
 

Chamada de Participantes 

Workshop sobre Concursos da Parceria entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP) e Escrita e 
elaboração de Propostas, a realizar-se na segunda semana de Dezembro de 2017 
em Maputo, Moçambique 
 
Prazo para envio das candidaturas: 22/10/2017 
 
A EDCTP solicita candidaturas de investigadores interessados em participarem num workshop 
sobre concursos da EDCTP e escrita e elaboração de propostas. O workshop será acolhido pelo 
Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) instituição gerida pela Fundação Manhiça 
em Maputo, Moçambique, na segunda semana de Dezembro de 2017 (data por confirmar). O 
workshop será realizado em língua portuguesa e destina-se a investigadores de língua portuguesa 
da África subsaariana que estejam em início de carreira. 
 
Contexto e objetivos do workshop 
 
A Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos 
(EDCTP) é uma parceria público-pública entre 14 países europeus e 15 países da África 
subsaariana que visa apoiar a investigação colaborativa de forma a acelerar o desenvolvimento 
clínico de intervenções médicas, novas ou melhoradas (medicamentos, vacinas, microbicidas e 
diagnósticos) para prevenir e tratar doenças relacionadas com a pobreza na África subsaariana. A 
EDCTP financia ensaios clínicos, trabalho em rede e o desenvolvimento de capacidades na África 
subsaariana através de concursos públicos.  
 
É neste contexto que a EDCTP irá realizar um workshop de capacitação na escrita de propostas, 
durante o qual os participantes se familiarizarão com o processo de escrita, envio e avaliação de 
candidaturas para financiamento pela EDCTP, bem como técnicas de escrita de candidaturas a 
subvenções. Este workshop será organizado e realizado em português para investigadores de 
países da África subsaariana e durará três dias. 
 
Os objetivos do workshop são: 
 

• Informar investigadores sobre os principais mecanismos de financiamento da EDCTP, o 
processo de revisão de candidaturas e critérios de elegibilidade 

• Clarificar o processo de escrita e envio de propostas através da realização de sessões 
práticas sobre concursos da EDCTP. 

 
Critérios de elegibilidade 
 
A EDCTP aceita candidaturas de investigadores de países da África subsaariana. Para ser elegível, o 
candidato/a deverá: 
 
1. Ser residente permanente num dos países da África subsaariana. 



 

2. Ter no momento em que envia a candidatura, um mestrado ou doutoramento numa área 
biomédica relevante para a EDCTP, ou um diploma médico.  
3. Ter-se graduado há menos de cinco anos na altura da candidatura. 
4. Ter experiência demonstrada na realização de investigação clínica em área de trabalho da 
EDCTP. 
5. Não ter recebido uma bolsa anterior da EDCTP ou não ter participado num projeto ou 
workshop financiado pela EDCTP. 
 
No final do workshop, deverá: 

• Compreender os principais mecanismos de financiamento da EDCTP, formulários e 
documentos relevantes para o processo de submissões. 

• Compreender o processo de revisão na EDCTP, incluindo critérios utilizados pelos 
revisores para avaliação de propostas. 

• Adotar uma abordagem estratégica para ganhar subsídios e financiar investigação. 
• Usar a teoria e o trabalho prático do workshop para informar futuras propostas que 

pretende enviar à EDCTP e/ou a outros financiadores. A participação neste workshop é 
independente de qualquer convite à apresentação de propostas da EDCTP e não garante 
o financiamento da EDCTP numa fase posterior.  

Informação adicional 
 
As despesas de viagem, diárias e de alojamento dos investigadores selecionados serão cobertas e 
organizadas pela EDCTP. 
 
Procedimentos para a candidatura 
 
O processo de candidatura deve ser preparado em língua portuguesa com a inclusão de: 
 

• Resumo do Curriculum vitae (máx. 1 página) 
• Carta de motivação que descreva: (1) necessidades de formação e experiência na área da 

escrita e desenvolvimento de candidaturas a subvenções; (2) oportunidades de 
financiamento que o candidato/a ou a sua equipa procura; (3) concursos específicos da 
EDCTP que interessem o/a candidato ou a sua equipa (se aplicável); (4) como a 
participação no workshop beneficiará o/a candidato/a, a sua equipa e organização 

• Cópia do bilhete de identificação ou passaporte 
• Cópia do diploma (grau mais elevado ou relevante para o workshop) 
• Opcional: uma carta de recomendação (em papel timbrado da instituição) assinada pela 

organização empregadora, descrevendo a relevância do workshop para o/a candidato/a e 
a sua organização, ou por um mentor, professor ou líder da sua equipa. 

As submissões de candidaturas deverão ser efectuadas por e-mail para weinberg@edctp.org até 
às 18:00 CEST do dia 22 de Outubro de 2017. As candidaturas recebidas após esta data não 
serão consideradas. Os participantes serão selecionados através de um processo de recrutamento 
aberto e participarão na formação de forma gratuita. Para mais informações sobre o workshop, 
poderá contactar: Ana Lúcia Weinberg através do email weinberg@edctp.org.  
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