Portfólio de Candidaturas a Prémios e Programas com Enquadramento na Área da Saúde e Intervenção
da Enfermagem
Nome do Prémio
ou Programa

Donativo Missão
Continente 2019

EDP Solidária 2019

Investir em Saúde

Promotor

Modelo
Continente
Hipermercados,
S.A - Sonae

Fundação EDP

Jornal de
Negócios &
Janssen

Estado da
candidatura
Encerradas
Ainda não há
decisão sobre
uma edição
2021

Encerradas
Está prevista
uma edição
para 2021

Tema ou áreas de
candidatura

-Prevenção da Obesidade
Infantil.

-Inclusão Social;
-Saúde;
-Educação.

Encerradas
Está prevista
uma edição
Investir em
Saúde 2021

(i)“Value-Based
Healthcare”;
(ii) “Inovação Hospitalar”;
(iii) “Participação do
Doente”.

Encerradas

-Transf. estrutural e
organizacional;
-Profissionais de saúde;
-Tecnologias de
informação e digitais;
-Acesso do cidadão,
incluindo grupos
vulneráveis e de risco;
-Prevenção e promoção
da saúde pública;
-Qualidade e segurança
do doente.

Datas de
candidatura

Até 30 de
novembro
de 2019

Até 21 de
julho de
2019

Até 5 de
outubro de
2020

Informações e Regulamento
Destinatários: entidades nacionais sem fins lucrativos, tais como escolas
ou agrupamentos de escolas (do pré-escolar ao 2º ciclo do ensino
básico), organizações do setor social, municípios e juntas de freguesia,
entre outras.
Site: https://missao.continente.pt
Regulamento
Destinatários: centros hospitalares/hospitais do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) e também por IPSS (Instituições Particulares de
Solidariedade Social) que tenham instalações de cuidados permanentes
de saúde devidamente licenciados pelo Ministério da Saúde.
Site: https://www.fundacaoedp.pt/pt/conteudo/edp-solidaria
Regulamento
Destinatários: uma única pessoa ou um grupo de pessoas;
estabelecimento de prestação de cuidados de saúde, de natureza pública
ou privada (“Estabelecimento de Prestação de Cuidados de Saúde”).
Site: https://www.investiremsaude.negocios.pt
Regulamento

Experiências na
era COVID-19:
Resiliência,
Singularidade e
Determinação

Associação
Portuguesa para o
Desenvolvimento
Hospitalar & ACSS
& ARS’s

Até 30 de
setembro de
2020

Destinatários: Instituições do Serviço Nacional de Saúde,
incluindo pessoas singulares, colaboradores dessas Instituições, se
devidamente mandatados.
Site: https://www.boaspraticasemsaude.com/covid
Experiências

Aceleração de
Plataformas
Digitais para
Resposta
à Covid-19

Projetos de
Investigação
Científica e
Desenvolvimento
Tecnológico em
Todos os Domínios
Científicos

Programa Bairros
Saudáveis

Fundação
Calouste
Gulbenkian & EDP

Fundação para a
Ciência e
Tecnologia

República
Portuguesa

Prémio de
Inovação
Tecnológica
Engenheiro Jaime
Filipe

Instituto Nacional
para a
Reabilitação, I.P.

Programa Mais
Ajuda

Lidl Portugal e
Grupo
Renascença
Multimédia Lda

Encerradas
Sem
informação
sobre novos
apoios ou
bolsas

Encerradas

-Saúde

-Ciências da Saúde –
Enfermagem; outros.

26 de março
de 2020 a 10
de abril de
2020

30 de janeiro
a 31 de
março de
2020

Encerradas
A edição
iniciada em
2020 está em
curso ao longo
de 2021, para
execução dos
projetos de
2020. Nova
edição
depende de
decisão
governamental

a) Eixo da Saúde;
b) Eixo Social;
c) Eixo Económico;
d) Eixo Ambiental;
e) Eixo Urbanístico.

Encerradas

Área da inovação
tecnológica, com o
pressuposto de contribuir
para a melhoria das
condições de vida das
Pessoas com deficiência

6 de julho a
2 de outubro
de 2020

Projetos inovadores e de
impacto social na
comunidade portuguesa
em que os principais

