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Ignacio Hernando de Larramendi  
(1921-2001)

Ignacio Hernando de Larramendi, advogado, empresário, 
mecenas cultural, ensaísta e escritor, foi uma das princi-
pais figuras da cena espanhola de negócios do século Um 
elemento essencial na história da MAPFRE e, portanto, da 
Fundación MAPFRE, criada em 1975.

Entre 1955 e 1990, soube transformar uma pequena se-
guradora espanhola, a MAPFRE, em uma grande empresa 
com uma ampla presença internacional. E tudo isso com 
um objetivo claro: unir a responsabilidade social ao mun-
do empresarial. Por isso, decidiu contribuir com fundações 
empresariais como a nossa.

Ignacio Larramendi foi um defensor da cultura em geral, e 
da espanhola em particular, durante toda sua vida, o que o 
levou a criar a fundação que hoje leva seu nome: Fundación 
Ignacio Larramendi. Uma fundação destinada à conserva-
ção e divulgação do patrimônio cultural e intelectual espa-
nhol, hispânico, português e brasileiro.

“A empresa não deve apenas prestar seus serviços eficien-
temente, mas também tem obrigações institucionais pela 
sua influência na vida social e de sua participação no patri-
mônio nacional”. Contribuição essencial deste importante 
símbolo empresarial que está nos “Cem empresários do 
século XX”, e que demonstra como sua visão levou empre-
sas como a MAPFRE e fundações como nossa Fundación 
MAPFRE, a estarem onde estão.
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Apresentação

Com mais de quarenta anos de experiência, somos reconhecidos como uma fundação 
global de referência pelo nosso compromisso com o bem-estar das pessoas e com 
o progresso social. Nossa missão, como instituição sem fins lucrativos criada pela 
 MAPFRE, é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o progresso 
da sociedade, através de projetos e atividades multinacionais.

Na Fundación MAPFRE somos conscientes de que só entendendo as novas realidades 
deste mundo em constante mudança seremos capazes de continuar avançando neste 
projeto global desenvolvido em diferentes âmbitos de ação. Para o cumprimento de 
nossos finalidades, realizamos uma ampla gama de atividades em todo mundo atra-
vés de cinco áreas com um objetivo comum: nosso compromisso responsável com a 
sociedade.

As cinco áreas de desenvolvimento de nossas atividades são: Ação Social, Cultura, 
Promoção da Saúde, Prevenção e Segurança Viária e Seguro e Previdência Social.

Neste contexto, a Fundación MAPFRE promove anualmente a convocação de Auxílios 
para Pesquisa em homenagem a Ignacio Hernando de Larramendi, primeiro presidente 
da Fundación MAPFRE e principal incentivador do Sistema MAPFRE.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/accion-social/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/cultura/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/cultura/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/promocion-salud/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/prevencion-seguridad-vial/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/conocenos/a-que-nos-dedicamos/seguro-prevision-social/
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Bases da convocação

PRIMEIRA

A Fundación MAPFRE convoca em 2021 auxílios para a pesquisa pelo valor total máximo 
de 300.000 euros, com o objetivo de oferecer ajuda econômica para a realização de pro-
jetos de pesquisa nas seguintes áreas: 

	■ Promoção da Saúde: Auxílio por um valor total máximo de 30.000 euros.
	■ Seguro e Previdência Social: Auxílio por um valor total máximo de 15.000 euros. 

Convocação de âmbito mundial.

SEGUNDA

As linhas de base dos projetos de pesquisa são as seguintes:

PROMOÇÃO DA SAÚDE

	■ Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e promoção da ati-
vidade física.

	■ Educação para pacientes.
	■ Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático 

ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) na saúde do indivíduo e reper-
cussão nas atividades essenciais da vida cotidiana e outras atividades específicas de 
desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida).

	■ Gestão de saúde: qualidade e segurança médica.
	■ Longevidade e qualidade de vida.

Nesta convocação serão avaliados também os projetos que, de acordo com as linhas 
temáticas anteriores, sejam relacionados com a COVID-19, por exemplo: diminuição de 
contágios, autocuidado e cultura de autoproteção, relação entre o estado de saúde ante-
rior (estilo de vida) e morbimortalidade, COVID-19 e saúde mental, etc.
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SEGURO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Os objetivos do séc. XXI:

	■ O Seguro.
	■ Previdência Social: Economia do envelhecimento, economia sênior, silver economy.

