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Benvindo ao portal online GEMS da Novartis para 
submissão de Grant  
 
Este portal online de submissão de grants é parte de um novo processo, global, de gestão 

end-to-end, desenhado para tornar o processo de submissão de grants mais fácil e rápido.  

 

O sistema oferece uma série de benefícios aos utilizadores incluindo: 

  

 Formulários de submissão de fácil preenchimento  

 Seguimento do estado do pedido  

 Flexibilidade de utilização em qualquer dispositivo móvel incluindo iPhone, iPad e 

Android. 

O processo é bastante intuitivo. No entanto, se precisar de alguma assistência técnica, há um 

link para uma equipa de suporte fornecido na parte inferior de cada página, e eles irão 

responder à sua questão ou redirecioná-la para a equipa correta.  

 

1. Registo 
 
 Comece por clicar no link abaixo, que o direcionará para a página de boas vindas. Aqui, 

ser-lhe-á pedido que preencha um breve formulário de registo. 

Clique aqui para aceder à página de boas vindas. 

 

2. Submeter o seu pedido  
 
 Uma vez registado, complete a sua submissão introduzindo a informação relativa à sua 

organização, a sua proposta e o financiamento.   

 Anexe uma carta formal de pedido bem como uma proposta completa e detalhada do 

programa.   

 Preencha um atestado e a declaração de quaisquer Conflitos de interesse. 

 Submeta o seu pedido. Tenha em atenção que uma vez efetuada a submissão, o pedido 

fica bloqueado, o que significa que não poderá fazer qualquer alteração ao conteúdo.  

 Uma vez submetido, o seu pedido será transferido para o nosso portal interno onde 

iremos gerir o processo de revisão e aprovação.  

 Assim que o seu pedido for enviado para revisão interna aparecerá com o estado “Under 

Review”. Se precisarmos de informação adicional antes de tomar uma decisão, 

entraremos em contacto consigo.  

 

3. Notificação da nossa decisão 
 

 Se aprovarmos o seu pedido, o estado do pedido passará para “Approved”.  

 Se rejeitarmos o seu pedido, o estado do pedido passará para “Denied” e um 

colaborador da Novartis irá contactá-lo para indicar as razões da rejeição. 

 

4. Reconciliação  
  

 Após a data de termino do seu programa, pedimos que submeta um “impact report”. O  

“impact report” irá aparecer na secção “Pending Impact Report” 

https://www.novartis.com/our-focus/healthcare-professionals/novartis-external-funding
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 Deverá preencher qualquer relatório de impacto solicitado, no portal GEMS num período 

de 90 dias a contatar da notificação. 

 

5. Submissões futuras 
 

 Pode fazer submissões futuras utilizando o mesmo login.  

 

 

 

 

 


