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UM PRÉMIO PARA A INVESTIGAÇÃO.
UMA EVOLUÇÃO PARA A VIDA.
Na Tecnifar, estamos permanentemente focados em desenvolver novas soluções médicas e em incentivar a inovação na saúde. E fazemo-lo porque acreditamos que
podemos ajudar a melhorar a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas.
Mas acreditamos que não estamos sozinhos nesta missão. Por isso, apoiamos quem está connosco e tem a mesma vontade de dar novas vidas à saúde, contribuindo
para o avanço das ciências médicas.
Através das Bolsas Tecnifar queremos premiar e estimular os médicos portugueses a desenvolverem projetos de investigação em áreas consideradas fundamentais,
inovadoras e estratégicas. E com isso ajudá-los a irem mais longe, a superarem-se a eles próprios e, ao mesmo tempo, a trilharem novos caminhos para a saúde do
nosso país.
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REGULAMENTO

2. Bolsa Tecnifar de investigação em cefaleias

4. Metodologia da avaliação

A Bolsa será atribuída a um ou dois projetos inéditos de investigação clínica ou científica sobre cefaleias.

4.1 A Direção recebe as candidaturas, identifica as incompatibilidades e remete-as aos membros do Júri elegíveis, em formato digital, na primeira quinzena do mês
de janeiro do ano par do biénio seguinte, acompanhadas por uma matriz de classificação.

2.1 Elegibilidade

4.2 A apreciação e classificação preliminar (em percentagem de mérito) serão individuais, devendo ser remetidas ao Presidente da Direção na matriz fornecida
e em envelope fechado.

Serão elegíveis para apreciação os trabalhos portugueses que satisfaçam cumulativamente as seguintes condições:
a) Sejam dotados de uma estrutura robusta, incluindo tipo, objetivos, metodologia, enquadramento ético, calendarização, duração, orçamento e financiamentos
adicionais.
b) Sejam submetidos a concurso sob a forma de três exemplares impressos em suporte de papel e um em ficheiro PDF, até 31 de dezembro do ano civil ímpar do
biénio.
c) Apresentem em anexo os resumos curriculares dos candidatos, incluindo os dados principais (biográficos, académicos e profissionais), as vias de contacto
e os endereços (profissional, pessoal, correio eletrónico e telemóvel).
d) Incorporem uma declaração de compromisso da apresentação de um relatório sobre os resultados da investigação, no prazo de seis meses após a conclusão
ou a duração estimada do projeto.

A Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, SA, e a Sociedade Portuguesa de Cefaleias (SPC), instituem o PRÉMIO TECNIFAR DE INVESTIGAÇÃO EM CEFALEIAS
e a BOLSA TECNIFAR DE INVESTIGAÇÃO EM CEFALEIAS, distinções bienais, no valor global de 10.000,00€, com a finalidade de incentivar a investigação clínica
e científica na área das cefaleias.

2.2 Classificações e valores pecuniários
a) A Bolsa terá o valor máximo de 5.000€, podendo ser atribuída a um projeto ou repartida por dois (de forma equitativa ou assimétrica, conforme decisão do Júri).
b) O Júri poderá prescindir da atribuição de uma parte ou totalidade do montante da Bolsa; nestes casos, as verbas correspondentes permanecerão na Tecnifar.

1. Prémio Tecnifar de investigação em cefaleias
O Prémio é uma distinção bienal concedida a trabalhos clínicos ou científicos, inéditos no momento da sua primeira comunicação à SPC, formalmente submetidos
a concurso pelos autores.
1.1 Elegibilidade
Serão elegíveis para apreciação os trabalhos que satisfaçam cumulativamente as seguintes condições:
a) Tenham sido apresentados oralmente, em cartaz ou sob outra forma, numa reunião nacional de um dos anos civis do biénio, a partir de 2016-2017.

3. Júri
3.1 Composição de base e presidência
O Júri do PRÉMIO TECNIFAR DE INVESTIGAÇÃO EM CEFALEIAS e da BOLSA TECNIFAR DE INVESTIGAÇÃO EM CEFALEIAS é único, e:
a) Composto por todos os membros da Comissão Científica da SPC e por um clínico indicado pelo Departamento Médico da Tecnifar;
b) Presidido por um dos membros da Comissão Científica, sob nomeação da Direção da SPC, não renovável no biénio seguinte.
3.2 Variabilidade da composição

c) Sejam submetidos a concurso sob a forma de três exemplares impressos em suporte de papel e um em ficheiro PDF, até 31 de dezembro do ano civil ímpar.

