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R E V I S T A  P O R T U G U E S A  D E  I M U N O A L E R G O L O G I A

A SPAIC, com o patrocínio da firma The Binding Site Portugal, 
institui anualmente uma bolsa de estudo destinada a subsidiar 
um projeto de formação específica na área das imunodeficiências 
humorais primárias e secundárias, num centro da especialidade 
fora do país. 

São condições de candidatura a esta bolsa: 

  1. Ter formação comprovada em Alergologia e Imunologia Clí
nica ou estar nos dois últimos anos do internato da especia
lidade de Imunoalergologia à data da candidatura. 

  2. Ter o aval do responsável do centro de proveniência e do 
centro estrangeiro onde o candidato pretende estagiar. 

  3. O estágio deverá ter uma duração mínima de um mês e de
verá ter o seu início entre o dia 7 de Agosto do ano em refe
rência e o dia 31 de Dezembro do ano subsequente. 

  4. O montante global da bolsa é de 2000 (dois mil) euros, a ser 
atribuída a um único candidato. 

  5. O processo de candidatura tem de incluir: 
a) resumo curricular do candidato; 
b) enquadramento, descrição detalhada dos objetivos da for

mação e cronograma; 

c) declarações autenticadas com o aval das instituições envol
vidas. 

 Estes elementos de avaliação devem ser enviados por correio 
eletrónico para geral@spaic.pt, em formato pdf (portable do-
cument format). 

  6. O prazo de concurso decorrerá até ao dia 7 de Agosto do 
ano em referência. 

  7. A decisão da escolha será da competência da Direção da 
SPAIC, segundo o enunciado nas disposições gerais e deverá 
ser fundamentada na valia do projeto apresentado, privilegian
do o interesse institucional e pessoal do estágio. 

  8. A comunicação da atribuição da bolsa ao candidato deverá 
ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do prémio, no 
ano em referência. 

  9. O candidato premiado obrigase a apresentar à Direção da 
SPAIC um relatório do estágio no prazo de um mês a contar 
da data de finalização do estágio. 

10. O valor numerário da bolsa será entregue em duas frações, 
metade após a entrega do prémio e o restante após receção 
do relatório correspondente, que poderá ser objeto de pu
blicação na Revista Portuguesa de Imunoalergologia.

REGULAMENTO 
BOLSA SPAIC – THE BINDING SITE

A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
linhas de investigação específicas na área das imunodeficiências 
humorais primárias e secundárias, confere anualmente, o Prémio 
de Investigação em Imunodeficiências Humorais, com o patro
cínio da The Binding Site Portugal.

  1. A periodicidade do prémio SPAIC – The Binding Site será 
anual, sendo o valor pecuniário de 3.000 euros. 

  2. Consideramse como admissíveis ao concurso apenas traba
lhos originais que à data da submissão não tenham sido co
municados e/ou publicados, no país ou no estrangeiro. 

  3. O prazo de candidatura decorrerá até dia 7 de Agosto do ano 
em referência. 

  4. As condições de candidatura são as consignadas nas disposi
ções gerais, devendo ser enviada a candidatura por correio 
eletrónico para geral@spaic.pt. 
a) No corpo da mensagem de correio eletrónico deverão ser 

incluídos o título do trabalho e os dados dos autores;
b) Como anexo deve ser enviado um documento em forma

to pdf (portable document format), com o trabalho em 
português ou em inglês, incluindo título em português e 
em inglês e resumo em português e em inglês. Neste do

cumento não poderão constar quaisquer referências aos 
autores ou à instituição de proveniência. 

c) O trabalho a que se refere a alínea anterior deverá obede
cer às normas de publicação para artigos originais de um 
dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de Imu
noalergologia ou European Annals of Allergy and Clinical 
Immunology). 

  5. A decisão do júri deverá ser fundamentada no carácter de 
originalidade, excelência e relevância que os trabalhos pre
miados representem na Imunoalergologia Portuguesa. 

  6. A comunicação da atribuição dos prémios aos autores deve
rá ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do prémio, 
no ano em referência. 

  7. Os trabalhos premiados deverão ser enviados para publicação, 
preferencialmente, num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista 
Portuguesa de Imunoalergologia ou European Annals of Al
lergy and Clinical Immunology), no prazo máximo de 12 me
ses, após a atribuição do prémio. 

  8. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações, 
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda 
metade após confirmação da aceitação do trabalho para pu
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC acima indicados.

REGULAMENTO 
PRÉMIO SPAIC – THE BINDING SITE


