
 

 

 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO SUL 

(LPCC-NRS) 
 

Regulamento bolsas de formação Professor Edward Limbert  
 

Como forma de apoio ao desenvolvimento do saber em oncologia na sua zona de 

influência (região Sul), o NRS da LPCC propõe-se subsidiar a participação de 

profissionais de saúde em ações de formação em oncologia.  
As ações a subsidiar deverão ser propostas pelos candidatos e envolver a cooperação 

com Instituições públicas ou privadas, idóneas no domínio da oncologia. 

 
ACÇÕES ELEGÍVEIS PARA BOLSAS DE ESTUDO/FORMAÇÃO 

Serão elegíveis as seguintes ações:  

 

1. Participação em Congressos e Reuniões Científicas com apresentação de trabalho 

realizado pelo candidato - É necessário fazer prova da aceitação do trabalho com 

envio de cópia do resumo do trabalho (ou texto equivalente) aprovado.   
A contribuição financeira da LPCC-NRS, inclui a comparticipação nas despesas de 

inscrição de viagem.   
Não serão subsidiados mais do que 1 (ou excecionalmente 2) participações no 

mesmo evento científico, sendo a seleção do candidato baseada no interesse 

institucional no evento e no Curriculum Vitæ dos candidatos.  

 
2. Cursos e Estágios - Serão subsidiadas as participações em cursos e estágios no 

campo da oncologia, contribuindo a LPCC-NRS, para as despesas de viagem 

(equivalentes às tarifas mais baixas) e de inscrição ou "propina", podendo ainda 

contribuir para as despesas de alojamento.  

 
3. Ações de Cooperação Científica - Não serão contempladas para fins de atribuição 

de Bolsa de Estudo.  

 

4. No final o candidato deverá apresentar no prazo de 30 dias um relatório detalhado 

descrevendo a ação subsidiada e a importância da mesma para o Curriculum Vitæ 

e para a instituição do candidato.   
A aprovação deste relatório é considerada condição necessária para atribuição de 

novos subsídios ao bolseiro.  

 

5. O NRS da LPCC abrirá candidaturas a este financiamento em 2 períodos do ano. 

De 1 de julho a 31 de agosto para ações a decorrer de agosto a dezembro do ano 

corrente. De 15 de Novembro a 31 de dezembro para ações a decorrer de janeiro a 

julho do ano seguinte.  

 
6. Sem prejuízo do disposto no número anterior poderá ser excecionalmente aceite 

uma candidatura fora do período determinado, em casos que o júri considere a 

frequência da formação uma oportunidade que o justifique.



 

 

 
A seleção das propostas será realizada de acordo com a seguinte grelha classificativa: 
 
  

A ação enquadra-se nos tipos de apoios previstos    Não  Sim  
            

A Instituição a que o proponente está associado é idónea?    Não  Sim  
            

           

Apreciação curricular do proponente  1 2  3  4  5  
           

Interesse da ação proposta na área da oncologia  1 2  3  4  5  
           

Qualidade científica do evento  1 2  3  4  5  
           

Qualidade científica/técnica da proposta  1 2  3  4  5  
           

Relação custo/beneficio esperado  1 2  3  4  5  
           

Prioridade em relação às verbas disponíveis  1 2  3  4  5  
            
 

 
Normas gerais para a prestação de contas referentes às verbas atribuídas 

 

Os Bolseiros devem providenciar para que a prestação de contas, relativa às bolsas 

atribuídas, seja processada de acordo com as seguintes normas, por forma a permitir 

uma correta contabilização nas demonstrações financeiras da LPCC-NRS. 
 
Os documentos de despesa relativos às despesas terão de ser emitidos em nome da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo Regional do Sul, mencionando ainda o 

respetivo número de contribuinte (500967768). No caso de a deslocação ser efetuada 

por via aérea, a apresentação dos respetivos bilhetes é obrigatória. 
 
Os documentos de inscrição que, eventualmente, sejam passados em nome do 

Bolseiro, tem de fazer igualmente referência à LPCC-NRS tal como descrito no ponto 

anterior. 
 
 
Todos os documentos de despesa terão de ser originais. 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONFIDÊNCIALIDADE 
 

As informações fornecidas pelos candidatos serão registadas e utilizadas dentro dos 

limites legais, respeitando o princípio da limitação ao tratamento estritamente 

necessário para assegurar a candidatura e eventual concessão da Bolsa. 

 

Todas as informações referentes à candidatura serão tratadas de forma confidencial 

pelo Núcleo Regional do Sul da LPCC e pelos elementos do Júri. 

