
DONATIVOS E SUBVENÇÕES
Guia do iEnvision® para Candidatos – EMEA



COMO UTILIZAR ESTE GUIA 

• Este guia está dividido em breves secções para facilitar a utilização
• O guia contém links para facilitar a navegação
• Clique no ícone , no canto inferior esquerdo, para voltar ao índice
• APRESENTE A SUA CANDIDATURA EM INGLÊS
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Recursos de apoio

Para dúvidas relacionadas com o processo de financiamento da BioMarin, a sua candidatura
ou eventuais problemas com o início de sessão/palavra-passe na região EMEA:

Envie uma mensagem para o Coordenador de Subvenções da EMEA (EMEA Grants 
Coordinator), através do endereço eGrantsEMEA@bmrn.com

Para dúvidas relacionadas com qualquer apoio geral ao sistema: 
Envie um e-mail para: helpdesk@envisionpharmasupport.com
Ou telefone para o número: 1 860 266 4950 / +44 1403 322 075



VISÃO GERAL DO DONATIVOS E SUBVENÇÕES NA
REGIÃO EMEA 

• O Web site eGrants da BioMarin está agora a aceitar novos pedidos de subvenções e pedidos de informação sobre o ponto da situação de 
candidaturas em curso
Tenha em atenção que o tempo de processamento normal dos novos pedidos de subvenções varia consoante a região

• Pedimos pelo menos 60 dias de antecedência em relação ao evento em questão para dar tempo à análise por parte do nosso comité e ao
processamento do financiamento
Qualquer candidatura apresentada menos de 60 dias antes do evento poderá ser rejeitada
Em circunstância alguma a BioMarin poderá conceder uma subvenção para um evento que já tenha ocorrido

Quem se pode candidatar?
As seguintes organizações são elegíveis para apresentar pedidos de financiamento através de Donativos
ou Subvenções Gerais:
 Associações médicas ou profissionais
 Hospitais ou centros de saúde comunitários
 Associações ou grupos de defesa de doentes
 Universidades ou faculdades
 Projetos ou grupos comunitários
 Organizações de beneficência registadas
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A BioMarin não aceita pedidos de subvenções de indivíduos, incluindo médicos individuais ou grupos de médicos do sector privado



OutrosEvento de 
angariação de 
fundos/Evento 
e exposição 

Cerimónia de entrega 
de prémios

Faixas

Jantar

Gala
Evento de angariação 

de fundos
Corrida/Caminhada

Sinais/Sinais digitais

Acampamento

Outros

Evento ou projeto 
relacionado com 

saúde/ciência 

Em direto

Impresso

Web

Encontro anual

Cerimónia de entrega 
de prémios

Outros 

Exposição
promocional/Exposit

or de Área de 
Trabalho

Para qualquer tipo de 
evento quando o 
candidato não se 
identifica com as 

subcategorias indicadas 

TIPOS DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL DA REGIÃO EMEA  
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Donativos

Ajuda para prémios/copagamentos por 
fundação independente

Donativos 

Donativos
Proporcionam financiamento para efeitos de 
benevolência, p. ex., melhoria dos cuidados de 
saúde, cuidados prestados aos Doentes ou defesa
dos Doentes, projetos cívicos, assistência em caso
de catástrofe, acesso a cuidados de saúde ou
programas para crianças

Patrocínio de evento 
PAG

Subvenções
Proporcionam financiamento para uma variedade de eventos, atividades e projetos que 
beneficiam os Doentes, a comunidade científica ou médica e/ou a saúde pública em áreas de 
interesse legítimo para a BioMarin

Projetos anuais 



ÍNDICE
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Clique nos ícones abaixo para navegar diretamente para uma secção específica do guia 

NOVA CANDIDATURA PÓS-CANDIDATURA NAVEGAR O SISTEMA 



NAVEGAR O SISTEMA

• REGISTAR UMA NOVA CONTA

• INICIAR SESSÃO

• PAINEL

• ELEMENTOS DE NAVEGAÇÃO 

• FERRAMENTAS GLOBAIS 

• PERFIL 

• CAMINHOS 

• BARRA DE CONTEXTO 

• Área de Trabalho

• PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA Área de Trabalho

• ÍCONES DO SISTEMA 



NAVEGAR O SISTEMA 

REGISTAR UMA NOVA CONTA 

Do lado direito da página, clique em Register for New Account (Registar nova conta) 

