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REGULAMENTO

Artigo 1º - Objectivo geral da Bolsa de Investigação
A bolsa de Investigação APMGF/GRESP, adiante designada BOLSA APMGF/GRESP, tem como principal objetivo, 
promover e incentivar a investigação clínica em doenças respiratórias nos Cuidados de Saúde Primários em 
Portugal.

Artigo 2ª - Âmbito e montantes das BOLSAS APMGF/GRESP
1. A BOLSA APMGF/GRESP distinguirá os três melhores projetos de investigação clínica, epidemiológica ou de 
implementação na melhoria de cuidados na área das doenças respiratórias nos cuidados de saúde primários. 
Entende-se por “projetos de investigação” os estudos epidemiológicos ou clínicos, quer sejam "observacionais", 
"experimentais" ou “de implementação”.
2. A BOLSA APMGF/GRESP tem o montante global de 30000 Euros, a ser atribuída até três projetos.
3. O mesmo autor apenas pode submeter um projeto de investigação para candidatura BOLSA APMGF/GRESP.

Artigo 3º - Calendário
1. O concurso de admissão de projetos para a BOLSA APMGF/GRESP decorre desde a data oficial de abertura 
(01/02/2022) até ao dia 28/02/2022.
2. O anúncio do projeto ou dos projetos admitido(s) é realizado via e-mail até ao dia 18/03/2022.
3. Toda a documentação de candidatura ou qualquer outra informação deve ser solicitada a: apmgf@apmgf.pt

Artigo 4º - Formalização das candidaturas
1. Documento em que conste:
a. Identificação do proponente com indicação do nº de cédula profissional e de nº de sócio da APMGF;
b. Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo à candidatura;
c. Situação profissional do candidato e identificação de outros intervenientes no projeto;
d. Identificação do(s) locais onde o trabalho irá ser realizado (se aplicável);
e. Identificação de todos os elementos da equipa de investigação e declaração dos restantes investigadores de 
que aceitam participar no projeto;
f. Declaração de ausência de conflitos de interesses;
g. Declaração do(s) coordenadores da(s) unidade(s) de saúde onde o projeto irá decorrer, autorizando (se aplicável);
h. No caso de os sócios proponentes serem médicos em formação, deve ser apresentada a declaração de 
acordo do(s) orientador(es) de formação, a indicação da pessoa responsável pela orientação científica e metodológica 
do projeto (que pode não ser nenhum dos orientadores) e o respetivo curriculum vitae. Nota: o(s) orientador(es) 
de formação não têm necessariamente de fazer parte da equipa de investigação, mas devem dar o seu acordo à 
realização do estudo.
i. No caso de o trabalho ser realizado em âmbito académico, deve ser apresentada a declaração de acordo do(s) 
orientador(es) do projeto e respetivos curricula vitae.
j. Carta de aceitação dos termos constantes neste regulamento, assinada pelo proponente e por todos os 
elementos da equipa do projeto;
k. Declaração relativamente à data prevista para a conclusão do projeto;
l. Nomeação em lista de todos os documentos que acompanham a candidatura;
m. Um exemplar do curriculum vitae do candidato proponente, sucinto e informativo (não mais de duas páginas 
A4) e que permita avaliar a qualificação específica para a área escolhida e para o projeto proposto;
n. Um exemplar do projeto de investigação.
2. No projeto de investigação devem estar incluídos:
a. Área de investigação a que se aplica (clínica, epidemiológica ou de implementação);
b. Sumário executivo (máximo 1 página A4, em corpo de letra 11 e espaçamento 1,5)
c. Protocolo de Investigação, descrito no máximo em 10 páginas A4 em corpo de letra 11 e espaçamento 1,5 
onde conste:
i. Introdução;
ii. Objectivos e hipótese de investigação;
iii. Metodologia e objecto a estudar:
1. Local, tipo, duração e período de estudo,
2. população a estudar,
3. tipo e técnica de amostragem e dimensão da amostra,
4. definição das variáveis em estudo,
5. métodos de recolha de informação,
6. estratégia a usar para o tratamento estatístico dos dados;
iv. Organização do projeto: Responsabilidade dos investigadores, recursos humanos e técnicos;
v. Consentimento dos doentes (se aplicável) ou de tutores;
vi. Autorização de comissão de ética no âmbito de serviços de saúde ou académica, de acordo com o tipo de 
estudo e local de realização;
vii. Bibliografia que sustente a proposta;
viii. Proposta detalhada de aplicação da verba solicitada;
ix. Importância dos resultados esperados para as áreas científicas correspondentes.
3. As candidaturas devem ser submetidas por e-mail para apmgf@apmgf.pt



