A Direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) entende a promoção da
investigação científica na área cardiovascular como uma das suas mais importantes e
nobres missões. Reconhecendo as dificuldades estruturais e conjunturais que os membros
da sua comunidade enfrentam para levar a cabo projetos de investigação, a Direção da
SPC formou um grupo de trabalho que definiu um conjunto de prioridades de atuação de
forma a maximizar os seus finitos recursos no apoio às atividades de investigação dos
seus associados.

1º Mais bolsas, menos prémios.
Por prémio entende-se um instrumento da SPC em reconhecer publicamente o mérito do
trabalho científico desenvolvido por um ou mais sócios. Por bolsa entende-se um
instrumento da SPC em estimular e dar condições à concretização de um projeto científico
de mérito através do seu apoio financeiro. Neste sentido, foi proposto:
- Descontinuar (1) Prémio SPC de Prevenção Cardiovascular (5000 euros) e (2)
Prémio Doença Cardíaca Isquémica (5000 euros).
- Converter os Prémios Sanofi e Servier em Bolsas Sanofi e Servier.
- As Bolsas a atribuir pela SPC passarão a ser as seguintes:
(1) Bolsa Sanofi (15 000 euros; periodicidade 2/2 anos);
(2) Bolsa Servier (15 000 euros; periodicidade 2/2 anos);
(3) Bolsa João Porto (20 000 euros; anual);

2º Mais investigação clínica
O deficit de apoio à investigação clínica em Portugal, nomeadamente na área
cardiovascular, é um problema há muito diagnosticado cujas causas são multifatoriais,
mas que também incluem as opções nas políticas públicas de financiamento da ciência
que privilegiam o financiamento da investigação básica. No âmbito de ação da SPC, o
reconhecimento deste problema deve levar à consequente preferência do financiamento
de projetos de investigação clínica de qualidade. Neste sentido, foi proposto:
- Privilegiar os projetos de investigação clínica ou de translação nas Bolsas de
Estudo a atribuir pela SPC.
- Nos respetivos regulamentos, os projetos de investigação clínica serão definidos
por propostas de estudos de humanos, dados ou tecidos humanos com o propósito de
melhorar a compreensão, diagnóstico ou tratamento de doenças cardiovasculares. Esta
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definição contempla estudos de natureza translacional desde que se utilize material
biológico de origem humana.

3º Estimular a colaboração entre sócios de diferentes instituições
A investigação clínica de qualidade e com impacto clínico exige um esforço colaborativo
entre investigadores, departamentos e instituições. De forma a estimular esta interação
entre investigadores da ciência cardiovascular foi proposta:
- A introdução no regulamento das bolsas do pré-requisito do envolvimento de
mais do que uma instituição.

4º Aumentar a competitividade das bolsas
Aumentar a competitividade das bolsas atribuídas pela SPC terá como resultado o
aumento da qualidade dos projetos financiados. Para atingirmos este objetivo, foi
proposto:
(1) Tornar as bolsas o menos temáticas possível, de modo a abranger o maior
número de projetos possível.
(2) Aumentar o valor pecuniário das bolsas.
(3) Divulgar ativamente a abertura do concurso das respetivas bolsas junto de
hospitais, universidades, outras sociedades científicas recorrendo aos diversos meios
disponíveis, incluindo a Revista Portuguesa de Cardiologia e redes sociais.

5º Aumentar a qualidade e transparência do processo de avaliação dos projetos
A qualidade do processo de avaliação dos projetos credibiliza a SPC e as respetivas
bolsas. Para isso, foi proposto:
(1) O júri de 5 elementos deverá conter um elemento não sócio da SPC,
português ou de nacionalidade estrangeira, de mérito científico indiscutível,
não necessariamente na área cardiovascular.
(2) Para cada uma das bolsas, será publicado o conjunto de critérios de avaliação
a ser usado pelo júri.
(3) Os investigadores serão aconselhados a seguir uma proposta de estruturação
do projeto uniforme.
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