7Encontrará rapidamente os contactos do Apoio Técnico no 
canto inferior direito do portal eGrants

2
Preencha todos os campos obrigatórios no User Registration Form (Formulário de 
registo de utilizador) e depois clique no botão azul Register (Registar) no canto inferior 
direito
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Aceda ao portal de financiamento empresarial eGrants através do seguinte link: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b261

Os campos obrigatórios estão indicados por um asterisco no formulário User Registration (Registo de 
utilizador)

Requisitos de palavra-passe
• Mínimo de 8 caracteres
• Pelo menos 1 maiúscula, 1 minúscula e 1 número ou carácter especial
• Não pode ser igual ao seu nome de utilizador



NAVEGAR O SISTEMA 

INICIAR SESSÃO
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Uma vez registado, receberá um e-mail com o seu Username (Nome de utilizador) e Password (Palavra-passe) temporária

1

2a

2b

2c
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1. Iniciar sessão
Inicie sessão com os dados da sua conta no 
painel System Login (Início de sessão no sistema), do 
lado direito da página de destino

Nota: O seu nome de utilizador (nome de início de 
sessão) será o seu endereço de e-mail

2. Esqueceu a sua palavra-passe?
a. Clique no link Forgot Password? (Esqueceu a 

palavra-passe?) no painel System Login
b. Preencha os campos na janela

Forgot Password (Esqueceu a palavra-passe)

c. Clique em Submit (Enviar) para receber um e-
mail com os dados para redefinir a palavra-
passe

3. Precisa de apoio?
 Telefone ou envie um e-mail para a Envision 

Pharma para obter apoio técnico
 Contacte a BioMarin para obter apoio com o 

eGrants



NAVEGAR O SISTEMA 

PAINEL 

9

1 2
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Após ter iniciado a sessão, aparece o seu
Dashboard (Painel)

1. O widget de Welcome (Boas-vindas) do 
Dashboard (Painel) contém as suas
candidaturas atuais agrupadas por tarefa
Nota: Se for um novo utilizador, o widget de 
boas-vindas do Dashboard estará vazio

2. O widget de Recent Documents (Documentos
recentes) apresenta uma lista dos últimos 15 
documentos aos quais acedeu no sistema

3. O widget My Projects (Os meus projetos) 
contém um conjunto de widgets pré-
configurado que lhe permite ver informações
sobre as suas candidaturas em rascunho, 
pendentes e ativas



NAVEGAR O SISTEMA 

ELEMENTOS DE NAVEGAÇÃO 

Menus de
contexto

Ícones de 
Definições

Ferramentas 
globais

Barra de
contexto

Caminhos

Cartões de 
tarefas

Ícone de 
navegação
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NAVEGAR O SISTEMA 

FERRAMENTAS GLOBAIS 

1111

As ferramentas globais são um conjunto de ícones situados no canto superior direito do ecrã. Utilize os
ícones das ferramentas globais para aceder rapidamente a funcionalidades do sistema utilizadas com 
frequência, conforme apresentado abaixo:  

Help (Ajuda) – consulte uma lista de perguntas frequentes e outra documentação de apoio, conforme configurado

Notifications (Notificações) – veja as suas notificações do sistema, incluindo pedidos de tarefas

Profile (Perfil) – aqui pode fazer a gestão dos seus dados de utilizador, país de preferência e idioma, bem como terminar a sessão

iEnvision – abra o site da empresa Envision Pharma Group ou envie um e-mail para o apoio da Envision



NAVEGAR O SISTEMA

FERRAMENTA GLOBAL PERFIL

1

4

3

2
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1. Para atualizar o seu perfil do sistema, clique na ferramenta global Profile 
(Perfil) no canto superior direito do ecrã

2. A ferramenta global Profile (Perfil) permite-lhe: 
 Gerir os seus informações de contacto
 Alterar a sua palavra-passe
 Alterar a(s) sua(s) pergunta(s) de segurança

3. Aparece a indicação do seu país e idioma atuais

4. Termine a sessão no sistema selecionando a opção Logout (Terminar
sessão)



NAVEGAR O SISTEMA 

CAMINHOS 

Os caminhos mostram-lhe a sua localização no sistema eGrants e o trilho que percorreu até esse ponto

