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Introdução

 A Novartis vai implementar o GEMS, um novo sistema global baseado em

nuvem (cloud) para a submissão e gestão de todos os pedidos de Grant;

 A partir da data de lançamento, todos os pedidos deverão ser submetidos via 

portal online GEMS acessível em www.novartis.pt.

 A introdução do GEMS irá tornar mais fácil a submissão e gestão dos pedidos

para os candidatos e uma mais rápida avaliação e potencial aprovação para a 

Novartis;

 Este conjunto de slides permite dotar os candidatos externos de toda a 

informação necessária para a submissão de pedidos no GEMS.
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http://www.novartis.com/


Vantagens do GEMS
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Submissão

de pedidos

facilitada
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de gestão do 

pedido num 

sítio único

Avaliação e 
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Pedido pode

ser feitos

através de 

qualquer

dispositivo



Conteúdo

Public4

Secção n.º Título Página

1 Registo no portal GEMS 5

2 Submeter um novo pedido 10

3 Gerir um pedido 21

4 Informação adicional 42



Secção 1
Registo no portal GEMS
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Registo no portal
Passo 1 

• Clicar em Create a Password no topo do ecrã
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Registo no portal
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Passo 2

• Selecionar a sua Região (i.e. país) da lista



Registo no portal

Passo 3 

• Por favor incluir o indicativo do país no número de telefone

• Completar a restante Informação de Registo

• Clicar Submit.  

• Será enviado um email de ativação para o endereço de email 

fornecido indicado aquando do registo. Este tanto pode ser um 

endereço de email profissional, como pessoal. Clique no link 

incluido no email para prosseguir e confirmar o registo.

• Caso não encontre um email de ativação na sua Caixa de 

entrada, por favor verifique nas pastas de Spam ou Lixo se há

uma mensagem de donotreply@cybergrants.com. 

• Caso continue sem encontrar email de ativação, por favor clique 

no link indicado na página de registo: Click here to send a new 

activation email 
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NOTA: Qualquer campo assinado com  (asterisco vermelho) é de preenchimento obrigatório

mailto:donotreply@cybergrants.com


Registo no portal

Passo 4

• Concluído o registo, terá acesso à sua propria Welcome 

Page.

• Caso tenha submetido pedidos anteriormente, estes serão

mostrado no painel da sua Welcome Page. Caso contrário, 

o painel aparecerá em branco. 

• Poderá usar o painel para gerir todos os pedidos em

curso, bem como para submeter novos.
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Secção 2
Submeter um novo pedido

Global Governance Office

GEMS
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Submeter um novo pedido

Passo 1 

• Caso atue em representação de mais do que uma

organização e está pela primeira vez um pedido para uma

nova organização, por favor utilize o link click here to add 

a new organization to your account. Ser-lhe-á pedido a 

região da organização e o preenchimento da informação

básica de registo (cfr. slides 7 e 8) 
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Submeter um novo pedido

Passo 2 

• Clique no botão Grants no fundo da sua página inicial.
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Grants

Contribuições monetárias dadas pela Novartis sem intenção 

ou acordo de receber qualquer benefício em troca. O 

financiamento via grants é dado para apoiar a investigação 

médica/científica, educação, iniciativas políticas e atividades 

relacionadas com a defesa dos doentes. O financiamento 

apenas pode ser concedido a organizações legítimas e não a 

pessoas individuais ou a partidos políticos.



Submeter um novo pedido

Passo 3 

• Reveja a informação pré-preenchida (retirada da Informação de 

Registo) e edite ou atualize qualquer informação adicional

conforme necessário. 

• Uma vez concluído, selecione Save and Proceed para avançar

para o próximo separador. Isto irá ainda garantir que o 

conteúdo seja salvo caso necessite de voltar ao pedido.

• No painel mostrado no topo de cada página conseguirá ver o 

seu progresso. Poderá usar os títulos do painel para alternar

entre eles ao longo da aplicação sem necessidade de concluir

uma secção antes de mudar para outra. Contudo, para evitar a 

perda de informação inserida numa secção, deverá clicar em

Save and Proceed antes de alternar para outra. 

• IMPORTANTE: O portal GEMS não grava dados de forma 

automática, pelo que é importante clicar em Save and Proceed 
uma vez completada cada secção.
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Submeter um novo pedido

Passo 4 

• Para criar um novo contacto, clique no butão Create New.