REGULAMENTO

Artigo 5º - Elegibilidade das candidaturas
O secretariado da APMGF verificará as condições regulamentares das candidaturas antes de serem distribuídas 
ao Júri.
São critérios de elegibilidade ou exclusão nomeadamente os seguintes:
1. Apenas são admitidas candidaturas de sócios APMGF, indicando o respectivo número no formulário de candidatura; 
no caso de trabalhos elaborados em coautoria, apenas o coautor que encabeçar o trabalho tem de ser sócio e 
ter as quotizações em dia.
2. Candidaturas em incumprimento em quaisquer elementos constantes do processo de candidatura serão 
excluídas, sendo, no entanto, dado um prazo de duas semanas para completar algum elemento documental em 
falta.
3. Podem ser aceites projetos ou programas já financiados na sua totalidade ou em parte por outras entidades, 
desde que seja claro que a verba atribuída pela presente Bolsa se destina a completar o financiamento ou a 
estudar algum aspeto particular não contemplado pelo financiamento anterior; nestas circunstâncias, o candidato 
deverá declarar expressamente qual a componente do projeto já financiada e a que fim se destina a verba da 
presente Bolsa.
4. Candidaturas em manifesto conflito de interesse serão excluídas.
5. Estão impedidos de concorrer à Bolsa GRESP / APMGF os membros do Júri.
Na decisão de admissão ou exclusão será dada informação escrita aos candidatos, sem possibilidade de recurso 
ou reclamação atenta a natureza privada e discricionária da BOLSA APMGF/GRESP.

Artigo 6º - Constituição do Júri
1. O Júri é constituído por 5 elementos de elevada competência científica nomeado pela Coordenação do 
GRESP/APMGF.
2. Se necessário, o júri decidirá sobre o envio dos projetos a um painel de avaliadores recrutados de entre as 
competências científicas e mérito nas áreas dos Cuidados de Saúde Primários e Investigação Clínica.

Artigo 7º - Critérios de apreciação das candidaturas
Na atribuição da BOLSA APMGF/GRESP o Júri apreciará o mérito dos projetos candidatos, mediante os 
seguintes critérios de avaliação:
1. Originalidade;
2. Relevância para as doenças respiratórias nos cuidados de saúde primários e melhoria da prática clínica;
3. Potencial de utilidade ou aplicabilidade futura dos resultados;
4. Qualidade metodológica do projeto.

Artigo 8º - Atribuição da Bolsa de Investigação
a. As decisões do Júri serão tomadas por maioria simples de votos e delas não caberá recurso.
b. De cada reunião do Júri será lavrada uma acta, a qual será assinada por todos os seus membros.
c. Será atribuído diploma ao candidato ou candidatos premiados.
d. Reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa APMGF/GRESP no caso do Júri entender que nenhuma das 
candidaturas reúne as condições para tal necessárias, à luz do Regulamento. Neste caso, inicar-se-á um novo 
processo de candidatura para Bolsa APMGF/GRESP.
e. A APMGF comunicará a decisão do Júri a todos os candidatos, até 18/03/2021 por meio de carta registada 
com aviso de recepção.
f. O pagamento do montante atribuído pela BOLSA APMGF/GRESP será faseado de acordo com as necessidades 
de financiamento submetidas no processo de candidatura e com a evolução do projeto, de acordo com o parecer 
da Comissão Científica e a homologação da decisão por parte da Coordenação do GRESP/APMGF.
g. Os trabalhos de investigação selecionados serão sujeitos a acompanhamento periódico por parte do Júri, de 
forma a garantir o bom cumprimento da metodologia previamente apresentada.
h. Em caso de parecer negativo em avaliação intermédia do progresso do projeto, o valor remanescente não 
será atribuído ou ficará retido até novo parecer positivo.

Artigo 9º - Apresentação pública do(s) projeto(s) premiado(s)
a. O candidato ou candidatos a quem seja atribuída a Bolsa APMGF/GRESP fica(m) obrigados a fazer a apresentação 
pública dos resultados do estudo após a sua conclusão, em sessão solene ou evento similar promovida pelo 
GRESP/APMGF.

Artigo 10º - Publicação e divulgação do projeto vencedores
a. Os autores do trabalho e do projeto vencedor têm de assinar uma declaração de compromisso de que submeterão 
para publicação um artigo com os resultados do estudo em revista científica com avaliação interpares.
b. Os autores do trabalho e do projeto vencedor mantêm o direito de autor e publicação do protocolo ou dos 
resultados obtidos em revistas científicas.
c. Os autores do projeto vencedor da BOLSA APMGF/GRESP deverão elaborar um breve resumo do projeto e, 
posteriormente, dos resultados obtidos, para eventual utilização em publicações.
d. Na publicação de quaisquer resultados decorrentes dos projetos premiados os respetivos autores deverão 
fazer menção à BOLSA APMGF/GRESP recebida.
e. Um exemplar do estudo ficará no Centro de Documentação e Informação da APMGF.