13

• A sua localização atual está indicada a preto

• Pode navegar para trás clicando nos links azuis do caminho

• Também pode utilizar o botão "anterior" do browser para voltar a um ecrã anterior



Procura:
• Clique no ícone para 

abrir e fechar o widget de 
procura, permitindo-lhe
procurar projetos no seu
Workbench (Área de 
Trabalho)

NAVEGAR O SISTEMA 

BARRA DE CONTEXTO

• A barra de contexto está situada abaixo da área do caminho. Fornece informações sobre o registo ou conjunto de registos visíveis
• O exemplo abaixo mostra a barra de contexto do seu Workbench (Área de Trabalho) e respetiva funcionalidade
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Menus de contexto:
• Open menu (Abrir): Abre grupos

de tarefas. Os grupos de tarefas
são candidaturas que foram
agrupadas em função do 
respetivo estado de candidatura
comum.

• View menu (Vista): Alterna entre 
diferentes vistas; as vistas 
controlam a forma como as suas
informações são apresentadas.

• Actions menu (Ações): Lista as 
ações disponíveis com base na
sua seleção.



NAVEGAR O SISTEMA

ÁREA DE TRABALHO

1. O seu Workbench (Área de Trabalho) apresenta registos de subvenções abertas com tarefas associadas que aguardam a sua intervenção
2. Grupos de registos relacionados com as suas subvenções estão organizados por tipo de tarefa no menu Open (Abrir)

3. Cada registo é representado no Workbench (Área de Trabalho) por um cartão de tarefa

1
2

3
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NAVEGAR O SISTEMA

PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

1. A Workbench Preview (Pré-visualização da Área de Trabalho) apresenta uma lista de tarefas pendentes do lado esquerdo do ecrã
2. Quando um cartão de tarefa é selecionado, aparecem informações adicionais sobre esse projeto específico no painel de pré-visualização do lado

direito do ecrã

16

1 2



NAVEGAR O SISTEMA 

ÍCONES DO SISTEMA 
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Para efeitos de consulta rápida, segue-se a indicação de todos os ícones existentes no 
sistema do eGrants

Additional 
information (Mais

informações)

Actions 
menu 

(Ações)

Open menu 
(Abrir)

View menu 
(Vista)

Procura no 
painel de 
facetas

Barra de contexto

Edit (Editar)Ícone de 
engrenagem

Remove 
(Remover)

Maximize 
Widget 

(Maximizar)

Collapse 
(Fechar)

Copy 
(Copiar)

Back (Voltar) Save 
(Guardar)

Print 
(Imprimir)

Expand 
(Expandir)

Ferramentas de funcionalidade

Bookmarks 
(Marcadores)Help (Ajuda) Notifications 

(Notificações)
Logótipo
iEnvision

Profile 
(Perfil)

Ferramentas globais

Menu de navegação

Dashboard 
(Painel)

Workbench 
(Área de 
Trabalho)

Portfolio search 
(Procura no 
portefólio)

People 
(Pessoas)

Reports 
(Relatórios) 

Navigation 
(Navegação)



NOVA CANDIDATURA 

• INICIAR NOVA

• ACEITAÇÃO

• Confirmação

• ÍNDICE

• DETALHES DA CANDIDATURA 

• ORGANIZAÇÕES

• NOVA ORGANIZAÇÃO 

• BENEFICIÁRIO

• EVENTO/ATIVIDADE

• ANEXOS 

• APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA



NOVA CANDIDATURA 

INICIAR NOVA 

1. Para iniciar uma nova candidatura, clique em Start New (Iniciar nova) no seu Dashboard (Painel) e, em seguida, selecione New Corporate Funding Request (Novo pedido
de Donativos e Subvenções)* 

2. Depois, ser-lhe-á pedido que selecione o Application Type (Tipo de candidatura) entre as opções apresentadas. Leia a descrição dos tipos com atenção; se apresentar a 
candidatura com o tipo errado, poderá ser-lhe pedido que reclassifique e volte a apresentar a candidatura

1

2

19* Consulte o Guia do Candidato referente a pedidos de Educação Médica independentes 



NOVA CANDIDATURA 

ACEITAÇÃO 

1. Uma vez escolhido o tipo de pedido de candidatura (Application Request Type), ser-lhe-á pedido que leia a declaração de aceitação
(Acknowledgment) da BioMarin