TERCEIRA

As ajudas estão dirigidas a pesquisadores ou equipes de pesquisa liderados por um 
pesquisador (em ambos os casos, esse pesquisador, o Pesquisador principal, deverá 
ser único por projeto aos efeitos da solicitação) do âmbito acadêmico e profissional, 
que desejem desenvolver programas de investigação nas áreas mencionadas, de forma 
independente ou no âmbito das universidades, hospitais, empresas ou de centros de 
pesquisa aos que estão ligados.

QUARTA

Para solicitar auxílios, os Pesquisadores principais interessados devem acessar o site 
www.fundacionmapfre.org/auxilios2021 para apresentar a solicitação online no prazo 
estipulado nos termos da convocação, bem como anexar a seguinte documentação:

1. Curriculum vitae profissional do Pesquisador principal e, quando proceda, dos de-
mais membros da equipa de investigação. A extensão máxima do curriculum será de 
cinco páginas por membro da equipe. 

2. Relatório descritivo do projeto de pesquisa, que deve ser original e inédito, utilizando 
o modelo disponível no site www.fundacionmapfre.org/auxilios2021 com 8-12 pági-
nas e letra Arial, tamanho 12. O relatório deve incluir os seguintes pontos:

	■ Resumo do projeto-Abstract (10 linhas).
	■ Objetivos e justificativa do projeto.
	■ Metodologia da pesquisa.
	■ Experiência e adequação do pesquisador principal e demais membros da equipe 

de pesquisa, se for o caso.
	■ Orçamento* e cronograma detalhado.

* O orçamento apresentado deve incluir todas as despesas e custos aplicáveis, incluindo expressamente qualquer 
imposto ou taxa que possa ser exigida pela instituição à qual o Pesquisador Principal possa pertencer.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
http://www.fundacionmapfre.org/auxilios2021
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Serão descartadas as solicitações cujo orçamento de realização supere a quantia 
máxima estabelecida para os auxílios e que não contemplem nenhuma forma de fi-
nanciamento adicional.

3. Se o trabalho for desenvolvido no âmbito de uma universidade, hospital, empresa ou 
centro de pesquisa, anexar uma carta de apresentação do responsável. Deve constar 
o nome completo da universidade, hospital, empresa ou centro de pesquisa, domicí-
lio fiscal, pessoa que o representa e cargo.

4. Documento assinado pelo responsável da instituição que indique a aceitação do cen-
tro no qual será desenvolvida a pesquisa. Deve constar o nome completo da uni-
versidade, hospital, empresa ou centro de pesquisa, domicílio fiscal, pessoa que o 
representa e cargo.

Se ao preencher o questionário de solicitação o Pesquisador principal solicita que, 
se concedido, o auxílio seja pago à instituição na qual a pesquisa é realizada (ver 
ponto 5), o documento referido no parágrafo anterior também deve incluir: uma de-
claração expressa da referida instituição na qual aceita a candidatura apresentada 
pelo Pesquisador principal conforme estas condições como própria e uma assun-
ção de responsabilidade pelo mesmo, com o compromisso de que, se concedido, 
será utilizado em sua totalidade no projeto de pesquisa selecionado, com a única 
exclusão, quando aplicável, da taxa consignada no orçamento detalhado, de acordo 
com o ponto 5.

5. Se o solicitante está em posse de qualquer outro tipo de bolsa ou auxílio financeiro 
para pesquisa relacionada ao projeto apresentado para este auxílio, deve indicar a 
instituição que concede, finalidade e valor da bolsa.

6. Em projetos de pesquisa clínica ou quando a natureza da pesquisa necessite, é im-
prescindível apresentar uma certificação da comissão de ética do centro de realiza-
ção da pesquisa ou documento que comprove que não é necessária. Se o trabalho for 
com teste em animais, é necessário apresentar um certificado da comissão de teste 
com animais do centro.

As solicitações e documentos apresentados nesta convocação que não obtenham auxílio, 
serão eliminadas no mês de publicação do resultado.

