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REGULAMENTO CHALLENGES ACCELERATOR 2019-IDT
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Artigo 1º (ÂMBITO)
1. No âmbito do presente regulamento Challenges in Cardiology cria, para o ano de 

2019, uma bolsa, designada Challenges Accelerator 2019-IDT, destinada a apoiar um 
projeto de desenvolvimento tecnológico no âmbito das doenças cardiovasculares, o 
qual possa visar:

- A promoção e participação dos cidadãos e dos doentes nos processos de decisão em 
saúde, contribuindo para a sua literacia em saúde;

- Apoio os profissionais de saúde nos processos de diagnóstico e referenciação;
- Informação aos doentes dos seus direitos de acesso à informação e ao envolvimento nas 

decisões individuais de tratamento;
- Fortalecimento de partilha de informação entre profissionais de saúde;
- Potencializar novas formas de comunicar e transmitir conhecimento;
- Promover a educação médica contínua.

2. Algumas das soluções tecnológicas a explorar podem passar por conceitos como, a
título de exemplo: 

- Digital Health;
- Mobile Health;
- Cloud health;
- Digital Marketing & Comunicação Digital;
- Inteligência Artificial;
- Internet of Things;
- Analytics;
- Realidade Aumentada & Virtual;
- Wearables;
- Medical devices.

Artigo 2º (CANDIDATOS)
1. Não sendo exclusivas, as candidaturas de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 

técnicos da área da cardiopneumologia), serão consideradas de forma preferencial.
2. Não poderão candidatar-se autores premiados no ano anterior.
3. O 1º autor, responsável pela candidatura e pela sua apresentação pública, deve ter, à 

data da candidatura, idade inferior a 40 anos, devendo fazer prova quando da submissão 
da candidatura.

Artigo 3º (CANDIDATURAS)
1. As candidaturas deverão ser organizadas de modo a conterem os seguintes elementos:

- Identificação completa do(s) candidato(s);
- Morada completa de cada um;
- Número de identificação fiscal de cada um;
- Curriculum Vitae do 1º autor;
- Data de nascimento do 1º autor;
- Identificação do local de trabalho de cada um.

Descrição detalhada do projeto, contendo os seguintes elementos:
- Título do projeto;
- Resumo;
- Fundamentação;
- Explicação sucinta sobre o carácter inovador do projeto;
- Metodologia de desenvolvimento;
- Referências;
- Orçamento previsto;
- Envolvimento de outras entidades para o desenvolvimento do projeto. Nesta circunstância
deve o candidato apresentar documentação comprovativa;

- Declaração de compromisso do 1º autor, assegurando que o presente projeto não será
apresentado para outros fins, ou outras candidaturas, sem a concordância do promotor 
da presente bolsa.

2. As candidaturas deverão ser submetidas por via eletrónica, no sítio: 
www.challengesincardiology.com em local criado para o efeito.

3. O prazo para entrega de candidaturas termina às 23:59 do dia 1 de junho de 2019.

Artigo 4º (JÚRI DE SELEÇÃO)
1. As candidaturas serão apreciadas por um júri de 5 elementos, a designar pelo promotor

da presente bolsa, sendo o presidente do júri o chairman do Challenges in Cardiology, 
ou em alguém por ele delegado.

Artigo 5º (SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS)
1. O júri selecionará, até ao dia 21 de junho de 2019, três candidaturas, as quais serão 

apresentadas publicamente no 9th Challenges in Cardiology, no dia 28 de junho de 2019.
2. Após a referida apresentação, o júri deliberará sobre a candidatura vencedora, a qual

deverá ser anunciada de imediato, ou nos sete dias seguintes à apresentação pública.
3. As candidaturas serão analisadas tendo em conta critérios, designadamente:

- Grupo profissional do 1º autor;
- Originalidade do projeto;
- Exequibilidade do projeto;
- Interesse público;
- Impacto sobre os destinatários;
- Interesse científico; 
- Qualidade da apresentação. 

4. O júri poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos sobre os candidatos ou sobre
as candidaturas, se entender adequado à boa avaliação das mesmas.

5. O júri poderá decidir atribuir a bolsa “ex-aequo” sendo o valor da bolsa dividido em
partes iguais.

6. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa, se a qualidade dos projetos não
atingir o padrão adequado.

7. Das decisões do júri não haverá recurso.

Artigo 6º (VALOR DA BOLSA)
1. A bolsa terá um valor de 5000 €, a atribuir de acordo com o plano e orçamento definido

no projeto.

Artigo 7º (EXECUÇÃO DO PROJETO)
1.O promotor da bolsa dará apoio técnico para a execução do projeto, atribuindo para o

efeito um mentor que acompanhará o desenvolvimento do mesmo.

