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Bolsa SPD – Associações

Artigo 1: Objetivo Geral do Prémio

A Sociedade Portuguesa de Diabetologia (“SPD”), instituiu a Bolsa SPD com o propósito
de apoiar e valorizar ações de educação terapêutica efetuadas por associações de 
pessoas com diabetes.

Artigo 2: Valor da Bolsa

É atribuída uma bolsa com um valor pecuniário de 2500 Euros para apoiar a realização 
de uma ação de educação terapêutica na comunidade dirigida a pessoas com diabetes.

Artigo 3: Condições e processo de candidatura

1- Critérios de candidatura:
A associação candidata deverá ser uma associação sem fins lucrativos, sediada em 
território nacional com objetivos estatutários de apoio a pessoas com diabetes.
2- O processo da candidatura deverá ser constituído por: uma memória descritiva 
resumida de uma ação de formação na área da educação terapêutica a realizar na 
comunidade, incluindo objetivos da ação, dimensão e caracterização do público-alvo, 
metodologias utilizadas, cronograma e orçamento total.
3- Do processo da candidatura devem constar as informações e os documentos 
discriminados e enviada até ao dia 31 de janeiro para o mail geral da SPD: 
diabetes@spd.pt

Artigo 4: Júri

O júri será constituído por 5 elementos
1- Presidente da SPD
2- Secretário Geral da SPD
3- 3 elementos designados pela direção da SPD
4-O presidente e o secretário poderão delegar as suas funções
5- Não poderão integrar o júri sócios das associações de pessoas com diabetes 
candidatas
6- A composição do Júri deverá ser publicada no site da SPD, até ao último dia de 
apresentação das candidaturas
7- As deliberações do Júri serão tomadas pela maioria dos votos, cabendo sempre ao 
presidente o voto de qualidade.

Artigo 5: Divulgação do prémio
A atribuição da bolsa será anunciada pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia no 
seu congresso anual.
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A associação premiada deverá enviar para a SPD um relatório da ação de formação, 
com inclusão de registo fotográfico sumário até 3 meses após a realização da mesma 
sob pena de devolução do valor da bolsa.