2. Leia estes termos e condições com atenção. Tem de aceitar todos os termos e condições para poder avançar
3. Depois de ter lido os termos e condições, selecione a caixa Acknowledged (Aceite), na parte inferior do ecrã, para confirmar a sua aceitação
4. Clique em Attestation (Confirmação) para avançar para a parte seguinte da candidatura

2

1

3
4 20



NOVA CANDIDATURA

CONFIRMAÇÃO
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Responda a todas as perguntas na página Attestation (Confirmação) e depois clique em Application Details (Detalhes da candidatura) para continuar



NOVA CANDIDATURA 

ÍNDICE 

• Os símbolos no índice são uma forma rápida de ver o estado dos campos obrigatórios: 

- Marca de verificação no círculo 
Indica que os campos obrigatórios desse nó estão preenchidos

- Círculo vazio 
Indica que todos os campos obrigatórios desse nó ainda não estão preenchidos 

- Círculo sombreado
Indica que o nó em questão não contém campos obrigatórios
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À medida que for avançando no processo de candidatura do eGrants da BioMarin, verá um índice do lado esquerdo do ecrã

• Ao passar de nó em nó, o sistema eGrants da BioMarin guarda automaticamente as 
suas alterações

• Pode sempre guardar as suas alterações manualmente, em qualquer altura, 
selecionando Save (Guardar) no menu Actions (Ações)



NOVA CANDIDATURA 

DETALHES DA CANDIDATURA

Campos obrigatórios
 Program Title (Título do programa) 
 Primary Country where funding will be used (Principal país de 

aplicação dos fundos) 
 Grant Objectives (Objetivos da subvenção) 
 Grant Type (Tipo de subvenção)
 Program Start Date (Data de início do programa) 
 Program End Date (Data de fim do programa)
 Therapeutic Area (Área terapêutica)
 Geographic Reach (Alcance geográfico) 
 Area of Interest (Área de interesse) 
 Does your organization have any financial 

ties to BioMarin? (A sua organização tem ligações financeiras à 
BioMarin?)

 Is BioMarin receiving any benefits from the grant? (A BioMarin recebe
alguma vantagem pela subvenção?)

 Are there partnering organizations? (Existem organizações parceiras?)
 Is there an event associated with this activity? (Há algum evento

associado a esta atividade?)

Note que os campos obrigatórios poderão variar ligeiramente
consoante o tipo de candidatura
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Preencha os detalhes da candidatura; os campos obrigatórios estão assinalados com um * asterisco



NOVA CANDIDATURA 

DETALHES DA CANDIDATURA (cont inuação) 

Campos obrigatórios (continuação) 

 Mission Statement (Declaração de missão) 
 Description of how the funding will be used (Descrição da utilização

dos fundos) 
 Request on Letterhead (Pedido em papel timbrado) 
 Total Cost of Initiative (Custo total da iniciativa)
 Requested Amount (Montante solicitado) 
 Currency (Moeda)
 Current Fiscal Year Operating Budget of Organization (Orçamento

operacional da organização do exercício corrente)
 Will support be sought from any other sources? (Será solicitado

apoio a outras fontes?)
 Will you accept partial funding? (A organização aceita financiamento

parcial?) 
 Have you previously received support from BioMarin? (A 

organização já recebeu apoio da BioMarin?) 

Quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas, 
clique em Organizations (Organizações), no canto inferior direito do 
ecrã, para avançar para o nó seguinte
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Continue a preencher outros campos obrigatórios, conforme ilustrado abaixo



NOVA CANDIDATURA

ORGANIZAÇÕES - CANDIDATO

1. Introduza o nome da sua Organization/Institution Name 
(Organização/instituição)

a. Clique no ícone em Organization/Institution Name para 
abrir o ecrã de procura.

b. Introduza o número fiscal completo, incluindo o hífen (exemplo: 
12-34556789), e selecione a opção de procura. Candidatos
globais: Se a sua organização não tiver um número de 
identificação emitido pelo governo, utilize o seu número de 
telefone de 11 dígitos neste campo. NÃO inclua o indicativo de 
país, espaços, letras ou caracteres especiais, ou seja, se o seu
número de telefone for +44 1403 322 075, introduza
1403322075.

c. Se a sua organização não constar do sistema, clique em +Add 
New Vendor (Adicionar novo fornecedor) e siga as indicações para 
introduzir as informações necessárias.

