Como me candidatar ao Prémio de Boas
Práticas em Saúde®
Para iniciar a sua candidatura deverá efetuar o registo no site, no campo Área Reservada. Deverá
clicar em “Entrar”.

Posteriormente, ficarão visíveis os campos em baixo, deverá clicar diretamente em “Criar uma
nova conta”.
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Nesta fase deverá introduzir o “Endereço de email” e definir o “Nome do Utilizador”. No campo
seguinte “CAPTCHA” deverá colocar o resultado da questão matemática apresentada. Por último
clicar no botão “Criar uma nova conta”.

Receberá de imediato um email (no endereço que indicou) com os dados de acesso ao site. Siga as
instruções indicadas no mesmo.
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Após clicar na hiperligação indicada no email, deverá aceder à página no site do PBPS e visualizar
a imagem em baixo.
Clique no botão “Entrar” para aceder ao site e alterar a sua palavra-chave.

Recomendamos que defina a sua palavra-passe com pelo menos 12 caracteres,
uma letra maiúscula, letras minúsculas, algarismos ou pontuação. Uma vez definida e confirmada
(no campo “Confirmar palavra-passe”, deverá repetir a palavra-passe definida) a palavra-passe,
clicar em “GUARDAR”.
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Poderá agora aceder ao formulário de candidatura através do separador “Como me candidatar”.

Deverá clicar na palavra "Formulário Candidatura" para iniciar a submissão do seu projeto.
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Terá assim acesso ao formulário de candidatura

Ressalvamos que no final do preenchimento do Formulário de Candidatura, deverá anexar a
Declaração Institucional de Autorização para apresentação de Candidatura ao Prémio de Boas
Práticas em Saúde®, bem como poderão ser anexados até um total de 4 documentos que
complementem a informação constante na candidatura (máx. 2MB por documento).
O modelo da Declaração Institucional de Autorização para apresentação de Candidatura está
disponível no campo introdutório do separador “Como me candidatar”.
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Ainda relativamente ao formulário da candidatura, denotamos que poderá preencher o mesmo
faseadamente e gravar a informação já submetida através do botão “Guardar e Criar Novo
Rascunho”. Isto é esta funcionalidade permitirá alterar/completar o formulário de candidatura
até ao prazo final de submissão.
Nota: Mesmo que já tenha submetido a candidatura, desde de que dentro do prazo definido para
submissão de candidaturas, poderá sempre alterar o formulário, se necessário.

Quando quiser retomar o preenchimento do formulário de candidatura deverá entrar clicar, na Área
reservada, no separador “As minhas candidaturas guardadas”
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Surgirão no ecrã as candidaturas guardadas e deverá clicar em Ler mais (Read more)
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Em seguida deverá clicar em “Editar projecto” para ter acesso ao formulário no formato de
edição.
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Quando considerar concluído o preenchimento do formulário, deverá clicar “GUARDAR E
SUBMETER PARA APRECIAÇÃO”
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