 

 

 

 



INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

A candidatura à atribuição da Bolsa implica o tratamento de dados pessoais. A entidade 
responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro (LPCC), NIF: 500 967 768, com sede na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 

57-3ºF, 1070-061 Lisboa. O Encarregado de Proteção de Dados da LPCC pode ser 

contactado através do e-mail dpo@ligacontracancro.pt. 

 

Finalidade 

Os dados pessoais, facultados pelos candidatos no formulário on-line em suporte digital 

e enviados por correio postal em suporte papel, destinam-se à avaliação da candidatura 

e eventual concessão de bolsa. 

Toda a documentação referente aos candidatos aos quais foi atribuída uma bolsa servirá 

ainda a finalidade de arquivo histórico da LPCC. 

 

Fundamento 

Todos os dados pessoais requeridos têm carácter obrigatório e são os estritamente 

necessários para as diligências de atribuição da bolsa. Será pedido ainda o 

fornecimento de um número de identificação bancária (IBAN) para efeitos de reembolso. 

 

Destinatários 

As categorias de destinatários dos dados pessoais são: os Júris, a entidade financiadora 

(se aplicável) e a LPCC. 

 

Prazo de conservação 

Os dados pessoais dos bolseiros, assim como toda a documentação de conteúdo 

técnico, serão mantidos durante um período de 15 anos. Após esse período, os dados 

serão minimizados e mantidos de forma permanente, para efeitos de arquivo histórico. 

Toda a documentação referente aos restantes candidatos será mantida durante 5 anos 

a contar da data da publicitação do resultado concurso. Após esse prazo, os 

documentos serão destruídos e os registos apagados. 

 

Direitos dos titulares dos dados 

Poderá solicitar, a qualquer momento do período do prazo de conservação dos dados, 

o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, 

eliminação, limitação do seu tratamento, a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao 

seu tratamento, dentro dos limites legais. 

Poderá ainda obter a confirmação de que dados pessoais que lhe dizem respeito são 

objeto de tratamento, sendo-lhe disponibilizada, caso requeira, uma cópia dos dados 

em fase de tratamento. 

Para o exercício de qualquer um dos direitos acima referidos, o titular dos dados deverá 

submeter um pedido escrito para dpo@ligacontracancro.pt ou para Av. Columbano 

Bordalo Pinheiro, nº 57-3ºF, 1070-061 Lisboa. 

 

Reclamações 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular dos 

dados tem direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados (CNPD), caso entenda que o tratamento dos seus dados pela LPCC viola o 

regime legal em vigor a cada momento.  
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FORMULÁRIO DE PEDIDO DE BOLSA  
 

1 – Nome: 

 

2 – Categoria Profissional: 

 

3 - Local de Trabalho: 

 

4 – Concelho de residência: 

 

Telemóvel:                                        E-mail: 

5 – Tipo de Bolsa de Estudo (assinale com um X): 

Curso [  ]          Estágio [  ]           Congresso [  ]               Outro [  ] 

6 – Ação a que se refere o pedido: 

 

 

7 – Local da formação (cidade e país): 

 

8 – Datas de início e de termo: __/__/____ a __/__/____ 

9 – Financiamento total solicitado: 

9 A – Discriminação: 

(i) Viagem (percurso e tipo): 

(ii) Inscrições (incluir justificativos): 

(iii) Outras despesas (discriminadas): 

 

10 – A ação a subsidiar está incluída em algum Projeto de Investigação? Sim [   ] Não [   ] 

10 A – Em caso afirmativo identifique o Projeto e indique qual a contribuição financeira: 

 

11 – Foi pedida BE a outra entidade para o mesmo fim? Sim [   ] Não [   ] 

11 A – Em caso afirmativo especifique a entidade e indique qual a contribuição solicitada: 

 

12 – Parecer detalhado do superior hierárquico do requerente sobre o interesse 

institucional da ação pretendida (em folha anexa) 

13 – Nos pedidos de BE referentes a Cursos ou Estágios incluir cópia de: 

13 A – Documentação demonstrativa dos contactos efetuados 

13 B – Aceitação de inscrição/frequência 

14 – Nos pedidos de BE referentes a participação em Congressos ou afins incluir cópia 

de: 

14 A – Abstrato do trabalho a apresentar 

14 B – Confirmação da aceitação 

14 C – Indicação da forma de apresentação (oral, póster ou outra): 

15 – Curriculum Vitae (resumido) 

16 – Comprovativo de IBAN 

17 – Declaro que li, compreendi e aceito o conteúdo integral do regulamento 

nomeadamente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

18 – Autorizo a utilização dos dados pessoais para divulgação de outras atividades da 

Instituição 

  
 