Os documentos devem estar em um dos seguintes idiomas: castelhano, inglês ou por-
tuguês.
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QUINTA

A ajuda será outorgada ao pesquisador principal do projeto, quando seu pedido ao 
apresentar a solicitação referida na base Quarta, pode ser paga à instituição de realiza-
ção da pesquisa, é imprescindível em ambos os casos que a ajuda seja destinada exclu-
sivamente para a pesquisa solicitada. Se considerará beneficiário da ajuda ao receptor 
da contribuição financeira. 

O valor bruto máximo de cada um dos auxílios será o seguinte:

1. Promoção da Saúde: 30.000 euros.
2. Seguro e Previdência Social: 15.000 euros. 

A duração do auxílio é de um ano calendário, contado a partir da data de sua aceitação 
e formalização no documento correspondente (protocolo de aceitação), de acordo 
com a apresentação da solicitação (modelo disponível em www.fundacionmapfre.org/
auxilios2021).

A quantia do auxílio será distribuída durante a realização da pesquisa da seguinte for-
ma: 20% na assinatura do protocolo de aceitação do auxílio; 60% distribuídos em dois 
pagamentos que serão efetuados ao se cumprir o quarto e o oitavo meses posteriores à 
assinatura do dito protocolo, respectivamente, e os 20% restantes, na entrega do rela-
tório final, a memória econômica e resumo do trabalho com uma extensão de duas a 
quatro páginas, tudo isso submetido ao regulamento fiscal espanhol vigente. Qualquer 
despesa derivada da realização do trabalho será coberta com a citada quantia.

O pagamento do Auxílio está sujeito às normas fiscais em vigor na Espanha, pelo qual 
a Fundación MAPFRE fará qualquer retenção que possa ser aplicável. Os beneficiários 
são obrigados a apresentar à Fundación MAPFRE todos os documentos exigidos por esta 
última de acordo com o mesmo como pré-requisito para o pagamento. A não entrega dos 
documentos implicará a perda do auxílio.

SEXTA

Em nenhum caso serão admitidos projetos a desenvolver na própria Fundación MAPFRE, 
que não será um órgão de apoio. Na Espanha, estes auxílios estão isentos em todos os 
casos da aplicação do Decreto Real 103/2019, de 1 de março, que aprova o Estatuto do 
pessoal de pesquisa pré-doutorado em curso.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
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SÉTIMA

A avaliação dos projetos de pesquisa apresentados e a proposta para a concessão dos 
auxílios de pesquisa serão realizadas por um Comitê de Avaliação designado pela Fun-
dación MAPFRE para cada uma das áreas, com a assessoria de especialistas nas dife-
rentes áreas temáticas.

Na avaliação dos projetos são considerados os seguintes fatores:

	■ Experiência do candidato e/ou da equipe de pesquisa no assunto.
	■ Inovação.
	■ Qualidade científica e técnica da metodologia do trabalho.
	■ Viabilidade, aplicabilidade e potencial impacto social das soluções propostas.

As decisões dos Comitês de Avaliação são finais e, conforme sua proposta, a Fundación 
MAPFRE pode declarar a concessão de qualquer auxílio, sem ser obrigada a esgotar 
o orçamento previsto, quando os projetos de pesquisa propostos não atinjam o nível 
exigido.

Nenhuma outra correspondência ou comunicação será estabelecida com os candidatos 
para projetos que não tenham sido selecionados. Em nenhum caso serão fornecidas 
informações separadas ou individualizadas sobre as candidaturas recebidas, nem sobre 
a decisão do Comité de Avaliação.

O resultado da convocação será publicado em dezembro de 2021, será divulgado no site 
da Fundación MAPFRE e, caso aplicável, através dos meios de comunicação.

OITAVA

Antes da concessão do auxílio, a Fundación MAPFRE celebrará o protocolo de aceitação 
correspondente com o pesquisador principal e, caso aplicável, com a instituição por ele 
designada como beneficiária, que regulará os termos do referido auxílio de acordo com 
as disposições destas condições, o que é aceito com a apresentação da solicitação de 
auxílio. A não assinatura do referido protocolo no prazo de três meses após seu envio 
pela Fundación MAPFRE, por qualquer motivo, pode levar a Fundación a considerar que 
o referido auxílio foi dispensado. 

