
Regulamento da Bolsa SPD/LILLY 2018

Com o patrocínio da Lilly Portugal, a SPD irá atribuir 16 bolsas, no valor de 1.500,00€ cada,
destinadas à participação no congresso anual da EASD 2018. Oito destas bolsas serão
destinadas a sócios que se dedicam às ciências básicas e outras oito a sócios envolvidos no
atendimento clínico à pessoa com diabetes. No caso de existirem menos de oito
candidaturas para bolsas num determinado grupo profssional (ciências básicas ou clínicos)
e mais de oito candidatos elegíveis no outro, as bolsas não atribuídas num grupo
transitarão para o outro.
Só poderão candidatar-se à Bolsa SPD/Lilly os sócios da SPD 
que tenham as quotas em dia (ie, que já tenham efetuado pagamento da quota
referente ao ano em exercício) e que exerçam a sua atividade profssional, na área da
diabetes, em Portugal (ou que a sua principal instituição de investigação seja nacional).

Os parâmetros a considerar no processo de seleção dos candidatos são os seguintes (por
ordem de prioridade):
1º. Apresentação e aceitação, pela EASD, de um trabalho candidato de sua autoria
(como primeiro autor). Neste caso, o candidato deverá fazer prova mediante cópia
do mail de aceitação do trabalho por parte da EASD;
2º. Trabalhos de investigação (desenvolvidos na área da diabetes mellitus e patologias
associadas) publicados em revistas internacionais peer-review, nos últimos 3 anos
(como primeiro autor), os quais deverão constar no Curriculum Vitae resumido a
entregar;
3º. Trabalhos de investigação (desenvolvidos na área da diabetes mellitus e patologias
associadas) publicados em revistas internacionais peer-review, nos últimos 3 anos
(como coautor), os quais deverão constar no Curriculum Vitae resumido a entregar;
4º. Trabalhos de investigação (desenvolvidos na área da diabetes mellitus e patologias
associadas) publicados na Revista Portuguesa de Diabetes, nos últimos 3 anos (como
primeiro autor ou coautor), os quais deverão constar no Curriculum Vitae resumido a
entregar.
No caso de não haver candidatos nas condições anteriores, poderão ser considerados os sócios que queiram assistir ao
congresso referido e que tenham enviado candidatura, por ordem de chegada da respectiva
A candidatura deve ser comunicada, por escrito, para a sede da SPD por forma a ser
rececionada até dia 6 de Julho.
A carta de candidatura deverá ser acompanhada de um Curriculum Vitae resumido (máximo
2 páginas A4, 2 espaços, tamanho 12) e, no caso de autor de trabalho aceite para
apresentação na EASD, de cópia do mail de aceitação.
A seleção dos candidatos será feita pela Direção da SPD (após auscultação da Comissão de
Bolsas e Prémios da SPD) e da sua decisão não há direito a recurso.
Quando da atribuição da bolsa, será disponibilizado o valor máximo a dispender
(1.500,00€). Este valor será destinado aos seguintes items:
a. Inscrição no congresso
b. Viagens
c. Alojamento (hotel com categoria máxima de 4 estrelas)
d. Jantares, no máximo de 40,00€/refeição
e. Almoços, no máximo de 40,00€/refeição referentes, unicamente, aos dias de
início e de fm do congresso (os almoços durante os restantes dias do
congresso não serão considerados uma vez que são disponibilizados pela



organização do congresso).
Todas as faturas relativas a estas despesas deverão ser pedidas em nome da SPD.
Após o congresso, o candidato deverá entregar na SPD, pessoalmente
ou por correio registado, no prazo máximo de 15 dias após o termo do congresso:
a. Relatório discriminativo das despesas efetuadas
b. Faturas correspondentes
O remanescente não utilizado do valor da Bolsa, deverá ser devolvido à SPD, sob a forma
de cheque, a ser entregue na sede da SPD, pessoalmente ou por correio registado, no prazo
máximo de 15 dias após o termo do congresso.
Caso os custos da participação no congresso ultrapassem o valor da Bolsa, o candidato
poderá solicitar, sob sua responsabilidade, outras fontes complementares de subsídio.
Se o candidato não cumprir os requisitos anteriores e/ou não puder estar presente
no congresso da EASD para o qual foi atribuída a Bolsa SPD/Lilly, terá que devolver a
totalidade do valor da bolsa.
Adicionalmente, em caso de incumprimento de qualquer das obrigações enunciadas, o
candidato fcará inibido de se voltar a candidatar à Bolsa SPD/Lilly nos 3 anos
subsequentes.