2. Preencha todos os campos obrigatórios assinalados com um 
asterisco (*)

3. Carregue os documentos solicitados

4. Clique em +Add Organization (Adicionar organização), se precisar de 
adicionar outra organização, ou avance para o passo 5

5. Quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas, 
clique em Payee (Beneficiário), no canto inferior esquerdo do 
ecrã, para avançar para o nó seguinte
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Em seguida, preencha a secção Applicant (Candidato), no nó Organizations (Organizações), do seguinte
modo:

2

1b

1a

3

4
5

1c



NOVA CANDIDATURA 

ORGANIZAÇÃO - BENEFICIÁRIO

1. Expanda a linha Payee (Beneficiário) da tabela Organizations 
(Organizações) para preencher a secção Payee (Beneficiário)

2. Preencha todos os campos obrigatórios assinalados com um 
asterisco (*)

3. Carregue os documentos necessários
- Note que os documentos necessários poderão divergir

consoante o tipo de instituição ou organização
- Note que as informações no formulário W9 têm de 

corresponder aos dados do beneficiário introduzidos na
candidatura

- Para comprovativo da situação fiscal ou w8/w9: Os
candidatos da região EMEA podem incluir um documento
com uma frase a indicar que estão a fazer o pedido de país
europeu

4. Para obter mais informações, consulte Organization 
(Organização) – Add New (Adicionar nova)

5. Quando todas as informações necessárias estiverem
preenchidas, clique em Activities (Atividades), no canto inferior 
direito
do ecrã, para avançar para o nó seguinte. Consulte
Event/Activity (Evento/Atividade)
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Em seguida, preencha os dados do Payee (Beneficiário) e carregue os documentos
solicitados do seguinte modo: 

2

3
3

4

1



NOVA CANDIDATURA 

ORGANIZAÇÃO – ADICIONAR NOVA

1. Clique em +Add Organization (Adicionar
organização) na parte inferior do ecrã
Organizations (Organizações)

2. Aparece uma linha em branco na tabela
das organizações

3. Preencha todos os campos obrigatórios
assinalados
com um asterisco (*)

4. Selecione Attach File (Anexar ficheiro) para 
carregar a documentação necessária

5. Clique em Save (Guardar)   
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5

4

2

3

1



NOVA CANDIDATURA 

EVENTO/ATIVIDADE 

 Utilize o menu pendente para indicar o Activity 
Type (Tipo de atividade)

 Introduza uma descrição (Description) da 
atividade esperada

 Indique o número de participantes (Number of 
Attendees) 

 Carregue um orçamento (apenas para 
subvenções)

- Nota: Se uma subvenção ou patrocínio não incluir
um orçamento, a sua candidatura será devolvida
para recolha de mais informações

Quando todas as informações necessárias
estiverem preenchidas, clique em Attachments 
(Anexos) no canto inferior direito do ecrã
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O próximo passo consiste em fornecer informações relacionadas com o Evento ou Atividade do seguinte modo:
Nota: Este nó não aparece se o tipo de financiamento Donation (Donativo)



NOVA CANDIDATURA 

ANEXOS 

1. Para carregar um novo documento, clique no menu 
Actions (Ações) e selecione New Supporting Material 
(Novo material de apoio) 

2. Clique em Attach file (Anexar ficheiro) e escolha o 
ficheiro apropriado no seu ambiente de trabalho

3. Em seguida, selecione o General Attachment Type 
(Tipo de anexo geral) no menu pendente e clique em Post 
(Publicar); repita para adicionar outros documentos

4. Clique no ícone de engrenagem junto ao anexo
existente para ver, substituir ou eliminar a versão atual

5. Queira fornecer todos os anexos em inglês.

Note que o sistema guarda todas as versões
dos documentos para efeitos de auditoria, incluindo
documentos que tenham sido substituídos ou
eliminados
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Utilize o nó Attachments (Anexos) para armazenar documentação do projeto, como, por exemplo, informações fiscais, cartas de pedidos e outros documentos

1

2

4

3



NOVA CANDIDATURA 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

1. Quando todas as informações necessárias sobre a candidatura tiverem sido introduzidas, clique em Submit (Enviar) no menu Actions (Ações)   

2. Se faltarem dados na candidatura, aparece uma nova janela a indicar os campos que ainda precisam de informação e aparece um ponto de exclamação no índice junto ao nó ou nós aos quais
faltam dados