Artigo 8º (DISPOSIÇÕES FINAIS)
1. Os aspetos não previstos no presente regulamento serão decididos pelo promotor da

presente bolsa.
2. Para qualquer esclarecimento adicional, os candidatos deverão enviar um e-mail para

o endereço de email congressos@factorchave.pt.
3. Challenges in Cardiology reserva-se o direito de alterar, a qualquer altura, o presente

regulamento, incluindo os membros do júri e os prazos previstos no regulamento.
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MAIS INFORMAÇÕES EM:
WWW.CHALLENGESINCARDIOLOGY.COM

e agora...acelere para vencer!
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REGULAMENTO CHALLENGES ACCELERATOR 2019-ICL
PRÉMIO PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

Artigo 1º (ÂMBITO)
1. No âmbito do presente regulamento Challenges in Cardiology cria, para o ano de 2019,

um prémio, designado Challenges Accelerator 2019-ICL, destinado a apoiar um projeto 
de investigação clínica no âmbito das doenças cardiovasculares.

2. O projeto candidato pode ter características de ensaio clínico, testando intervenção
terapêutica com fármacos ou dispositivos.

3. O projeto candidato pode ter características de um registo clínico.
4. Não serão aceites:

- Projetos que envolvam investigação animal;
- Investigação experimental;
- Revisões de literatura.

Artigo 2º (CANDIDATOS)
1. O 1º autor deverá ser médico.
2. O 1º autor, responsável pela candidatura e pela sua apresentação pública, deve ter, à

data da candidatura, idade inferior a 40 anos, devendo fazer prova quando da submissão 
da candidatura.

Artigo 3º (CANDIDATURAS)
1. As candidaturas deverão ser organizadas de modo a conterem os seguintes elementos:

- Identificação completa do(s) candidato(s);
- Morada completa de cada um;
- Número de identificação fiscal de cada um;
- Curriculum Vitae do 1º autor;
- Data de nascimento do 1º autor;
- Identificação do local de trabalho de cada um.

Descrição detalhada do projeto, contendo os seguintes elementos:
- Titulo do projeto;
- Resumo;
- Fundamentação;
- Metodologia de desenvolvimento;
- Referências;
- Envolvimento de outras entidades para o desenvolvimento do projeto. Nesta circunstância
deve o candidato apresentar documentação comprovativa;

- Declaração de compromisso do 1º autor assegurando que o presente projeto não será
apresentado para outros fins, ou outras candidaturas, sem a concordância do promotor 
da presente bolsa.

2. As candidaturas deverão ser submetidas por via eletrónica, no sítio:
www.challengesincardiology.com, em local criado para o efeito.

3. O prazo para entrega de candidaturas termina às 23:59 do dia 1 de junho de 2019.

Artigo 4º (JÚRI DE SELEÇÃO)
1. As candidaturas serão apreciadas por um júri de 5 elementos, a designar pelo promotor

da presente bolsa, sendo o presidente do júri o chairman do Challenges in Cardiology, 
ou alguém por ele delegado.

Artigo 5º (SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS)
1. O júri selecionará, até ao dia 21 de maio de 2019, três candidaturas, as quais serão

apresentadas publicamente no 9th Challenges in Cardiology, no dia 29 de junho de 2019.
2. Após a referida apresentação, o júri deliberará sobre a candidatura vencedora, a qual

deverá ser anunciada de imediato ou nos sete dias seguintes à apresentação pública.
3. As candidaturas serão analisadas tendo em conta critérios, designadamente:

- Originalidade do projeto;
- Exequibilidade do projeto;
- Impacto clínico;
- Interesse científico; 
- Qualidade da apresentação.

4. O júri poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos sobre os candidatos ou sobre
as candidaturas, se entender adequado à boa avaliação das mesmas.

5. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa, se a qualidade dos projetos não
atingir o padrão adequado.

6. Das decisões do júri não haverá recurso.

Artigo 6º (PRÉMIO A ATRIBUIR)
1. O prémio a atribuir ao 1º autor do projeto consta de uma visita ao Departamento de

Cardiologia do Hospital Universitário de Ferrara em Itália, sob supervisão do Professor 
Roberto Ferrari, por um período de cinco dias. 

2. O prémio engloba as despesas de viagem e alojamento.
3. O prémio será efetivado não menos de 4 meses após a sua atribuição e mediante a

entrega de um relatório, no qual o 1º autor dará conta do desenvolvimento do projeto.

Artigo 7º (DISPOSIÇÕES FINAIS)
1. Os aspetos não previstos no presente regulamento serão decididos pelo promotor da

presente bolsa.
2. Para qualquer esclarecimento adicional, os candidatos deverão enviar um e-mail para

o endereço de email congressos@factorchave.pt.
3. Challenges in Cardiology reserva-se o direito de alterar, a qualquer altura, o presente

regulamento, incluindo os membros do júri e os prazos previstos no regulamento.
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