
PRÉMIO WALTER MENDES 
 
 

REGULAMENTO 

 

PREÂMBULO 

O prémio de homenagem ao Professor Walter Mendes resulta do reconhecimento da 

importância que teve na criação e desenvolvimento do Curso Internacional de 

Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente (parceria entre a Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, Rio de Janeiro e a Escola Nacional de 

Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa), bem como da sua relevância na 

promoção de investigação e ensino na área da Qualidade e Segurança do Paciente 

no Brasil e noutros países, incluindo Portugal.  

O professor Walter Mendes foi autor de várias publicações científicas e capítulos de 

livros na área da Segurança do Paciente e recebeu vários prémios ao longo da sua 

carreira, sendo de destacar o prémio Julia Lima, da Sociedade Beneficiente Israelita 

Albert Eisntein, recebido em Agosto de 2017.  

 

 

ARTIGO 1º 

Finalidade 

1. A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-

UNL), no intuito de homenagear o Professor Walter Mendes, confere o Prémio 

Walter Mendes. 

 

ARTIGO 2º 

Natureza e objecto 

1. O prémio é atribuído no âmbito do Curso Internacional de Qualidade em Saúde e 

Segurança do Paciente (CIQSSP) e destina-se ao melhor aluno de cada edição 

do referido Curso, ministrado na ENSP-UNL. 
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2. O prémio consistirá de um valor monetário de 1500€ a ser usado para apoio à 

divulgação de trabalho cientifico, como a participação em congresso internacional 

e/ou a publicação em revista cientifica com open access. 

 

ARTIGO 3º 

Candidaturas 

1. São automaticamente candidatos ao prémio todos os alunos que concluam o 

CIQSSP com sucesso no prazo previsto, tendo a situação administrativa 

regularizada. 

 

ARTIGO 4º 

Procedimento 

1. O vencedor é o aluno que obtiver a melhor nota final de curso. 

2. Em caso de empate, o vencedor será o candidato que apresentar melhor nota na 

unidade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso (que corresponde à 

avaliação obtida no desenvolvimento de um trabalho prático de melhoria da 

qualidade em saúde e segurança do doente). 

3. O prémio pode ser entregue a mais do que um vencedor (ex-áqueo), sendo nessa 

situação o montante global dividido em partes iguais pelos vencedores. 

 

ARTIGO 5º 

Divulgação dos resultados 

1. Os resultados deverão ser comunicados ao (s) vencedor (es) até 15 dias após o 

lançamento da última nota curricular da época normal do curso e tornada pública 

no site da ENSP-UNL. 

2. Será entregue ao aluno um diploma de mérito. 

 


