TERMO DE RESPONSABILIDADE
PRÉMIO JOÃO LOBO ANTUNES
Tendo presente que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), com o intuito de estimular a
investigação e o conhecimento, nomeadamente através do apoio a projetos de investigação que se
constituam como uma oportunidade de melhoria da sua intervenção nas diferentes área de atuação,
criou o Prémio João Lobo Antunes;
Considerando que o candidato apresentou, em _____/_____/_______ a sua candidatura relativa ao
Projeto de Investigação “______________________________________________________________”,
[título do projeto] candidatura essa à qual foi atribuída a referência PLA -_____-_____;
Atendendo que a SCML, tendo por base a avaliação efetuada pelos membros do Júri, deliberou atribuir
ao candidato, _____________________________________________________________[nome completo]
o apoio financeiro para a investigação científica inovadora com enfoque nas Neurociências e Neurologia;
(A preencher pelo(a) Investigador(a) Responsável)

_________________________________________________________________________, com número
de
identificação
fiscal
(NIF)
n.º
___________________,
a
morada
profissional
no(a)_______________________________________________________________________________
sito no(a)____________________________________________________________________________,
na qualidade de Investigador(a) Responsável, declaro assumir a liderança científica do projeto premiado
e as responsabilidades decorrentes de uma boa execução do mesmo, nos termos da respetiva Declaração
de Compromisso e do Regulamento do Prémio João Lobo Antunes;
O/A Investigador/a Responsável:
___________________________________________________________________, em ___/___/_____

(Para ser preenchido pelo(s) representantes da(s) Instituição(ões) Envolvida(s))

_________________________________________________________________, [designação da Instituição]
na qualidade de Instituição Envolvida, através do seu representante______________________________
_______________________________________________ na qualidade de _______________________
_______________________________________________ [cargo assumido na Instituição envolvida] assume
garantir as condições necessárias para uma boa execução do projeto de investigação, salvaguardando-se
o definido na legislação em vigor no que respeita à Investigação no Internato Médico, nos termos da
respetiva Declaração de Compromisso e do Regulamento do Prémio João Lobo Antunes;
O/A Representante da Instituição Envolvida:
___________________________________________________________________, em ___/___/_____
Mod.069/DQI

Unidade de Investigação e Desenvolvimento
Departamento da Qualidade e Inovação

Página 1/2

_________________________________________________________________, [designação da Instituição]
na qualidade de Instituição Envolvida, através do seu representante______________________________
_______________________________________________ na qualidade de _______________________
_______________________________________________ [cargo assumido na Instituição envolvida] assume
garantir as condições necessárias para uma boa execução do projeto de investigação, salvaguardando-se
o definido na legislação em vigor no que respeita à Investigação no Internato Médico, nos termos da
respetiva Declaração de Compromisso e do Regulamento do Prémio João Lobo Antunes;
O/A Representante da Instituição Envolvida:
___________________________________________________________________, em ___/___/_____

_________________________________________________________________, [designação da Instituição]
na qualidade de Instituição Envolvida, através do seu representante______________________________
_______________________________________________ na qualidade de _______________________
_______________________________________________ [cargo assumido na Instituição envolvida] assume
garantir as condições necessárias para uma boa execução do projeto de investigação, salvaguardando-se
o definido na legislação em vigor no que respeita à Investigação no Internato Médico, nos termos da
respetiva Declaração de Compromisso e do Regulamento do Prémio João Lobo Antunes;
O/A Representante da Instituição Envolvida:
___________________________________________________________________, em ___/___/_____
_________________________________________________________________, [designação da Instituição]
na qualidade de Instituição Envolvida, através do seu representante______________________________
_______________________________________________ na qualidade de _______________________
_______________________________________________ [cargo assumido na Instituição envolvida] assume
garantir as condições necessárias para uma boa execução do projeto de investigação, salvaguardando-se
o definido na legislação em vigor no que respeita à Investigação no Internato Médico, nos termos da
respetiva Declaração de Compromisso e do Regulamento do Prémio João Lobo Antunes;
O/A Representante da Instituição Envolvida:
___________________________________________________________________, em ___/___/_____
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