7 de janeiro
de 2021 a 28
de fevereiro
de 2021

Encerradas

29 de
outubro a 26
de
novembro
de 2020

Destinatários: entidades públicas e privadas, legalmente constituídas,
com ou sem fins lucrativos, sediadas em Portugal, que sejam as
promotoras das soluções digitais de implementação rápida para as quais
é pedido o financiamento.
Site: https://gulbenkian.pt/grant/gulbenkian-solucoes-digitais-covid-19/
Regulamento
Destinatários: Entidades não empresariais do Sistema de Investigação e
Inovação (I&I) e Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica, desde que inseridas em projetos de IC&DT liderados por
entidades não empresariais do sistema de I&I.
Site: https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
Aviso de abertura
Destinatários: Parceria local, com pelo menos uma entidade promotora
e uma entidade parceira. Podem ser entidades promotoras as
associações, organizações de moradores, coletividades, ONG, IPSS,
cooperativas, fundações ou outras entidades que se enquadrem na Lei
n.º 30/2013. Podem ser entidades parceiras, além das referidas,
organizações de moradores sem personalidade jurídica e organizações
não lucrativas de natureza informal, tais como movimentos cívicos, redes
da sociedade civil, grupos de cidadãos ou voluntários individuais
Site: https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
Aviso de abertura
Regulamento
Destinatários: a) Pessoas individuais, com mais de 18 anos, residentes
em território nacional; b) Pessoas coletivas, sedeadas em território
nacional. Os trabalhos, invenções, projetos ou produtos podem ser
apresentados a título individual ou em coautoria.
Site: https://www.inr.pt/engenheiro-jaime-filipe
Regulamento
Destinatários: Instituições Particulares de Solidariedade Social
Portuguesas ou instituições com estatuto equiparado; Startups
Portuguesas – empresas recém-criadas com o objetivo de desenvolver
um modelo de negócio, normalmente de base tecnológica, ainda em fase

em parceria com a
Beta-i

beneficiários sejam idosos

de desenvolvimento – com dimensão social.
Site: https://maisajuda.pt/
Regulamento

BPI “La Caixa”
Capacitar 2021

Prémios Sociais

Ajudas a Projetos
Sociais

Prémio de Boas
Práticas em Saúde
(14ª edição)

BPI & Fundação
“La Caixa”

Fundação Mapfre

Fundação Mapfre

Associação
Portuguesa para o
Desenvolvimento
Hospitalar

Encerradas

Encerradas

Encerradas

Encerradas

a) Infância: crianças e
adolescentes;
b) Solidário: jovens e
adultos;
c) Seniores: pessoas com
mais de 65 anos;
d) Capacitar: pessoas com
deficiência;
e) Rural: populações de
meios rurais.

Prémio ao Melhor Projeto
ou Iniciativa pelo seu
Impacto Social

-Nutrição;
-Saúde;
-Educação;
-Emprego;
-Inclusão Social.

-Projetos;
-Pósteres Científicos.

Até 15 de
março de
2021

Destinatários: entidades promotoras todas as instituições privadas sem
fins lucrativos, com sede ou delegação legalmente constituída em
Portugal ou com núcleos com autonomia comprovada há pelo menos um
ano.
Site: https://www.bancobpi.pt/responsabilidadesocial/solidariedade/premio-bpi-la-caixa-capacitar
Regulamento

1 de março a
31 de maio
de 2021

8 de março a
12 de abril
de 2021

22 de março
a 30 de abril
de 2021

Destinatários: instituições ou organizações que tenham realizado um
projeto relevante e de grande impacto na sociedade, em matéria social,
cultural, de segurança viária e prevenção de lesões não intencionadas,
ou de saúde e promoção de hábitos saudáveis.
Site: https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becaspremios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-entidad-trayectoriasocial/
Convocação
Destinatários: Instituições sociais (pessoa coletiva, sem fins lucrativos
que trabalha por e para melhorar a qualidade de vida das pessoas em
risco de exclusão.
Site: https://www.mapfre.pt/seguros-pt/sobre-mapfreportugal/fundacao-mapfre/bolsas/default/apoio-projetos-sociais.jsp
Convocação
Destinatários: Instituições de saúde dos setores público, privado ou
social, de âmbito regional ou local, que prestem diretamente cuidados
de saúde, bem como pessoas singulares, colaboradores dessas
Instituições, desde que devidamente mandatadas e autorizadas para tal;
Outras Instituições, de âmbito regional ou local, desde que o projeto se
enquadre em atividades relacionadas com a prestação de cuidados de
saúde, e esteja constituída uma parceria com uma Instituição de saúde.
Site: https://www.boaspraticasemsaude.com/premio

Regulamento

BI Award for
Innovation in
Healthcare

Prémios Maratona
da Saúde 2021

Prémios Alfredo da
Silva

Prémio HINTT Maturidade Digital

Prémio Maria de
Sousa

Boehringer
Ingelheim com o
apoio institucional
da Ordem dos
Médico

Fundação para a
Ciência e
Tecnologia &
Maratona da
Saúde Associação

Fundação Amélia
de Mello;
BCSD Portugal;
COTEC;
Universidade
NOVA de Lisboa

GLINTT – Global
Intelligent
Technologies, S.A.

