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  REGULAMENTO DAS BOLSAS SPACV 
 
 
1- Os trabalhos deverão ser remetidos para o secretariado, em ficheiro Word, por e- 
mail: spacv@spacv.org até ao dia 20 de maio de 2018, inclusive.  
2- A atribuição das bolsas será feita na sessão de Entregas de Prémios e Bolsas do 18º 
Congresso Anual da SPACV, no dia 07 de julho de 2018. 
  
 
Bolsa de investigação  
 
Destina-se a qualquer sócio da SPACV que apresente um projeto de investigação na 
área da Angiologia e Cirurgia Vascular. Valor máximo: 3.000 Euros.  
 
Requisitos:  

1. Indicação do nome dos Autores sublinhando o nome do primeiro autor;  
2. Indicação da Instituição, Serviço, endereço postal e de e-mail do primeiro 

autor;   
3. apresentação de projeto detalhado incluindo título, introdução, hipótese em 

estudo, objetivos, métodos e importância dos resultados esperados para a 
Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular; 

4. proposta financeira de aplicação dos fundos e referência a outras eventuais 
bolsas associadas ao projeto; 

5. carta de aceitação do Serviço ou Instituição de origem do primeiro autor; 
6. declaração de participação no projeto dos outros autores;  
7. carta de aceitação de outros Serviços, Departamentos ou Instituições 

envolvidos no projeto;  
8. curriculum vitae do primeiro autor; 
9. declaração de obrigatoriedade de entrega de Relatório no final da aplicação 

prática do projeto; 
10. declaração de obrigatoriedade de publicação de pelo menos um artigo 

relacionado com o projeto na revista da SPACV “Angiologia e Cirurgia 
Vascular”. 

 
O valor atribuído será entregue em articulação com o secretariado da SPACV, 
mediante a apresentação dos documentos justificativos das despesas.  
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Bolsa de Estágio 

Destina-se a médicos internos complementares do 5º e 6º anos, bem como a 
assistentes hospitalares que tenham concluído o internato complementar há menos 
de dois anos. Valor máximo: 2.500 Euros. 

Requisitos: 
1. duração mínima de 1 mês;  
2. carta de aceitação por parte do serviço formador;  
3. carta de referenciação por parte do serviço de origem;  
4. apresentação de objetivos e plano de despesas;  
5. curriculum vitae do candidato; 
6. declaração de obrigatoriedade de entrega de Relatório no final da aplicação 

prática do projeto.  
 
O valor atribuído será entregue em articulação com o secretariado da SPACV, 
mediante a apresentação dos documentos justificativos das despesas. 
 

 
Bolsa Congresso ESVS  
 
Destina-se a apoiar financeiramente em termos de viagem, alojamento e inscrição 
qualquer sócio que tenha um trabalho aceite para apresentação como comunicação 
oral no auditório principal do congresso anual da ESVS (European Society for Vascular 
Surgery).  
 
O valor a atribuir será entregue em articulação com o secretariado da SPACV, 
mediante a apresentação dos documentos justificativos das despesas. 
 