Qualquer discrepância proposta pelo pesquisador principal do auxílio ou pela instituição 
designada por ele como beneficiária que não seja admissível por contradizer as bases a 
critério exclusivo da Fundación MAPFRE, levará à perda e renúncia do auxílio.
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Para cada projeto que obtenha um auxílio, a Fundación MAPFRE designará um coorde-
nador que supervisionará a realização do projeto.

O pesquisador principal do projeto selecionado se compromete a manter contato regular 
com o coordenador designado, bem como a enviar relatórios (em castelhano e/ou inglês) 
antes dos pagamentos previstos, com o registro do progresso da pesquisa. Todos os 
pagamentos, exceto o primeiro, serão feitos após um relatório favorável do coordenador 
sobre o progresso do trabalho.

Antes da conclusão do protocolo de aceitação, o Pesquisador principal deve apresentar, 
entre outros, a seguinte documentação: 

	■ Cópia escaneada dos diplomas ou certificados acadêmicos do Pesquisador principal 
e, quando aplicável, da equipe de pesquisa.

	■ Cópia de documento pessoal (RG, Passaporte, Cédula) do pesquisador principal e dos 
demais membros da equipe de pesquisa, se aplicável.

NONA

O pesquisador principal do auxílio deve apresentar um relatório em castelhano, inglês 
ou português com os resultados da pesquisa na data de sua conclusão. Além disso, deve 
entregar um resumo do trabalho em um desses três idiomas, entre duas a quatro pági-
nas. Um relatório econômico do projeto também deve ser apresentado, com dados dos 
diferentes custos do projeto.

DÉCIMA

A Fundación MAPFRE se reserva os direitos de edição, publicação e divulgação em todo 
mundo e por tempo indefinido, dos trabalhos que possam ser publicados em formato 
livro ou em formato eletrônico no site da Fundación.

Em qualquer caso, a instituição beneficiária do auxílio (quando aplicável), o pesquisador 
principal e os demais pesquisadores da equipe não podem realizar publicações prévias 
sobre o assunto da pesquisa sem a permissão escrita da Fundación. Caso a Fundaci-
ón MAPFRE não considerar adequado publicar o trabalho, a instituição beneficiária do 
auxílio (quando aplicável), o pesquisador principal ou os demais pesquisadores podem 
publicar por sua conta.
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Todas as publicações dos trabalhos realizados no quadro dos presentes auxílios à 
pesquisa incluirão que são resultado de uma “pesquisa financiada pela Fundación 
MAPFRE”.

Se algum dos trabalhos for objeto de tese de doutorado, a Fundación MAPFRE respeita-
rá os prazos estabelecidos para sua apresentação, antes de publicar dados que, em tal 
caso, devem ser sempre comunicados à Fundación pelo pesquisador principal.

A Fundación MAPFRE e a instituição beneficiária (quando aplicável), o pesquisador prin-
cipal e os demais pesquisadores autorizam reciprocamente a exploração econômica dos 
resultados que possam derivar da originalidade contribuída pelo projeto depois de pu-
blicado, com o compromisso de comunicar à outra parte, antes da citada exploração, e 
informar de suas condições, participando ambas as partes na mesma proporção dos 
resultados financeiros, caso aplicável, derivados da mesma, depois de descontado o que 
desenvolva cada parte por sua conta.

DÉCIMA PRIMEIRA

O prazo para solicitar e enviar a documentação online para se candidatar a este auxílio 
termina em 11 de outubro de 2021 (até 23:59 horas na Espanha, CEST).

DÉCIMA SEGUNDA

12.1. A concessão e aceitação do auxílio, bem como o desenvolvimento dos trabalhos 
de pesquisa, não significam de forma alguma uma relação de trabalho com a Fundación 
MAPFRE.

De fato, nem os funcionários de nenhuma das instituições MAPFRE nem seus parentes 
diretos até o segundo grau de consanguinidade ou afinidade são elegíveis para os au-
xílios (como pesquisadores principais ou como membros de uma equipe de pesquisa). 
Da mesma forma, uma vez iniciada a pesquisa, a existência de uma relação de emprego 
do pesquisador principal, os demais membros da equipe de pesquisa ou seus parentes 
diretos até o segundo grau de consanguinidade ou afinidade com qualquer uma das ins-
tituições MAPFRE será motivo de cancelamento do auxílio, com a rescisão de qualquer 
quantia pendente de receber.

