ANÚNCIO
PRÉMIO FRANCISCO AUGUSTO DA FONSECA DIAS E MARIA JOSÉ MELENAS DA
FONSECA PARA JOVENS INVESTIGADORES
TERCEIRA EDIÇÃO
Homenageando a D. Maria José Alves Melenas Dias e em cumprimento do legado transmitido ao Ipatimup,
vem a Direção abrir a Terceira Edição do Prémio Francisco Augusto da Fonseca Dias e Maria José Melenas
da Fonseca para Jovens Investigadores, na área da Investigação de Translação em Cancro e Doenças PréCancerosas.
O Júri do Prémio é presidido pelo Professor Manuel Sobrinho Simões, Presidente do Ipatimup e tem como
vogais o Professor Mário Dinis Ribeiro, Prof Catedrático Convidado, MEDCIDS - Departamento Medicina da
Comunidade, Informação e Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o Doutor
José de Almeida Vicente, Investigador, Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa.
1. Objetivo
O Prémio Francisco Augusto da Fonseca Dias e Maria José Melenas da Fonseca para Jovens Investigadores
destina-se a apoiar o desenvolvimento de um projeto de investigação.
São despesas elegíveis do projeto:
- Aquisição de reagentes e outros consumíveis de laboratório;
- Contratação ou retenção de recursos humanos ou bolsas de investigação;
- Aquisição de equipamento científico e adaptação de instalações laboratoriais, desde que imprescindíveis
à execução do plano de trabalhos;
- Aquisição de bens ou serviços para o desenvolvimento de uma componente de divulgação científica do
projeto.
Estas atividades serão realizadas no i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, de preferência
em articulação com um ou vários hospitais centrais que com ele colaboram (Centro Hospitalar do Porto,
Centro Hospitalar de São João e IPO-Porto).
2. Periodicidade
O prémio terá uma periodicidade anual.
Para cada Edição, serão identificadas as áreas a concurso.
Fixam-se desde já 4 Edições anuais, com um prémio pecuniário de €50.000,00 (cinquenta mil euros).
Poderão ser promovidas novas edições, em função do valor do legado realizado.
3. Áreas a concurso
As atividades referidas no ponto 1 devem enquadrar-se nas seguintes áreas: cancro da mama, cancro do
pulmão, cancro do sistema digestivo e cancro do sistema endócrino.
A Terceira Edição é dedicada ao cancro do sistema digestivo, incluindo intestino, estômago e pâncreas.
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4. Candidatos
Podem candidatar-se investigadores doutorados do i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde,
com menos de 5 anos de atividade de pós-doutoramento.
5. Apresentação de candidaturas
Os investigadores candidatos deverão submeter a concurso um documento com a descrição do projeto de
investigação - plano de trabalhos, período de execução e orçamento – bem como Curriculum Vitae
detalhado. Poderão ser ainda submetidos outros documentos considerados relevantes.
6. Avaliação de candidaturas
Na avaliação das candidaturas serão considerados os seguintes fatores:
- Potencial de aplicação em produtos ou processos destinados ao diagnóstico, prognóstico, tratamento ou
prevenção de doenças cancerosas ou pré-cancerosas;
- Percurso científico do candidato.
No decorrer do processo de avaliação pode ser solicitada, ao responsável pela candidatura, informação
complementar sobre o projeto em análise.
O Júri pode ainda recorrer, com caráter consultivo, a pareceres de peritos externos.
Haverá um único premiado. Não obstante, o Júri reserva-se o direito de não atribuir prémio, caso a
qualidade das candidaturas assim o justifique.
Da decisão final do Júri não cabe recurso.

7. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas
O concurso encontra-se aberto no período de 9 de abril a 10 de maio de 2021.
As candidaturas devem ser obrigatoriamente submetidas através do link

https://dozer.i3s.up.pt/applicationmanagement/#/addapplications/PJIEdicao2021
8. Divulgação e acompanhamento
A divulgação dos resultados será realizada no prazo máximo de quarenta e cinco dias após a data de
encerramento das candidaturas.
A entrega do prémio será realizada numa sessão pública.
9. Disposições finais
O Ipatimup garante a confidencialidade de toda a informação disponibilizada durante o processo de
candidatura e avaliação dos projetos a concurso.
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CALL FOR PROJECTS
PRÉMIO FRANCISCO AUGUSTO DA FONSECA DIAS E MARIA JOSÉ MELENAS DA
FONSECA PARA JOVENS INVESTIGADORES
3RD EDITION (SUMMARY)
In honor of D. Maria José Alves Melenas Dias and her legacy, Ipatimup opens the Third Edition of the
Prémio Francisco Augusto da Fonseca Dias e Maria José Melenas da Fonseca para Jovens Investigadores,
in the area of translational research in cancer and pre-cancerous diseases.
Jury: Professor Manuel Sobrinho Simões (President), Professor Mário Dinis Ribeiro (MEDCIDS Departamento Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto) and Doutor José de Almeida Vicente, (Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa).
Amount: €50.000,00
Elegible expenses:
i) Reagents and laboratory material; ii) Human resources and research fellowships; iii) Equipment and
facilities adaptation, as long as mandatory to the research plan; iv) Goods and services related to the
scientific diffusion of the project.
The project is hosted by i3S, preferably in straight collaboration with one or more central hospitals (Centro
Hospitalar do Porto, Centro Hospitalar de São João and IPO-Porto).
The Third Edition is dedicated to digestive cancer, including intestine, stomach and pancreas.
The eligible candidates are i3S researchers with PhD, up to 5 years of postdoctoral activities.
Applications must include:
- the project description – work plan, period and budget;
- detailed Curriculum Vitae;
- other relevant documents (optional) .
Evaluation Criteria:
i) Potential for application in products or processes for the diagnosis, prognosis, treatment or prevention
of cancerous or precancerous diseases; ii) Scientific path of the candidate.
During the evaluation process, complementary information can be requested. The jury may also consult
external experts.
Only a projet will be funded. However, after evaluation, the jury may decide not to award the prize.
The jury decision is final.

Applications can be submitted from the 9th April to the 10th May 2021, at
https://dozer.i3s.up.pt/applicationmanagement/#/addapplications/PJIEdicao2021
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