
 

Apoios para publicações em Hematologia (SPH) 

 

A Sociedade Portuguesa de Hematologia tem como um dos objetivos principais apoiar todas as 

actividades de carácter técnico-científico na área, em Portugal. Para além da atribuição de 

bolsas de formação e de investigação, a SPH reconhece como necessária a divulgação e 

publicação de resultados de estudos clínicos e epidemiológicos, assim como de investigação 

básica e aplicada, como essencial ao crescimento da Hematologia em Portugal.  

Dessa forma a SPH propõe-se a apoiar os encargos referentes aos pagamentos para publicação 

em revistas indexadas, com fator de impacto.  

REGULAMENTO: 

Candidaturas: 
 
Podem candidatar-se a este apoio à publicação os autores de artigos científicos que cumpram 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Serem sócios efetivos da SPH há mais de 1 ano, com as quotas regularizadas; 
• Possuírem afiliação a uma instituição nacional; 
• Serem o primeiro ou o último autor do artigo científico; 
• A investigação referente à publicação não pode estar apoiada ou suportada por outras 

bolsas atribuídas previamente pela SPH ou por outras entidades, onde os fees de 
publicação constam já como encargos financiados. 

• Não ter sido financiado por este programa nos últimos doze meses. Inclui-se neste 
ponto o autor e o respetivo grupo de publicação.  

• Não constituir uma publicação em estrutura de case report.  

Documentos: 

Para candidatura será necessário apresentar os seguintes documentos: 

• Curriculum Vitae resumido do candidato (em português ou em inglês); 
• Documento comprovativo de afiliação a instituição nacional; 
• Versão final do artigo científico a publicar; 
• Referência à revista proposta e respetiva quantia a suportar.  

Aceitação e resposta:  

A Direcção da Sociedade Portuguesa de Hematologia avaliará os pressupostos obrigatórios à 
candidatura e informará o candidato num prazo de 21 dias. Em caso de resposta positiva, o 
reembolso do fee de publicação será efetuado contra apresentação de prova de pagamento à 
revista/meio de publicação.  

 

Os documentos para candidatura devem ser enviados para geral@sph.org.pt 

 

Regulamento atualizado a 9 de Fevereiro de 2022 
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