COMUNICADO DE IMPRENSA

Prémio Grünenthal Dor 2019: Candidaturas abertas até
30 de abril
Lisboa, 10 de março de 2020 – O prazo de candidaturas à edição de 2019 do Prémio
Grünenthal Dor decorre até ao dia 30 de abril de 2020.

Criado pela Fundação Grünenthal, este prémio anual, no valor de 15 mil euros, destinase a galardoar trabalhos em Língua Portuguesa ou Inglesa, da autoria de médicos ou
outros profissionais de saúde, sobre temas de investigação básica ou clínica
relacionados com a dor e que tenham sido realizados em Portugal.

As candidaturas ao Prémio Grünenthal Dor deverão ser dirigidas ao Presidente da
Fundação Grünenthal, Professor Doutor Walter Osswald, e enviadas para o e-mail
fundacaogrunenthal.pt@grunenthal.com, ou por correio registado com aviso de receção
para Alameda Fernão Lopes nº12, 8ºA, 1495-190 Algés.

Podem apresentar-se candidaturas de trabalhos ainda não publicados ou publicados
durante o mesmo ano ou no ano anterior ao do prémio, exceto se já galardoados com
outros prémios à data da respetiva receção. Não serão aceites versões integrais de
dissertações de mestrado e doutoramento, embora sejam permitidos trabalhos
elaborados com material existente nesses textos académicos e obedecendo à
formatação usual dos trabalhos publicados em revistas.

O júri do galardão é constituído por sete pessoas, um representante da Fundação
Grünenthal e seis personalidades da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor
(APED), a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), a Sociedade
Portuguesa de Anestesiologia (SPA), a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

(SPMI), a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação (SPMFR) e a
Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR).

Consulte o regulamento completo em
http://www.fundacaogrunenthal.pt/cms/cda/_common/inc/display_file.jsp?fileID=45090
0022

Sobre a Fundação Grünenthal
A Fundação Grünenthal é uma entidade sem fins lucrativos que tem por fim primordial a investigação e a
cultura científica na área das ciências médicas, com particular dedicação ao estudo da dor e respetivo
tratamento. Para mais informações consulte www.fundacaogrunenthal.pt
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