Ordem dos
Médicos e
Fundação BIAL

Encerradas

Encerradas
A receber
donativos
para a 8ª
edição

Abertas

Abertas

Abertas

Pilares estratégicos:
“Acesso, Modelos de
prestação de cuidados de
Saúde, Sistemas de
informação de Saúde,
Organização e gestão de
cuidados de Saúde e
Resultados em Saúde”
7ª edição
-Doenças raras
8ª edição:
-Doenças infecciosas

Até dia 16 de
abril de 2021

Site: https://biaward.pt/
Regulamento

-7ª edição
16 de março
a 16 de abril
de 2021
-8 edição
4º trimestre
de 2021

Domínios:
-Alfredo da Silva e o
empreendedorismo;
-Inovação tecnológica,
mobilidade e indústria;
-Sustentabilidade dos
sistemas de saúde.

Até 31 de
Maio de
2021

Categorias:
a.Patient Safety;
b.Value Proposition;
c.Clinical Outcomes;
d.Startup Innovation.

1 de outubro
de 2020 a 31
de maio de
2021

Projetos de investigação
na área das Ciências da
Saúde, incluindo um
estágio num centro
internacional de
excelência.

Destinatários: Equipas com 3 a 6 Participantes, constituídas por pessoas
singulares ou em nome de uma pessoa coletiva, que apresente como
Participantes os seus colaboradores.

1 de janeiro
a 31 de maio
de 2021

Destinatários: projetos de investigação científica na área das doenças
raras / doenças infecciosas
Site: http://www.maratonadasaude.pt/index.php
Regulamento 7ª edição
Destinatários: investigadores, integrados ou não nas universidades e
institutos politécnicos do país e visa apoiar a realização de um projeto de
investigação, que pode ou não estar ligado à elaboração de provas de
grau na vida universitária.
Site: https://alfredodasilva150anos.pt/premios-alfredo-da-silva/
Regulamento Empreendedorismo
Regulamento Inovação
Regulamento Sustentabilidade
Destinatários: r pessoas singulares, individualmente ou integradas numa
equipa, desde que exerçam funções na mesma entidade prestadora de
cuidados de saúde nacionais, do setor público e privado, na mesma
startup do setor da saúde com sede em Portugal ou na mesma
instituição de ensino superior do setor público, privado e social.
Site: https://hintt.glintt.com/premio-hintt/
Regulamento
Destinatários: cidadãos portugueses que sejam investigadores
científicos, residentes em Portugal ou no estrangeiro e que, à data da
apresentação da candidatura, tenham até 35 (trinta e cinco) anos.
Site: https://www.bial.com/pt/fundacao-bial/premios/premio-maria-desousa/

Regulamento

Prémio Fidelidade
Comunidade

Prémio MSD de
Investigação em
Saúde 2021

Fidelidade

MSD Portugal

Abertas

Abertas

FASE 1 – €150.000,00 para
projetos urgentes ou
emergentes, cujo valor se
situe entre €5.000,00 e
€20.000,00.
FASE 2 – €600.000,00 para
projetos que promovam a
sustentabilidade das
organizações, cujo valor
se situe entre €50.000,00
e €100.000,00.

Projetos originais,
inovadores e com impacto
real na população, após a
sua implementação

FASE 1
17 maio a 4
de junho
2021
Fase 2
outubro
2021

1 de abril de
2021 a 6 de
junho de
2021

Destinatários: pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos
(com exceção das fundações-empresa), desde que atuem dentro das
seguintes áreas: Inclusão social; Prevenção em saúde; Envelhecimento.
Site: https://premio.fidelidadecomunidade.pt/
Regulamento

Destinatários: equipas de profissionais de saúde em representação de
instituições de prestação de cuidados de saúde ou de instituições
científicas, sem fins lucrativos. A candidatura apresentada terá de ser
originada por uma equipa contendo, no mínimo, um médico interno e
um médico especialista.
Site: https://premiomsdinvestigacaoemsaude.pt/
Regulamento

PRÉMIO
HEALTHCARE
EXCELENCE 2021

Prémio Saúde
Sustentável (10ª
edição)

Atualizado em Maio de 2021

Associação
Portuguesa de
Administradores
Hospitalares

Sanofi &
Jornal de negócios

Abertas

Abertas

Projetos da qualidade dos
serviços prestados aos
utentes e que tenham
resultado numa melhoria
da segurança, do acesso,
da integração, da
eficiência e/ou dos
resultados obtidos nos
cuidados de saúde.
Categorias:
-Promoção da Saúde e
Prevenção da Doença;
-Cuidados de Saúde
Centrados no Cidadão;
-Sustentabilidade
Económica e Financeira;
-Integração de Cuidados;
-Inovação e Transf. Digital

1 de maio a
30 de junho
de 2021

Destinatários: equipas de profissionais de saúde e de outros profissionais
cujos projetos tenham sido desenvolvidos e implementados no ano 2020
e 1.º semestre 2021
Site: https://apah.pt/
Regulamento

Até 30 de
junho de
2021

Destinatários: Qualquer entidade individual ou coletiva, pública ou
privada.
Site: https://cofinaeventos.com/premiosaudesustentavel/
Regulamento