• Forneça os dados de contacto e salve. Uma vez guardada, a 

informação de contacto será mostrada.

• Selecione a caixa com as suas Informações de Contacto. 

Poderá haver mais do que uma caixa, pelo que neste caso

deverá garantir que seleciona a correta na medida em que 

serão assumidos como informações de contacto.

• Selecione Save and Proceed para avançar para o próximo

separador. 

Nota: A informação de contacto aqui fornecida poderá ser 

utilizada pela Novartis para comunicar consigo em caso de 

necessidade. Por este motive, forneça informação atualizada

para cada pedido que submeta.
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Submeter um novo pedido

Passo 5 

• Complete toda a informação necessária no separador Proposal 

Information, incluindo Detalhes do Programa e Detalhes do 

Evento (se aplicável)

• Um (?) à direita do título de cada campo indica que está disponível

explicação detalhada do que é pretendido no campo respetivo

clicando no ícone (?).

• Extensão Geográfica do Programa: selecione país e o 

correspondente país do pedido.

• Data de início do programa* (formato de data: MM/DD/AAAA): 

data planeada como ‘Dia Um’ em que terá início a atividade do seu

programa.

• Data de fim do programa* (formato de data: MM/DD/AAAA): data 

planeada para conclusão do programa

* Os países podem exigir um tempo de espera diferente após o envio 

da solicitação; o requisito preciso é indicado na solicitação quando 

um país é selecionado.
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Submeter um novo pedido

Passo 5 (Continuação)

• Em (Moeda do Pedido), selecionar a moeda local 

Currency of Request e símbolo e depois introduzir o 

Amount of Request (Valor do pedido)

• Introduzir o Total Estimated Program Cost (Custo total 

do Programa). Não utilize qualquer caracter especial (por

exemplo vírgula) quando introduzir o valor neste campo.

• Selecionar Save and Proceed (Gravar e continuar) para 

passar ao quadro seguinte.
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Submeter um novo pedido
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Passo 5 (Continuação)

• Se o pedido de Grant for para um programa de educação

médica, selecionar Yes (Sim) para Is this Request for an 

Independent Medical Education Program (Este pedido

é para um Programa Independente de Educação

Médica).

• Quando selecionar Yes (Sim), irão surgir campos

adicionais, relacionados com a atividade médica

educacional, que necessitam de ser preenchidos

• Programa Independente de Educação Médica: Um 

programa independente de educação médica é 

geralmente definido como um programa educacional para 

profissionais de saúde (HCPs) realizado por um 

fornecedor independente educacional, como por exemplo

um Centro de Saúde, Centro académico, Associação ou

Sociedade médica, Empresa de comunicação e 

educação médica.



Submeter um novo pedido

Passo 5 (Continuação)

• Se o programa de Grant (apoio financeiro) incluir

qualquer evento presencial (Live Event), por exemplo,  

reuniões presenciais, simpósios, conferências, etc. 

selecionar Yes (Sim) no campo Does this program 

include any Live Events?

• Quando selecionar Yes (Sim) vão surgir novos

campos para serem preenchidos com a informação

adicional do Evento presencial. selecionar o número

de eventos e providencie detalhes sobre Venue 

(Local), Address (Morada), City (Cidade) e Country 

(País) para cada evento. 
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Submeter um novo pedido
Passo 6 

• O novo ecrã a ser ser preenchido irá pedir informação adicional sobre o 

detalhe do valor total do custo do programa.

• Para cada categoria do custo todos os campos têm que ser

preenchidos. 

• Selecionar através da lista (drop-down) a categoria do custo.

• Dependendo da categoria selecionada, uma seleção de sub-categorias

vai ser disponibilizada noutra lista (drop-down).

• Um campo aberto é disponibilizado para Description / Details of 

Spend (Descrição/Detalhes do custo)

• Preencher o Estimated Cost (Custo estimado) para cada categoria. O 

total global do custo estimado terá que ser igual ao valor do Total 

Program Cost (Custo Total do Programa) que aparece por baixo do

Program Details (Detalhes do programa) na seção Proposal 

Information (Informação da Proposta). Não utilize qualquer caracter

especial (por exemplo, vírgula) quando introduzir o valor do custo neste

campo.

• Se quiser introduzir uma linha adicional carregue em Add Line Item.

