
(1X.E<fYI'OCOLO(]YE COOPEc.RJIÇlÍO
entrea

PjICV L(f)jI (]YE (]YE :MCE(f)ICI:NjI (])jI V:NICVECR,SI(f)jI (]YE (]YE

LIS(]30jI

ea

PV:N(])jIÇlÍO Jl.S7'c.RJIZCENECJt

CEntre:

jI PjICVL(f)jI(f)P. (]YE :MCE(])ICI:NjI (]YE LIS(]30jI, aátante áesignaáa

como P:ML, pessoa cofectiva n. o 502662875, com seáe na jIvenida CFrof.

CEgas:Moniz, 1649-028 Lis6oa, neste acto representaáa peCo seu (])irector,

CFrof.(f)outor João jICcináo CEereira:Martins e Suva,

ea

PV:N(f)jIç;f.o JtSq'c.RJIZCENECJl, aátante áesignaáa como PjI, pessoa

cofectiva n.o 505284838, com seáe na Ç[(ua1fum6erto :Maáeira, 7 rv'afejas,

2745-663 (]3arcarena,neste acto representaáa peCoCFresiáenteáa punáação

jIstraZeneca, Senfwr jI{6erto jIgmar,

Considéranáo a impartância áa investigação cientffica para o áesenvo{vimento

áo conliecimento em :Meámna epara a efevação áo níve{ áa prática méáu:a;

Consideranáo que o apoio aos jovens méáu:os em fases precoces áas suas

carreiras, quanáo frequentemente e:{jstem mais áijicuCáaáes áe acesso a

financiamentos, se reveCafunáamentaC para pennitirum maior envo{vimento

em actividaáes áe investigação nofuturo;

Consideranáo que a promoção e apoio ao áesenvo{vimento áe actividaáes áe

investigação cientifica se inscreve na missão e o6jectivos áe am6as as
instituições;
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j[ PacuUaáe áe :Medicina áe Lis60a (P:ML) e a pundáção j[straZeneca

concoráam em criar uma (]3o~aáe Investigação anua' com o o6jectivo áe

financiar um projecto áe investigação na área áa saúáe, o quaCáeverá ser

proposto à P:ML porum recém-licenciaáo em :Meáu:ina.

j[ atri6uição áo referiáo financiamento, a suportar peCa Punáação
j[straZeneca, passa a reger-se peCoseguinte reguCamento:

.Jlrt". 1"

Pinaliáaáe e}Ím6ito

a)jI (]3o~aáe Investigação PundáçáojIstraZeneca/Paculifaáe áe 9rf.eátcina

áe Lis60a tem por finaCiáaáe promover a investigação cientifica na
PacuCáaáe áe :Meátcina áe Lis60a e áestina-se a apoiar a realização áe

projectos áe investigação porrecém-licenciaáos áa P:ML.

6)CEoáerão canáufatar-se à (]3o~aáe Investigação licenciaáos em :Meátcina
com menos áe 5 anos áe licenciatura.

c) O projecto áeverá áesenvoCver-se em uma ou mais uniáaáes áe investigação

áa P:ML, em eventuaC articuCação com uma ou mais uniáaáes áe prestação
áe cuiáaáos áe saúáe.

á)Será áaáa preferência a projectos áe investigação com componente cCínica,

ou que tenfiam como 06jectivo transporpara a prática cCínicaos resuCtaáos

áe investigação 6ásica.

.Jlrt". 2"

:Montante e Coná1fõesáe Pinanciamento

a) CEarao ano áe 2004/2005 a (]3o~aáe Investigação jIstraZeneca/Pacu{áaáe
áe :Meátcina áe Lis60a terá o vaCormá~mo áe € 5000,00.

6) O mesmo projecto poáerá serfinanciaáo por um períoáo má~mo áe áois
anos consecutivos.
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jlrt° 30

CDatase ConálÇões áe Canáufatura

a)JI canátáatura aofinanciamento áecorrerá áe 1 a 30 áeSetembro áe cada
ano.

