
veterinária portuguesa e com uma vida profissional dedicada ao setor. A atribuição terá como base o percurso 
profissional das personalidades nomeadas e será da responsabilidade do júri e redação da revista 
VETERINÁRIA ATUAL. 

 
 
 

Prémio Inovação (por candidatura) 
 
Premeia os profissionais ou empresas que se tenham distinguido pelo caráter inovador dos seus 
produtos, técnicas/tecnologias utilizadas, ou outros. O júri avaliará o trabalho desenvolvido tendo por 
base os seguintes critérios: 
 
. Caráter inovador/diferenciador do produto/técnica/tecnologia candidato; 
. Orientação para o mercado; 
. Impacto do produto/técnica/tecnologia no mercado; 
. Sustentabilidade ambiental do projeto 
 
 
 
 



 

                                              
                                                       ORGANIZAÇÃO                                                                                                                                    

           

              

 
 

 
Prémio Investigação (por candidatura) 

 
Distingue o projeto de investigação aplicada desenvolvido pelo Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional, ou por empresas parceiras, com maior potencial de aplicação dos resultados em produtos, 
equipamentos, tecnologias ou processos inovadores. 
 
 
O júri avaliará o trabalho desenvolvido tendo por base os seguintes critérios: 
 
. Caráter distintivo do projeto e vantagens comparativas das tecnologias relativamente às 

concorrentes; 

. Potencial de aplicação dos resultados do projeto; 

. Impacto na(s) atividade(s) a que se destina; 

. Potencial de utilização comercial e rentabilidade estimada; 

. Ligação ao mercado e parceria com uma empresa ou organização 
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CRONOGRAMA  

 

. Fase de candidaturas para os Prémios Inovação e Investigação: de 31 de julho a 12 de setembro de 2018 

. Divulgação dos vencedores e entrega dos prémios: Prémios Veterinária Atual, 10 de outubro de 2018, 

Hotel Olissippo Oriente Lisboa 

 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 

Todos os candidatos ao Troféu aceitam as condições deste regulamento. 

 

Todos os dados disponibilizados à Organização serão tratados com o maior rigor e sigilo. 

 

Em caso de empate, a Organização goza de voto de qualidade e reserva-se o direito de identificar o 

vencedor. 

 

O Júri poderá atribuir Menções Honrosas sempre que considere oportuno.  


