CONVOCATÓRIA PRÉMIO
CGC CENTRO GENÉTICA CLÍNICA

Prémio CGC Genetics Professor Doutor Amândio Tavares, FWA
Inovação na Genética Clínica

PRÉMIO CGC Genetics
Professor Doutor Amândio Tavares, FWA
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RESUMO EXECUTIVO



O CGC Centro de Genética Clínica, primeiro Laboratório de Genética Médica privado em
Portugal, e em expansão internacional, criou em 2006 um Prémio de incentivo à
inovação na aplicação de testes de Genética Clínica.



Trata-se de um prémio que tem como objectivo destacar e galardoar trabalhos
individuais ou institucionais que tenham contribuído para a implementação de novos
testes de Genética Médica na prática clínica, na Península Ibérica.



O reconhecimento público que será atribuído aos galardoados visa não apenas premiar
os melhores trabalhos de investigação com aplicação clínica no domínio da Genética
Médica na Península Ibérica, mas igualmente motivar e salientar exemplos a seguir no
futuro.
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REGULAMENTO
PRINCIPAIS DATAS




O prazo de apresentação dos trabalhos
terminará a 15 de Abril de 2010.
O Prémio será entregue após Abril de
2010, em data a anunciar.
Estas
datas
poderão
ser
alteradas
excepcionalmente, se as circunstâncias
assim o justificarem. Em caso de alteração,
a nova data será divulgada aos candidatos
e no site do Fórum Hospital do Futuro –
www.hospitaldofuturo.com.

CANDIDATURAS












Podem candidatar-se profissionais de
saúde
e/ou
serviços
clínicos
que
apresentem case reports ou tenham
desenvolvido/aplicado
protocolos
de
actuação clínica baseados em testes de
Genética Médica na Península Ibérica. Os
projectos que se candidatam ao Prémio
CGC devem ter sido elaborados ou
concluídos no ano de 2009.
As
candidaturas
devem
incluir
obrigatoriamente: Ficha de Candidatura
(disponível no site do Fórum Hospital do
www.hospitaldofuturo.com
ou
Futuro
através
de
pedido
para
saude@groupvision.com) e Justificação da
Candidatura
(texto
justificativo
da
candidatura, identificando o seu contributo
para os objectivos deste prémio; máximo
de 2.500 palavras – justificações com mais
palavras serão automaticamente excluídas
e os candidatos devidamente avisados).
Podem
ser
entregues,
complementarmente, documentos anexos
relevantes
para
a
justificação
da
candidatura (documentos oficiais, imagens,
dados estatísticos, recortes de imprensa,
ligações/links, referências bibliográficas,
entre outros). Estes documentos não têm
carácter de obrigatoriedade de consulta
pelo júri, pelo que devem ser entregues
apenas os elementos essenciais para
complementar
a
justificação
de
candidatura.
A todos os responsáveis pelas candidaturas
recebidas será enviado um e-mail a
confirmar
a
sua
recepção
e
aceitação/recusa.
No
caso
de
não

receberem
esta
confirmação,
os
responsáveis
devem
contactar
a
Entidade Organizadora, que não se
responsabiliza pela não recepção da
candidatura dentro do prazo limite
estabelecido para recepção das mesmas
por motivos alheios à organização.
As candidaturas deverão ser enviadas
em formato digital através de correio
(Fórum
Hospital
do
Futuro,
Pólo
Tecnológico de Lisboa, CID, 1600-546
Lisboa-Portugal)
ou
e-mail
(saude@groupvision.com).
Para
além
das
candidaturas
espontaneamente recebidas, a entidade
organizadora solicitará nomeações de
candidatos aos membros do Júri, a
unidades hospitalares, Universidades,
Organizações
de
Saúde,
Ordens
Profissionais
e
outras
Instituições
Relevantes, e definirá uma lista formal
de candidatos até 15 de Abril de 2010.

PRÉMIO


O Prémio CGC Professor Doutor Amândio
Tavares contemplará três premiados,
que
receberão
o
seguinte
valor
pecuniário: 1º Prémio - 5.000 € (4.000
€ para o/os candidato/os e 1.000 € para
o
Serviço/Hospital/Instituição),
2º
Prémio - 2.000 € e 3º Prémio - 1.000 €.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO


A
apreciação
do
contributo
dos
candidatos para os objectivos deste
prémio contemplará em particular os
seguintes aspectos: breve descrição do
teste, sua aplicação clínica e benefícios;
aspecto mais inovador do trabalho
clínico
desenvolvido;
relevância
clínica/sanitária, económica e social;
outros critérios a definir pelo Júri.