6)JI canáufatura áeverá serdirigiáa ao Cooráenador do Çabinete áe.Apoio à

Investigação Científica, rrécnowgica e Inovação (Çjt/PIC) da P:ML,

meálante opreencmmento áe umjonnufário emsuporte efectrónico.

c)Oprocessoáecanáufatura áeveráserconstituído pefosseguintesdocumentos:
i ponnufário áecanáufatura;

u. <Descriçãoáoprojecto, áevenáo esteincCuir osseguintes tópicos: títufo;

pafavras-cliave (m4imo três) introáução; o6jectivos; programa áe

tra6aCliocomrespectiva cafenáarização; equipa áeprojecto; resultaáos

previsíveis; impCicações éticas; orçamento detaCliado; referências

bi6liográficas;

tu. Curricufum vitae resumiáo do canáufato (m4imo umajoDia JI4)
tv. Comprovativo áe licenciatura fiá menosáe5 anos;

v. (j)ecfaração áe aceitação do responsáveCpefa uniáaáe áe investigação

onáe vai áecorrero projecto;

vi. (j)ecfaração áeaceitação do Orientaáor Científico;

vii. CEarecerda ComissãoáeCÉticadá P:ML, quando refevante.

jlrt° 40

CDespesas CEfegíveis e g..{ão CEfegíveis

a) Consideram-se efegíveis as seguintes áespesas:

i JIquisição áeequipamentos;

ii JIquisição áeserviçosinátspensáveis à realização doprojecto;

iii (j)espesascorrentes, comop.e~ matérias consumíveis, reagentes,etc.;

IV. CDesfocaçõesnopaís eno estrangeiro para frequência áe cursosáe curta

duração ou para apresentação áe comunicações científicas refacionadás

com o projecto;

v. (Bi6liografia;

Vl. (j)espesas gerais dás instituições, áecorrentes dá activiáaáe doprojecto

(overlieadS'J
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6):Nãosão, em geraC efegíveis os seguintes tipos de despesas:

i Safários ou compfementos safariais;

ii jlmortização áe equipamento e~tente;

iii Q1laisquercustos refacionaáos com outros projectos.

jlrt° 50

Sefecção áas Canáufaturas

a)jls canáiáaturas serão seCeccionaáaspor um Júri constituíáo peCo
Cooráenaáor áo ÇJjlCPIc,que preside, e por áois (j)outoraáos a designar

pefa P9dL.

6) Vm representante áa Punáação }f.straZeneca poderá participar em toáas

as reuniões áo júri, porém não terá direito a voto.

c) O Júri comunicará a sua decisão até 15 de Outu6ro áo ano anterior ao

perioáo a que se refere ofinanciamento.

á)Será feita divu{gação pú6Cica áa canáufatura premida.

)f.rt° 60

06rioações áo (Bolseiro

a) O investigaáar 6eneficiário áa (Bolsa deverá apresentar, até 31 de (])ezem6ro

áo ano a que a mesma se refere, um refatório de e~cução cientffica e
financeira.

6) O ÇRgfatório, de preferência em suporte efectrónico, deverá ser dirigiáo ao

Cooráenaáor áo ÇJjf.cPICe deverá ser composto por áuas partes:

i. ÇRgfatóriode e~cução técnico-cientifica (descriçãodetaCliaáaáos
resuCtaáos 06tiáosJ

ii. ÇRgfatóriode e~cução financeira.

c) O investigaáor 6eneficiário áa (Bolsa compromete-se a pu6Cicar em revista

cientffica com (peerreview" e num prazo de tempo razoáveC os resuCtaáos
áo estuáo.

á) CEmtoáas as pu6Cicações ou apresentações áos resuCtaáos áo estuáo deverá

ser feita referência à (Bolsa de Investigação jlstraZeneca/Pacufáade de
:M.eâu:ina de Lis60a.

)\



e) Se pormotivo imprevisto for suspensa a e~cução do projecto, o Geneficiário

do financiamento deverá informar o coordenador do çjIPIC dás razões

dessa suspensão e ofinanciamento atri6uído deverá ser devo{vido.

;Itt"7"

CDisposições Pinais

fute reguCamento poderá ser revisto e a{terad"oa quafquer momento por

solicitação dá P actlfá'aáe de 9rf.eáuina de LisGoa ou dá pundáção jIstraZeneca.

(])epois de lidó e ratificaáo, por corresponáer à reaf expressão dás suas wntaáês,

o presente <Protocofo é assinado por am6as as partes.

Cel'e6rad"o em Lis6oa, em 1 de JuOio.

Peito e assinado em dois originais.

PeCa P9rf.L, PeCapundáção jIstraZeneca

ti!tei .u-&-

<Prof.(j)outor:t 9rf.artins e Sirva

((])irector)

Senfior jI{6erto jIóuiar

(<Presidente)