• Clique em Save and Proceed (Guardar e continuar).
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Submeter um novo pedido
Passo 7 

• Para a submissão de um Grant (apoio financeiro), é 

obrigatório anexar uma Carta formal de pedido - Formal 

Letter of Request (LOR) bem como uma Proposta

Completa do Programa - Full Program Proposal.

• Para carregar (upload) um documento, clicar no botão azul

de Upload File (carregar documento). Vai aparecer uma

janela com as instruções da localização correta para 

selecionar o ficheiro.

• Quando estiver na localização correta, clicar na instrução

correta na janela no Upload File para anexar o ficheiro.

• Após ter carregado (upload) o ficheiro, clicar em Close 

window (fechar a janela).

• Quaisquer documentos adicionais podem ser adicionados

no campo Other Supporting Documents (Outros 

docuemntos de suporte). Se quiser introduzir qualquer

informação adicional utilize o campo Additional Comments

(Comentários adicionais).
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Submeter um novo pedido
Passo 8 

• A página final é para a tomada de conhecimento

(Attestation).

• Um campo de texto aberto está disponível para a 

declaração de conflito de interesses, se aplicável.

• Clicar em Save and Proceed (Gravar e continuar). 
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Submeter um novo pedido
Passo 9 

• A última página solicita uma revisão da informação introduzida no 

pedido

• Se não houver alterações a fazer, clicar em Submit (Submeter). 

Tenha em consideração que, uma vez submetido, não poderão

ser introduzidas quaisquer alterações ao documento. 

• A informação relativa ao pedido submetido pode ser vista 

selecionando View (Ver) na Welcome Page (Página de boas-

vindas). 

• Uma vez submetido o pedido, vai visualizar uma mensagem de 

confirmação no ecrã.

• O seu pedido de financiamento foi corretamente submetido à 

Novartis. Vai ser notificado, em tempo devido, sobre a decisão da 

Novartis relativamente ao seu pedido. 

• Para imprimir uma cópia deste pedido, carregue em Ctrl + P no 

teclado e selecione a impressora adequada.
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Secção 3
Gestão do pedido

Global Governance Office

GEMS
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Introdução

 Esta secção cobre:

– Análise e aprovação do pedido

– Disponibilização de informação adicional

– Reconcilliação do pedido
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Análise e aprovação do pedido

 Após a submissão do pedido, irá aparecer na secção Submitted 

Requests (Pedidos Submetidos) na página principal de Boas-

Vindas enquanto segue o processo formal de análise. 

 O estado do processo irá aparecer na coluna Status e poderá

estar no estado seguinte: 

– Submitted (submetido) que significa que foi recebido pela Novartis mas 

que ainda não foi distribuído ao Novartis Request Owner (colaborador

Novartis responsável pela análise do pedido)

– Under review (em análise) que significa que já foi distribuído ao Novartis 

Request Owner e que a análise já está a decorrer.

– Approved (aprovado) que significa que foi aprovado.

– Declined (recusado) que significa que foi recusado.

– O Sistema vai enviar uma notificação automática no momento

de submissão, bem como no momento em que o pedido é 

Aprovado ou Recusado.
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Disponibilização de informação
adicional

 Durante o processo de análise do pedido, o colaborador da Novartis 

responsável pelo pedido (Novartis Request Owner) pode necessitar de lhe

solicitar informação adicional. 

 Existem duas maneiras para isto acontecer:

– Utilizando a funcionalidade Return to Applicant (devolução do pedido ao

requisitante), solicitando informação adicional

– Desencadeando um Grants Additional Information Impact Report (Relatório de 

impacto de informação adicional para o pedido de Grant/Apoio financeiro)

 Explicamos o processo para ambos nos slides seguintes.  
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Devolução do pedido ao Requerente

 No caso do Novartis Request Owner utilizar a funcionalidade

Return to Applicant (Devolução ao Requerente), irá receber

um email que irá automaticamente para a seção de Requests

In-progress. O email irá também incluir um comentário

explicando porque lhe foi devolvido o pedido.

 Para providenciar a informação, clicar no link Revise (em azul)

e siga as instruções no ecrã disponível.
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Relatório de impacto de informação adicional
para o pedido de Grant

 Se o responsável pela análise de pedido (Request Owner) 

desencadear um Grants Additional Information Impact 

Report (Relatório de informação de impacto adicional para o 

pedido de Grant/apoio financeiro) irá aparecer nesta secção

juntamente com a data até à qual o mesmo necessita de ser 

completado.  