JÚRI




A selecção será efectuada por um Júri
com uma composição variável, em
número ímpar, num mínimo de 3.
Para total isenção, nenhum elemento do
CGC faz parte deste Júri.
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As decisões do Júri serão tomadas por
soma das pontuações atribuídas a cada
candidatura e anunciadas em sessão
pública, não havendo lugar a recurso. Em
caso de empate nas classificações totais
atribuídas pelo Júri, será utilizado como
primeiro critério de desempate a soma da
classificação obtida pelas candidaturas
empatadas no critério de avaliação
“carácter
inovador
do
trabalho
desenvolvido”. No caso de o empate
persistir, a Entidade Organizadora reservase o direito de decidir qual o critério
aplicado para desempate, sendo este
critério tornado público perante qualquer
pessoa que questione a organização sobre
o mesmo.
É vedado aos membros do Júri exercer o
voto em relação a candidaturas com
origem na organização a que pertencem ou
que representam. A classificação final de
qualquer candidatura, para efeitos de
atribuição de prémio, será obtida através
da divisão da pontuação total obtida pelo
número
de
membros
do
júri
que
efectivamente votaram na mesma.
O Júri reserva-se o direito de não atribuir
qualquer prémio, se considerar que



nenhuma das nomeações satisfaz os
requisitos temáticos e de qualidade
pretendidos. Neste caso, o valor do
Prémio acumula-se, sendo atribuído em
iniciativas futuras, da forma que o CGC
considere mais oportuno.
Os membros do Júri não recebem
qualquer
remuneração
pela
sua
participação,
exceptuando
as
comparticipações para deslocações e
ajudas de custo, sempre e quando estas
tenham lugar.

ENTIDADE ORGANIZADORA




Tal como em anos anteriores, com o
objectivo de manter a isenção, o prémio
deste
ano
tem
como
entidade
coordenadora o “Fórum Hospital do
Futuro”, um departamento especializado
da GroupVision Serviços Editoriais e de
Educação
com
sede
no
Pólo
Tecnológico de Lisboa, CID, Lisboa.
A resolução de casos omissos no
presente
regulamento
é
da
responsabilidade
da
Entidade
Organizadora.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL
QUEM SOMOS


O CGC é o primeiro laboratório privado de Genética Médica em Portugal. Teve como

objectivo primeiro dotar a comunidade médica das mais avançadas ferramentas de
diagnóstico na área da Genética Clínica.


O CGC conta com médicos geneticistas para o atendimento em consulta especializada

em Lisboa e no Porto. A evolução constante no diagnóstico genético abriu novas
perspectivas na saúde, tornando a Genética Clínica uma das áreas médicas mais
requisitadas na actualidade..

HISTÓRIA


1983 Constituição do CGC Centro de Genética Clínica, Lda.Consulta de Genética Médica



1992 1º Laboratório Citogenética privado



1992 1º Programa de Rastreio Pré-Natal em Portugal



1996 Início investigação em Patologia Fetal



1997 Laboratório de Biologia Molecular



2001 Alargamento a testes Genética Oncológica



2004 1º Lab. Genética Médica com Certificação pela NP EP ISO 9001:2000



2006 CGC Lisboa - Avenida Infante Santo



2007 Obtenção da Certificação CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments,
atribuído pelo U.S. Department of Health and Human Services)



2007 Estatuo PME Líder atribuído pelo IAPMEI



2008 Obtenção de certificação pela The Fetal Medicine Foundation



2008 Integração nas redes PME Inovação COTEC e Health Cluster
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PRODUTOS E SERVIÇOS


5 Laboratórios (Diagnóstico Molecular, Biotecnologia, Citogenética, Anatomia Patológica
e Rastreio Pré-natal) que disponibilizam cerca de 1.500 testes diferentes.



A interdisciplinaridade dos Laboratórios e do Departamento Clínico permitem ao CGC
prestar

serviços

a

diferentes

áreas

médicas:

Obstetrícia/Ginecologia,

Pediatria,

Hematologia, Neurologia, Cardiologia, Oncologia, Medicina Dentária, Endocrinologia,
Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, e Identidade Humana.


O CGC tem forte actividade de I&DT, com capacidade instalada para o desenvolvimento
de novos testes.
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www.cgcgenetics.com

Organização e Candidaturas
Fórum Hospital do Futuro

www.hospitaldofuturo.com
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