3. Terminada a apresentação da candidatura, deixará de poder editar a sua candidatura. Recebe então uma notificação a confirmar a apresentação da candidatura, o seu número Grant ID (ID de 
Subvenção) aparece no topo do ecrã e o estado da candidatura muda para Coordinator QC (CQ do Coordenador)

Para fazer alterações ou fornecer mais informações uma vez concluída a apresentação da candidatura, queira contactar o Coordenador de Subvenções da região EMEA através do endereço
egrantsEUMEA@bmrn.com, indicando o seu Grant ID (ID de Subvenção)
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1

2

3 3



PÓS-CANDIDATURA 
• PEDIDO DE MAIS INFORMAÇÕES 

• APROVAÇÃO 

• REJEIÇÃO

• CARTA DE ACORDO 

• RECONCILIAÇÃO DA ATIVIDADE

• FECHO PROCESSO DE SUBVENÇÃO 



PÓS-CANDIDATURA 

PEDIDO DE MAIS INFORMAÇÕES 

1. A nova tarefa aparece indicada no seu widget de boas-vindas (Welcome) do Dashboard (Painel)

2. Abra a candidatura; aparece a janela Additional Information Questions (Perguntas para mais informações)  

3. Agora, a candidatura está aberta para ser editada; faça as alterações necessárias e depois selecione Submit Additional Information (Enviar mais informações) no menu 
Actions (Ações) 
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Durante o processo de revisão, poderá ser-lhe pedido que forneça mais informações sobre a sua candidatura; receberá um e-mail de notificação a pedir-lhe 
que inicie sessão e forneça mais informações

1

2
3



PÓS-CANDIDATURA 

APROVAÇÃO E CARTA DE ACORDO 

• Pode verificar o estado da sua candidatura em qualquer momento iniciando 
sessão no sistema

• Se a sua candidatura fora aprovada, será informado por e-mail
• O e-mail de notificação indica o montante aprovado e explica os próximos 

passos

• No caso das candidaturas aprovadas, a Carta de Acordo (ou Letter of 
Agreement, LOA) será gerida fora do sistema

• Receberá uma outra notificação por e-mail com a LOA e instruções 
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PÓS-CANDIDATURA 

REJEIÇÃO  

• Se a sua candidatura for rejeitada, será 
informado por e-mail

• O e-mail de notificação explica o motivo 
pelo qual a candidatura foi rejeitada
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PÓS-CANDIDATURA 

RECONCILIAÇÃO DA ATIVIDADE

• Depois de ter recebido financiamento da BioMarin, 
será exigida uma Reconciliação da Atividade
(Activity Reconciliation) assim que o evento ou a 
atividade tiver terminado. Esse prazo corresponde a 
45 dias a contar do fim do evento/projeto em
questão. Também receberá um lembrete por e-mail, 
30 dias após o evento especificado, a solicitar os
documentos da reconciliação. 

• Receberá uma notificação por e-mail a solicitar que 
forneça uma Confirmação assinada a confirmar que 
o evento/atividade ocorreu. A lista de documentos de 
reconciliação solicitados será comunicada no pedido
por e-mail.

• Clique no link incorporado no e-mail da notifiação
para iniciar sessão no sistema e enviar a sua
Confirmação assinada para o coordenador da região
EMEA, num prazo de 45 dias a contar do fim do 
evento ou, se o seu pedido não estiver relacionado
com um evento específico, assim que for possível
após o financiamento.
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PÓS-CANDIDATURA 

FECHO DO PROCESSO DE SUBVENÇÃO 

• Uma vez concluída a reconciliação, receberá uma notificação por e-mail sobre o encerramento do processo de subvenção (Grant Closeout), 
confirmando que o seu processo de subvenção está agora concluído e encerrado 

• O sistema guarda um registo permanente do processo de subvenção e das atividades relacionadas
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RECURSOS

Para apoio técnico com o sistema, contacte o 
Serviço de Apoio do Envision Pharma Group:

Excelência Operacional do Envision Pharma Group   Agosto 2020   iE Versão 
2.2

Para perguntas relacionadas com o processo de atribuição 
de subvenções da BioMarin, contacte a equipa do 
Coordenador de Subvenções da região EMEA por e-mail:

EUA: +1 860 266 4944
RU e EU: +44 1403 322095

E-mail: helpdesk@envisionpharmasupport.com

E-mail: eGrantsEMEA@bmrn.com
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