A composição do Júri terá a flexibilidade necessária à garantia de isenção e imparcialidade do Júri:

O Prémio terá um valor máximo de 5.000€, com o enquadramento seguinte:

a) Os autores dos trabalhos candidatos ou dos projetos serão administrativamente excluídos de funções no Júri, no que respeita ao Prémio e/ou à Bolsa
(conforme a incompatibilidade em causa).
b) Os membros do Júri deverão pedir escusa, sempre que vislumbrem conflitos de interesses mais subtis ou tenham quaisquer dúvidas sobre matéria de
incompatibilidades.

a) 1º classificado: 3.000€; esta distinção poderá contemplar uma candidatura ou não ser atribuída.

c) O Júri poderá reunir com quaisquer números de elementos.

b) 2º classificado: 2.000€; esta distinção poderá contemplar uma única candidatura, duas (ex-aequo, com o valor de 1.000€ cada) ou não ser atribuída.

d) Uma falta do Presidente, ou mesmo um impedimento previsto, não inviabilizam as funções do Júri, devendo os vogais eleger um substituto temporário para
a tarefa em causa.

As verbas correspondentes a distinções não atribuídas permanecerão na Tecnifar.

4.4 O Presidente da Direção entregará os envelopes fechados ao Presidente do Júri, até à hora de início da reunião presencial.
4.5 Os envelopes dos jurados presentes ou ausentes, serão abertos pelo Presidente do Júri na reunião presencial, valorizando-se as respetivas informações,
mas sem lhes atribuir natureza vinculativa.
4.6 As classificações definitivas serão atribuídas na reunião, sendo da competência e da responsabilidade exclusivas dos membros presentes.
4.7 A ata será detalhada e distribuída pelos membros do Júri e da Direção.
4.8 Os custos de funcionamento do Júri e as despesas dos membros da Comissão Científica serão da responsabilidade da SPC.
5. Divulgação e entrega
5.1 A divulgação das deliberações, do valor e da data de entrega é executada pela Tecnifar, em carta registada com aviso de receção aos premiados,
bolseiros e candidatos não contemplados.
5.2 Os montantes deverão ser alvo de recibo fiscal passado à Tecnifar, SA (NIF 500 280 436), com referência explícita ao título do Prémio ou Bolsa.
5.3 O Prémio, a Bolsa e respetivos diplomas serão entregues numa sessão específica incorporada no programa de uma reunião nacional da SPC do ano par do biénio
seguinte.
6. Menção à TECNIFAR
6.1 Os trabalhos premiados terão de ser submetidos a publicação na SINAPSE (tendo a Tecnifar o direito à exclusividade da publicação em separatas), a uma revista
internacional indexada ou à Revista Tecnifar.
6.2 Na secção “Agradecimentos” do artigo terá de ser feita uma referência expressa ao Prémio ou Bolsa Tecnifar, de acordo com as regras internacionais de autoria.

b) Tenham sido reescritos em forma de artigo (original, revisão ou caso clínico), obedecendo às normas de publicação da revista SINAPSE ou de uma
revista internacional indexada; a mera apresentação de cópias de diapositivos ou informalidades afins desclassificam administrativamente a candidatura.

1.2 Classificações e valores pecuniários

4.3 A Direção da SPC marcará a reunião para classificação dos trabalhos e dos projetos, consultado o Presidente do Júri, com pelo menos 20 dias úteis de
antecedência e sempre antes da Reunião da Primavera.

7. A documentação de candidatura ou quaisquer informações poderão solicitar-se a:
- SOCIEDADE PORTUGUESA DE CEFALEIAS (secretariado@cefaleias-spc.com);
- TECNIFAR, SA (grupotecnifar@tecnifar.pt).
Resumo cronológico da fase de transição:
Candidaturas até 31-12 de:

Trabalhos de:

Reunião do Júri:

Entrega do Prémio e Bolsa:

2015

2015

Até 05-2016

Primavera ou Outono de 2016

2017

2016 e 2017

Até 05-2018

Primavera ou Outono de 2018

2019

2018 e 2019

Até 05-2020

Primavera ou Outono de 2020