 Para aceder ao relatório, clicar no link Due.

 Uma vez completo, o Relatório de Impacto não irá

aparecer mais nesta lista. 
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Relatório de impacto de informação adicional
para o pedido de Grant

 Quando clicar no link indicado, será levado até à página

Request Information (Informação do pedido) que inclui o 

título do programa, data de início e data de fim do programa, 

de acordo com o seu pedido inicial. 

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e Continuar) para 

prosseguir.
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Relatório de informação de impacto adicional
para o pedido de Grant

 Este passo irá levá-lo para o separador Impact 

Information.

 Deve enviar a informação de acordo com o solicitado pela  

Novartis. 

 Os documentos adicionais de suporte devem ser carregados

seleccionando Upload File.

 Selecionar Save and Proceed (Gravar e continuar) para 

prosseguir.
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Relatório de informação de impacto adicional
para o pedido de Grant

• Este passo irá conduzi-lo para o separador Review Your 

Impact Report (Rever o seu Relatório de Impacto). 

• Reveja com a máxima atenção a informação enviada

antes da submissão. 

• Se houver alguma alteração a ser feita, selecionar a 

opção Impact Information (Informação de Impacto) e 

atualize conforme necessário.

• Quando pronto para submissão, selecionar a opção

Submit (Submeter). Tenha em consideração que, uma

vez submetido, não poderão ser introduzidas quaisquer

alterações ao documento. 
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Reconciliação do pedido

 Quando o programa estiver concluído irá necessitar de reconciliar o seu pedido
através do preenchimento de Impact Reports (Relatórios de Impacto). 

 São três no total e são explicados no slide seguinte.

 A  sua Welcome Page (Página de Boas-Vindas) inclui uma seção para Pending 
Impact Reports (Relatórios de Impacto Pendentes) (consultar slide 28).

 Quando um Impact Report (Relatório de Impacto) fica com informação de data 
ultrapassada, aparecerá nesta seção a data até quando deve ser concluído.

 Para ter acesso ao relatório, selecione na secção azul Due.

 Tem 90 dias para completar o Impact Report (Relatório de Impacto) a partir da data 
de notificação. 

 Depois de concluído, o Impact Report (Relatório de Impacto) não irá aparecer mais
nesta lista. 
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Reconciliação de Relatórios de 
Impacto

Nome do relatório Necessário para Objetivo Quando acionado

Transparency Report 

(Relatório de 

Transparência)

Todos os pedidos de 

Grant

Confirmar como os fundos foram

utilizados e se o financiamento foi

dado a outros indíviduos ou

organizações

Envio automático pelo

GEMS assim que a data de 

término do Programa é 

atingida

Outcomes Report 

(Retatório de 

Outcomes)

Todos os pedidos de 

Grant

Confirmar a quantidade de verba

gasta e se algum reembolso pode

ser devido

Envio automático pelo

GEMS assim que a data de 

término do Programa é 

atingida

Programa e Relatório

de Outcomes

Educacionais

Pedido de Grants

envolvendo atividades

educacionais

Confirmar se os objetivos

educacionais para o projeto foram

atingidos

Se aplicável, envio

automático pelo GEMS 

assim que a data de término

do Programa é atingida
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Transparency Report (Relatório de 
Transparência)

 Quando seleciona a opção azul Due, será

direcionado para a opção Request Information 

(Pedido de Informação) que inclui o título do 

Programa, bem como datas de inicio e término

do programa de acordo com o pedido inicial. 

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e 

Continuar) para prosseguir.
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Transparency Report (Relatório de 
Transparência)

 Este passo irá conduzir para o separador Impact 

Information (Informação de Impacto).

 Responder à questão selecionando No (não) ou Yes (sim) 

na lista de opções.

 Se a resposta for Yes (sim), deverá fornecer informação

adicional.

 Neste caso selecionar Create New (Criar Novo).

 Esta ação levará a Spend Detail Information Window 

(Janela de informações de detalhes de gastos), onde

deverá completar com todos os detalhes e selecionar a 

opção Save (Guardar).

 Retornará ao opção Impact Information onde poderá clicar

em Save and Proceed (Guardar e Continuar) para 

prosseguir.
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Transparency Report (Relatório de 
Transparência)

• Este passo irá conduzir para a página Review Your 

Impact Report (Rever o seu Relatório de 

Impacto). 

