
Neste guia encontra toda a informação necessária, passo a passo, 

para submeter a sua candidatura ao Programa Gilead GÉNESE.
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Existem quatro secções no formulário de registo: Dados da Entidade, Dados do Candidato, Palavra-Passe e Declaração de 

Privacidade.

Registo
Inscrição como novo utilizador

Ao entrar no nosso site, poderá fazer o seu registo de conta 
para submeter candidaturas ao Programa Gilead GÉNESE. 

Ao entrar na página 
“Candidaturas”, deverá carregar 
no botão “Criar Conta” na 
secção de “Novos Utilizadores”.

Entrar na página

02

01
Entrar no site do Programa 
Gilead GÉNESE e carregar no 
botão “candidaturas” situado no 
campo superior direito.

Entrar no site

03
Ao clicar no botão “Criar Conta” 
irá abrir um formulário com 
campos obrigatórios que deve 
preencher.

Abrir Formulário

Repare que todos os campos marcados com contornos/asteriscos/pontos de 
exclamação vermelhos indicam campos obrigatórios. Não poderá salvar o registo se 
um dos campos obrigatórios não for preenchido.
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Registo
Formulário de Inscrição como novo utilizador

Ao selecionar GUARDAR, receberá uma mensagem pop-up indicando que seu 
Registo de Novo Utilizador foi enviado e  receberá uma mensagem de e-mail 
referente ao pedido de registo. Este e-mail incluirá as suas credenciais de login que 
deverá usar nas próximas vezes que aceder ao portal de candidaturas.

Assim que o nome do país for inserido,  
terá vinte ou mais campos obrigatórios 
para preencher. Forneça todas as 
informações solicitadas em cada 
secção.

01

De seguida, verá a secção Dados do 
Candidato. 02

Na secção Palavra-Passe, insira uma 
senha para aceder à sua conta em 
futuras utilizações da plataforma.

03

Na secção de Declaração de 
Privacidade, marque a caixa de 
consentimento conforme ilustrado na 
imagem ao lado.

04
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Login
Acesso e Recuperação de Palavra-passe

Através do site do Programa, aceda à página de Candidaturas 
e secção Utilizadores Registados.

Digite o seu endereço de e-mail e 
palavra-passe e clique em Login.

Se não se lembra da sua palavra-passe, 
clique neste link e as suas informações 
serão enviadas para o seu email em 5 
minutos.

01

02

Caso não receba nenhuma notificação de recuperação de password, confirme se o 
seu e-mail está correto.
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Portal Candidatura
Visão Geral do Portal

Ao fazer login na sua conta, verá a tela da sua página inicial 
conforme ilustrado abaixo. 

01
Clique no bloco +Nova candidatura a Donativos. 
Será direcionado para a  página Nova Candidatura 
a Donativos para inserir os detalhes da 
candidatura.
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Informações da Entidade Requerente
Visão Geral

Cada candidatura exigirá a designação da Entidade 
requerente. A secção Informações da Entidade requerente 
através da qual se candidata é automaticamente preenchida 
com os detalhes que inseriu durante o registo de novo 
utilizador.

Se tiver várias Entidades com as quais irá submeter Candidatura a Donativo, cada 
Entidade exigirá a criação de uma conta separada.02

Para rever as informações da Entidade, ao lado do campo Entidade associada, clique no ícone da lupa. Poderá 

verificar o número de identificação fiscal da Entidade e a classificação da mesma.

Informações da Entidade 
Requerente
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Resumo
De seguida, na secção Resumo, preencha todos os campos 
obrigatórios.

01
Selecione a Área Terapêutica do Projeto 
clicando na seta ao lado da Área 
Terapêutica. 

Área Terapêutica

02
Com base na sua seleção nas Áreas 
Terapêuticas, a Área Subterapêutica 
Primária, Área Subterapêutica Secundária
 e Área Subterapêutica Terciária mostrarão 
apenas Áreas de Interesse Aplicáveis. 
Selecione as Áreas Subterapêuticas 
aplicáveis conforme necessário.

SubÁreas Terapêuticas

03
Clique na seta ao lado de Tipo de Donativo 
e selecione Comunidade/doente, ou 
Médica/cientifica dependendo da vertente 
do Programa Gilead GÉNESE à qual deseja 
submeter a sua candidatura

Tipo de Donativo

04
Com base na sua seleção de Tipo de 
Donativo, as opções de Tipo de programa 
aplicáveis serão exibidas numa lista com 
as opções disponíveis. Clique na opção 
que melhor se aplica ao tipo de projeto 
que deseja submeter.

Tipo de Programa
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Resumo
De seguida, na secção Resumo, continue a preencher todos os 
campos obrigatórios.

05
Com base na sua seleção de Tipo de 
donativo e Tipo de programa, as opções 
de utilização prevista serão exibidas. 
Clique na opção de Utilização prevista que  
melhor se aplica ao seu projeto.

Utilização Prevista

06
O Título do Evento/Projeto/Programa é 
um campo de texto livre que permite 
inserir o nome e identificar o projeto que 
deseja submeter.

