OBJETIVO:
A Bolsa de Investigação Merz Therapeutics tem como objetivo financiar um projeto de
investigação não publicado, apresentado por investigadores que possam realizar o
estudo proposto em Portugal, com um prazo de 1 ano nas seguintes áreas:
- Experiência clínica no uso da Toxina botulínica A
ATRIBUIÇÃO::
Serão entregues 2 bolsas aos dois melhores projetos de investigação. O primeiro prémio
será uma bolsa de 3.000 € e o segundo prémio de 2.000 €. Será aplicada a legislação
fiscal em vigor. O prazo limite para a receção dos projetos é 2 semanas antes do próximo
Congresso da SPMFR de 2021.
CANDIDATOS E DISPOSIÇÕES:
Os investigadores devem ser fisiatras, afiliados da SPMFR (no mínimo o primeiro
signatário). Cada autor principal apenas poderá apresentar um projeto, o qual não deve
estar publicado. Não podem ser enviados projetos clínicos publicados anteriormente ou
apresentados em outros concursos.
De todos os projetos recebidos serão pré-selecionados os melhores, os quais deverão ser
apresentados e defendidos numa sessão pública que terá lugar durante o próximo
Congresso da Sociedade 2021. Após esta apresentação, que não deverá durar mais do
que 15 minutos, o júri anunciará a sua decisão e comunicá-la-á diretamente ao vencedor.
Os prémios serão entregues no próximo congresso da Sociedade.
Os projetos apresentados devem incluir as seguintes secções:
• Capa: será indicado o título do projeto, dados do investigador principal, colaboradores,
centro de trabalho onde será realizado o projeto de investigação, e assinatura e carimbo
do responsável pelo projeto de investigação ou diretor do Hospital, Centro ou Instituto.
• Resumo: máximo duas folhas de tamanho DIN-A4. O resto dos documentos pode ter
um comprimento variável.
• Histórico sobre o tema.
• Objetivos.
• Metodologia.
• Plano de trabalho.
• Bibliografia.
• Trabalhos desenvolvidos pela equipa do investigador nos últimos 5 anos, incluindo, em
concreto, os relacionados com o tema proposto.
• Curriculum do investigador principal e colaboradores.

ENVIO:
Os participantes devem enviar os seus projetos por email, anexando a documentação em
formato .pdf para o seguinte endereço:
Bolsa de Investigação Merz Therapeutics
Congresso SPMFR 2021
spmfr@spmfr.org

LEGISLAÇÃO:
Os projetos deverão ser adaptados à legislação em vigor relativamente à participação
de pessoas ou material proveniente das mesmas em cada modalidade de estudos
clínicos. A existência de um compromisso formal, a partir do qual se obterá a
autorização da Comissão de Ética de Ensaios Clínicos do Hospital no qual se realizará o
projeto e das Autoridades de Saúde correspondentes nos casos aplicáveis, será uma
condição indispensável. Deverá ser igualmente respeitada a obrigação de notificação
ao INFARMED de possíveis efeitos adversos aos medicamentos usados através da
ligação http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram, ou através do Titular da
Autorização de Introdução no Mercado do medicamento em questão.
JÚRI:
O Júri será o responsável pela seleção dos trabalhos vencedores e será composto por 3
ou 4 membros:
1. Presidência da SPMFR ou pessoa designada.
2. Coordenador da comissão científica da SPMFR.
3. Membro da comissão organizadora da SPMFR designado pelo coordenador da
mesma.
4. Representante da Merz Therapeutics, que poderá participar, mas não disporá de
direito de voto.
O júri pré-selecionará os melhores projetos e comunicá-lo-á diretamente aos préselecionados. Será feita a entrega dos prémios no próximo Congresso da SPMFR.
Os principais critérios de avaliação do projeto premiado serão:
• Originalidade.
• Relevância para a prática clínica.
• Clareza da apresentação.
A decisão do júri será irrevogável. O não previsto nos presentes regulamentos será
decidido pelos membros do júri. O prémio não poderá ser dividido, mas poderá não ser
atribuído.
DISPOSIÇÕES FINAIS E DIREITOS:
A SPMFR /Merz Therapeutics divulgará no ato de entrega dos prémios, o projeto e
autores premiados, reservando-se o direito de possível reprodução futura do mesmo,
depois de terminado.
A participação neste concurso pressupõe a aceitação total dos respetivos
regulamentos. A não observância de qualquer um destes regulamentos resultará na
devolução do caso ao autor por parte do Secretariado Técnico.
A Merz Therapeutics reserva-se o direito de publicar e divulgar o resultado do prémio
após a sua concessão.
Os premiados terão a obrigação de informar o Departamento Médico da Merz
Therapeutics regularmente sobre a evolução e conclusão do projeto.

