
Regulamento para candidatura e atribuição de  
Bolsa de investigação da SPHPA 2023 

 

A Sociedade Portuguesa de Hérnia e Parede Abdominal tem como missão apoiar trabalhos científicos 

ou estudos de investigação na área da cirurgia de parede abdominal, desta forma a Comissão 

Científica da SPHPA anuncia a criação de uma bolsa dedicada a esse fim.  

O valor máximo da bolsa da SPHPA é de 1500€. Após aprovação da candidatura à bolsa, o pagamento 

será realizado consoante decidido entre as partes e por objetivos, não sendo efetuado o mesmo 

apenas numa só tranche. 

A bolsa atribuída deverá para ser usada apenas na pesquisa/investigação proposta e não produz 

efeito para pesquisas/investigações posteriores ainda que de conteúdo semelhante ou consequente. 

Podem se candidatar a bolsa da SPHPA – todos os investigadores que sejam membros associados da 

SPHPA e tenham quotas regularizadas. 

Todas as candidaturas serão avaliadas pela Comissão Científica da SPHPA.  

A atribuição da bolsa será aprovada será pelo Conselho Executivo da SPHPA e todos os candidatos 

serão notificados até dia 30 de março de 2023. 

Para a candidatura devem ser fornecidos os seguintes documentos que serão sujeitos a avaliação 

pela comissão científica da SPHPA: 

• Carta de candidatura com descrição da importância e pertinência do trabalho de 

investigação. 

• Descrição curta e clara do estudo (máximo de 2000 palavras). 

• Breve curriculum vitae do investigador principal. 

• Breve resenha biográfica dos elementos da equipa de estudo e sua adesão à SPHPA. 

• Se candidato estrangeiro, poderá incluir uma carta de apoio do Capítulo Nacional de Cirurgia 

da Parede Abdominal do país do requerente. 

Publicação: 

➔ Qualquer publicação realizada DEVE mencionar que o estudo foi financiado pela bolsa de 

investigação da SPHPA. 

➔ Os resultados/publicação deverão ser apresentados pelos autores na reunião da SPHPA. 

➔ A apresentação de resultados noutras reuniões ANTES ou FORA da reunião da SPHPA deve 

ser comunicada à SPHPA. Nestes casos, deve ser referida, na declaração de conflito de 

interesses, a informação do seu patrocínio e na apresentação deve estar presente o logotipo 

da SPHPA.  

 

As submissões de candidaturas à bolsa devem ser enviadas até 28 de fevereiro de 2023. 

As candidaturas devem ser submetidas a SPHPA através do seguinte email: 

comissão.cientifica@sphpa.pt 

Em caso de dúvidas, entre em contato com geral@sphpa.pt. 
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