Título do Projeto

Assim que inserir um título para o seu Projeto, poderá guardar a sua candidatura como rascunho. No painel do lado 

esquerdo, verá o botão GUARDAR COMO RASCUNHO disponível. De seguida, aparecerá um pop-up onde terá de clicar 

“OK”. Recomenda-se clicar periodicamente neste botão para salvar as informações inseridas no caso de parar de 

trabalhar na sua candidatura e o sistema atingir o tempo limite.

O Rascunho guardado será exibido na sua página inicial em As minhas candidaturas a Donativos com o estado 
de Pendente/Em execução. Para continuar, clique no projeto  e selecione Update para atualizar e concluir a sua 
candidatura.

O campo "Etiquetas de Programas de Donativos" 
deverá ser obrigatoriamente preenchido. 
Selecione a opção "Programa Gilead Génese".
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Resumo
De seguida, na secção Resumo, continue a preencher todos os 
campos obrigatórios.

07

08
O financiamento global que a Gilead 
poderá vir a conceder à entidade nunca 
poderá ultrapassar os 33% do total dos 
financiamentos recebidos pela entidade 
no ano anterior.
Caso o projeto que está a ser submetido 
tenha outras fontes de financiamento, o 
mesmo dever ser referido e as fontes 
identificadas nos dois campos seguintes.

Fontes de Financiamento

09
Ao preencher o campo "Este é um 
evento/projeto/programa existente/atual?" 
tenha em atenção o regulamento do 
Programa Gilead GÉNESE sobre os 
projetos elegiveis. No campo "Número 
previsto de participantes" refira o número 
de pessoas que serão impactadas pelo 
projeto.

Projeto e Participantes

10
De seguida, clique na seta ao lado do 
campo “Público/Participantes Primários” e 
selecione o tipo de participantes. Se tiver 
outros participantes, poderá selecioná-los 
nas opções que são mostradas.
Siga as mesmas etapas para incluir 
participantes nos campos seguintes.

Tipo de Público/Participantes

Os campos Montante Solicitado à Gilead e  
Orçamento Total do Evento / Projeto / 
Programa são automaticamente 
preenchidos com o valor da Moeda do 
Pedido selecionado. As entradas de campo 
devem conter apenas números até três 
casas decimais. Terá campos não 
obrigatórios disponíveis para incluir 
informações adicionais sobre o seu projeto.

Montante Solicitado 
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Resumo
De seguida, na secção Resumo, continue a preencher todos os 
campos obrigatórios.

11
De seguida, selecione a população-alvo 
primária clicando numa das várias 
categorias e população mostradas na lista. 
Terá campos não obrigatórios disponíveis 
para incluir informações adicionais sobre 
a(s) sua(s) população(ões)-alvo, se desejar.

População-alvo

12
De seguida, selecione “Sim” ou “Não” no 
campo “Esta candidatura é para um(s) 
evento(s) específico(s)?”. Ao preencher este 
campo deverá consultar o regulamento 
para assegurar que o seu projeto é elegivel. 
Se o “Não” for selecionado, não aparecerá 
nenhum campo adicional. Por favor, insira as 
datas de início e conclusão do projeto. 

Período de Implementação

13
Se selecionar “Sim”, surgirá um campo 
adicional obrigatório, "Detalhes do 
evento", onde deverá inserir os detalhes 
do evento. Clique no sinal de + para 
adicionar uma nova linha e inserir a data. 
Os detalhes do evento são inseridos em 
incrementos individuais selecionando o 
botão + para cada evento.

Detalhes do Evento

14
O campo Área geográfica abrangida por 
este evento/projeto/programa(s) possui 
uma lista ao lado do campo com opções 
para selecionar. De acordo com o 
regulamento do Programa Gilead 
GÉNESE apenas serão considerados 
projetos a implementar em Portugal.

Área Geográfica
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Todos os campos a seguir nesta secção são campos de texto livre obrigatórios. Deverá preencher as 

informações solicitadas apenas com a informação que entenda relevante para a boa avaliação do 

projeto e de forma o mais suscinta possível.

Detalhes da Candidatura
A secção Detalhes da candidatura/proposta será onde deve inserir o seu Resumo 
Executivo, Visão Geral da Organização, Propósito do Projeto, Objetivos, Atividades 
e Resultados Esperados e Sustentabilidade. O campo Resumo é limitado a 500 
carateres. 

Tenha atenção  que no campo do resumo, à medida que digita, o sistema acompanha 
o número de carateres e, se atingir o limite, não permitirá que continue a digitar.

Detalhes da 
Candidatura

Descrição geral da Entidade
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Detalhes da Candidatura
Descrição/objectivo do evento/programa

Enumere os objectivos do programa

Enumere as atividades do programa

Impacto/resultados previstos

Sustentabilidade

Enumere as atividades do programa
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Também terá um campo, onde poderá anexar documentos clicando no ícone para selecionar 

documentos de uma fonte no seu computador ou dispositivo. Neste campo é obrigatória a inclusão 

do CV de cada elemento da equipa de projeto. Poderá ainda colocar informação gráfica que permita 

a boa análise do projeto até um limite de 5 páginas.