12.2. O auxílio ficará automaticamente cancelado, caso o pesquisador principal deixe de 
pertencer à instituição na qual desenvolve a pesquisa.
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Da mesma forma, o auxílio ficará automaticamente cancelado caso substituído, por 
qualquer causa, o pesquisador principal do projeto, inclusive por desistência do mesmo.

DÉCIMA TERCEIRA

Pelo fato de candidatar-se nesta convocatória, consideram-se aceitas pelos participan-
tes as normas estabelecidas nestas bases, bem como as que a Fundación MAPFRE es-
tabeleça, em cada caso, para o acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa. Em 
caso de não cumprimento, o auxílio será automaticamente cancelado e o valor recebido 
até então deve ser devolvido.

DÉCIMA QUARTA

Toda a documentação apresentada com a solicitação do auxílio deve ser verdadeira, e 
sua simples apresentação pelo interessado equivale à mais completa representação de 
sua autenticidade.

Em todo o caso, por solicitação da Fundación MAPFRE, todos os interessados se com-
prometem a apresentar o original de qualquer dos documentos apresentados em sua 
solicitação, ou uma cópia autenticada. Em caso de não cumprimento, o interessado será 
desqualificado para receber o auxílio.

DÉCIMA QUINTA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

“O solicitante do auxílio (doravante, “O Participante”) fica informado e consente expres-
samente através de sua inscrição na presente convocatória , o processamento dos dados 
fornecidos voluntariamente para sua gestão, bem como de todos os demais dados que 
possam vir a ser fornecidos à Fundación MAPFRE e aqueles obtidos através de gravação 
de imagens, conversas telefônicas ou como consequência de sua navegação pelo site ou 
outros meios, devido ao processo de sua solicitação ou participação no programa Bolsas 
de Auxílios à Pesquisa em homenagem ao Senhor Ignacio H. de Larramendi (doravante, 
Atividade), mesmo após a finalização da relação, incluindo, quando apropriado, comuni-
cações ou transferências internacionais dos dados que possam ser realizadas para as 
finalidades detalhadas na seção Informações Adicionais.

Caso os dados fornecidos sejam de terceiros e não do utilizador, este último garante que 
obteve e conta com o consentimento prévio dos mesmos para a comunicação dos seus 
dados e que os informou previamente das finalidades do tratamento, comunicações e 
outros termos fornecidos na seção Informações Adicionais de Proteção de Dados.
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O Participante declara ter mais de dezoito anos de idade.

O Participante garante a precisão e a veracidade dos dados pessoais fornecidos, com-
prometendo-se a atualizar e comunicar à Fundación MAPFRE qualquer modificação.

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

Responsável: Fundación MAPFRE.

Finalidades: Gestão da Atividade e envio de informações sobre Atividades da Fundación 
MAPFRE.

Legitimação: Consentimento do interessado.

Destinatários: Os dados poderão ser comunicados a terceiros e/ou através de transfe-
rências a terceiros países nos termos indicados nas nas Informações Adicionais.

Direitos: Pode exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão, limitação, oposição 
e portabilidade, detalhados nas Informações Adicionais sobre Proteção de Dados.

Informações Adicionais: Pode consultar as Informações Adicionais de Proteção de Dados em  
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/portugues.jsp

Em qualquer caso, o consentimento para o processamento de seus dados com a finali-
dade de enviar informações sobre Atividades é revogável, podendo retirar seu consenti-
mento a qualquer momento ou exercer qualquer um dos direitos mencionados na forma 
indicada nas Informações Adicionais sobre Proteção de Dados.

Qualquer participante registrado pode exercer seus direitos de acesso, retificação, su-
pressão, limitação, oposição e portabilidade de seus dados pessoais fornecidos através 
do e-mail privacidadyprotecciondatos@fundacionmapfre.org, ou por comunicação es-
crita a Fundación MAPFRE, Área de Privacidad y Protección de Datos, Paseo de Recole-
tos 23, 28004 Madrid.

Mais informações:  
Tel.: (+34) 91.581.23.45 
E-mail: becasyayudas@fundacionmapfre.org 
www.fundacionmapfre.org

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/portugues.jsp
mailto:privacidadyprotecciondatos@fundacionmapfre.org
mailto:becasyayudas@fundacionmapfre.org%20
http://www.fundacionmapfre.org
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