• Reveja com a máxima atenção a informação

enviada antes da submissão. 

• Se houver alguma alteração a ser feita, selecionar a 

opção impact information e atualize conforme

necessário.

• Quando pronto para submissão, selecionar a opção

Submit (Submeter). Após submetido, não poderão

ser feitas mais alterações. 
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Relatório de Outcomes

 Quando seleciona o link Due, será direcionado para a 

opção Request Information (Pedido de Informação) 

que inclui o título do Programa, bem como as datas de 

inicio e término do programa de acordo com o pedido

inicial. 

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e Continuar) 

para prosseguir.
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Relatório de Outcomes

 Este passo irá conduzir para o separador Impact 

Information (Informação de Impacto).

 Completar todos os campos marcados com um 

asterisco vermelho

 Dependendo das respostas fornecidas poderão ser

necessários detalhes adicionais. Completar de acordo

com o necessário.

 Embora não seja obrigatório, é possível carregar

documentos de suporte adicionais selecionando

Upload File (Carregar Ficheiro).

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e Continuar) 

para prosseguir.
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Relatório de Outcomes
 Este passo irá conduzir para o separador Spend 

Details (Detalhes dos Gastos).

 Insira o Actual Cost (Custo Real) da categoria de 

gasto no campo à direita.

 Uma vez concluído, clicar em Save and Proceed 

(Guardar e Continuar) para prosseguir.
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Relatório de Outcomes

 Este passo irá leva-lo para a opção Review Your 

Impact Report (Rever o seu Relatório de 

Impacto). 

 Reveja a informação que submeteu com a máxima

atenção antes da submissão.

 Se houver alguma alteração a ser feita, selecionar a 

opção impact information e atualize conforme

necessário.

• Quando pronto para submissão, selecionar a opção

Submit (Submeter). Após submetido, não poderão

ser feitas mais alterações. 
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Programa e Relatório de Outcomes
Educacionais

 Quando clicar no link Due, será levado até à página da  

Request Information (Pedido de Informação) que 

inclui o título do programa, data de inícioe data de fim

do programa, de acordo com o seu pedido inicial. 

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e Continuar) 

para proseguir.
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Programa e Relatório de Outcomes
Educacionais

 Este passo irá conduzir para a opção Impact 

Information (Informação de Impacto).

 Completar todos os campos marcados com um 

asterisco vermelho

 Dependendo das respostas fornecidas poderão ser

necessários detalhes adicionais. Completar de acordo

com o necessário.

 Embora não seja obrigatório, é possível carregar

documentos de suporte adicionais selecionando Upload 

File (Carregar ficheiro).

 Clicar em Save and Proceed (Guardar e Continuar) 

para prosseguir.
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Programa e Relatório de Outcomes
Educacionais

 Este passo irá leva-lo para a opção Review Your 

Impact Report (Revisão do seu Relatório de 

Impacto). 

 Reveja a informação que submeteu com a máxima

atenção antes da submissão.

 Se houver alguma alteração a ser feita, selecionar a 

opção impact information e atualize conforme

necessário.

 Quando pronto para submissão, selecionar a opção

Submit (Submeter). Após ser submetido, não

poderão ser feitas mais alterações. 
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Secção 4
Informação Adicional

Global Governance Office

GEMS
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Circuito de Aprovação

O Requerente procede ao

registo no portal 

O Requerente submete o 

pedido e efetua o 

carregamento (upload) de 

informação de suporte quando

relevante

O pedido é recebido e 

atribuído a um Responsável

do Pedido da Novartis

O Responsável do Pedido

avalia o pedido e submete

para revisão com três

possíveis resultados

Estado: pendente
Estado: pendente

Aprovado Necessidade de informação adicional Recusado

O Responsável do Pedido

informa o Requerente

Estado: Aprovado

O Requerente assina um 

Acordo e submete Impact 

Reports conforme requerido

Estado: Aprovado

O Responsável do Pedido

solicita informação do 

Requerente

Estado: Pendente

O Requerente fornece a 

informação e o Responsável

do Pedido submete para 

revisão

Estado: Pendente

O Responsável do Pedido

notifica o Requerente

Estado: Recusado

1 2 3 4
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Obrigado