Detalhes da Candidatura
Terá um campo não obrigatório para inserir qualquer informação adicional 
relacionada com o projeto.

Não deverá incluir documentos que descrevam o que já foi descrito nos campos 
anteriores nem documentos que descrevam o orçamento que deverá ser incluido 
como se indica na secção 05.

Candidatura
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Forneça as informações solicitadas nos dois campos obrigatórios seguintes. Durante a 

implementação do projeto e depois, inisira informação de como irá comunicar publicamente o seu 

projeto e descreva as plataformas que irá utilizar para partilhar os conhecimentos adquiridos ou o 

sucesso do seu projeto, escrevendo no espaço disponível. 

Detalhes da Candidatura
Uma nova janela, Novo Documento será aberta  digite o nome do documento, selecione-o e clique 

em GUARDAR.

Detalhes da 
Candidatura
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Orçamento e descrição dos custos
A secção Orçamento e descrição dos custos fornecerá campos específicos para 
adicionar informação referente ao orçamento da sua candidatura. Deve 
discriminar as despesas orçamentais de acordo com os 6 áreas abaixo referidas.

Gestão Comunicações Logística Viagem e 
Alojamento

Refeições Outras Despesas

De seguida, pode inserir os detalhes do orçamento no campo de texto livre 
Detalhes de justificação orçamental.

No campo seguinte deverá responder que sim, uma vez que a Gilead declara todas as transferências 
realizadas.
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Orçamento e descrição dos custos
De seguida, clique na seta e um menu será aberto para poder selecionar os 
itens de linha; 
Clique no campo Descrição/Unidade e nos campos obrigatórios Número 
estimado de unidades, Custo estimado por unidade e Valor solicitado à 
Gilead e insira as informações. Observe que o tipo de moeda é inserido 
automaticamente com base no país da sua entidade;
Quando todos os campos obrigatórios da linha estiverem preenchidos, 
clique em UPDATE para guardar a informação. Pode editar ou excluir as 
linhas clicando nos ícones;
Depois de clicar em UPDATE, observe também que os cálculos de cada 
linha são executados automaticamente e exibidos no campo Total 
estimado.

Para cada tipo de custo que deseja incluir vai precisar de clicar abaixo do título desse custo. O processo é o mesmo para 

todos os tipos de custos. Pode adicionar várias linhas de despesas em cada tipo de custo clicando no sinal de 

Ao clicar no sinal de            no campo Gestão, uma nova linha será exibida para poder inserir as informações pertinentes 

sobre essa despesa específica. Terá de fazer scroll para o lado direito para poder preencher todos os campos obrigatórios.



Repita as etapas acima para todos os tipos de despesa do orçamento. Cada tipo de custo tem um 

campo Subtotal e um montante subtotal solicitado à Gilead.

Assim que terminar de inserir 

todas as informações necessárias, 

o sistema calculará a soma dos 

campos Subtotais, Orçamento 

total e Montante total solicitado à 

Gilead na parte inferior da secção 

Orçamento.
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Na secção Divulgações Obrigatórias, deve responder Sim/Não a todas as perguntas obrigatórias 
relativamente aos eventuais pagamentos e conflitos de interesse. Se selecionar “Sim” para qualquer 
uma das perguntas, um campo obrigatório adicional aparecerá para fornecer mais detalhes.

Todos os campos do orçamento deverão ser preenchidos. Caso não tenha despesas a 
apresentar em determinado tipo de custo deverá inserir uma linha mencionando o 
valor zero em todos os campos.
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Consentimento
As secções a seguir devem ser lidas e selecionadas as suas opções de 
consentimento antes de confirmar a sua candidatura.

As secções, Declaração de Privacidade e Política Anticorrupção, terão uma opção que deverá 
selecionar para declarar o seu consentimento.

Declaração de 
Privacidade

Política 
Anticorrupção

Termos de 
Utilização

Assinatura

Para a secção Termos de Utilização,  deve marcar todas as caixas como se indica na imagem 
seguinte.
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Consentimento
Ao inserir o seu nome e o seu título no campo Assinatura, estará a certificar que 
as declarações feitas na candidatura são verdadeiras e corretas.

Depois de preencher e verificar todos os campos , clique no botão 
SUBMETER À GILEAD para enviar a sua candidatura. Caso o botão 
"Submeter À Gilead" não surja no ecrã, deve verificar se todos os 
campos mandatórios se encontram preenchidos. 
Todas as secções do formulário de candidatura que surgem do lado 
esquerdo do ecrã devem estar assinaladas a verde. Se alguma secção 
estiver assinalada a vermelho deverá clicar na secção e incluir a 
informação em falta.

A sua candidatura submetida será exibida na sua página inicial em As minhas candidaturas a 
donativos com o status de submetido.
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