Bolsas de Formação
ISABEL CORREIA LEVY
2022-2023
Contextualização:
No sentido de potenciar a formação especializada de profissionais de diversos grupos, de dotar
as equipas dos requisitos mínimos previstos no Plano Estratégico de Desenvolvimento para os
Cuidados Paliativos (biénio 2021-2022), e de incrementar a oferta formativa nesta área, a APCP
disponibiliza 5 bolsas de formação prática para equipas de Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP).

Objetivo:
Financiar formação prática em CPP para profissionais integrados em equipas constituídas ou em
desenvolvimento, a decorrer em centros de referência a nível internacional, no biénio 2022-2023.

Critérios de atribuição:
Será atribuída uma bolsa por equipa intra-hospitalar ou domiciliária de suporte em CPP, num
montante máximo de 4000 euros por equipa ou de 2000 euros por profissional.
Para formalizar a candidatura, será necessário apresentar os seguintes documentos:

. Carta de motivação redigida pelo coordenador da equipa (no caso de candidaturas
conjuntas) ou pelo profissional que se candidata;

. Síntese curricular do candidato (máximo 3 páginas A4);

. Certificados de formação teórica e prática em CPP já realizados pelo candidato;
. Declaração de aceitação do pedido de estágio pela instituição formadora;

. Certificado de autorização da realização do estágio pela instituição de origem do
candidato;

. Orçamento previsto (deverão ser apresentados comprovativos das despesas se já
estiverem disponíveis).

O montante atribuído visa suportar despesas relacionadas com deslocação, alojamento, e
eventuais honorários para a instituição formadora. Outras despesas serão consideradas pelo júri
de acordo com a pertinência. Não serão consideradas despesas com formação teórica.

Factores de valorização:
. Proximidade ao cumprimento dos requisitos formativos mínimos da equipa, tendo em conta
as exigências do Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos (biénio
2021-22);

. Duração do estágio igual ou superior a 140 horas;
. Candidaturas de equipas intra-hospitalares especializadas formalmente reconhecidas pela
Comissão Nacional de Cuidados Paliativos / ACSS;

. Candidaturas de 2 ou mais elementos da mesma equipa (pertencentes a grupos
profissionais diferentes);

. Formação teórica avançada ou intermédia em CPP;
. Actividade assistencial formalizada em CPP (consultas, internamento, consultoria);
. Actividade formativa na área dos CPP realizada pela equipa e/ou pelo profissional (cursos,
workshops, acções de sensibilização, entre outros que se considerem pertinentes);

. Actividade científica na área dos CPP realizada pela equipa e/ou pelo profissional (artigos
publicados em revistas científicas, protocolos de atuação, entre outros que se considerem
pertinentes).

Factores de exclusão:

. Estágios com duração inferior a 70 horas;

. Candidatos que não sejam sócios da APCP, ou que tenham o pagamento de quotas em
atraso, no momento da candidatura;

. Candidatos que integrem o júri.
O pagamento da bolsa será feito em 2 fases - 50% no momento da sua atribuição e 50% após
declaração comprovativa da conclusão do estágio pela entidade receptora. É obrigatória a
apresentação de documentos justificativos das despesas apresentadas.
Nota – Se não se verificar a atribuição do total do montante das bolsas (20.000€), pode o júri
considerar redefinir o valor máximo das bolsas por equipa. Da decisão do júri não haverá recurso.

Júri:
Maria Catarina Estevens Pazes (Presidente)
Cândida Sofia Fernandes Cancelinha
Ana Maria Domingues de Almeida Forjaz Lacerda

Prazo de submissão de candidaturas:
15 de novembro de 2022

Anúncio de resultados:
15 de dezembro de 2022

Catarina Pazes
Presidente

Beja, 12 de Julho de 2022

