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1 Preâmbulo 

Concluído o processo de avaliação do CIAUD pela FCT, com um resultado de Muito Bom, importa 

preparar a execução do Projeto Estratégico apresentado, relativo ao período de 2020-2023. 

Para este período, o sucesso obtido no novo quadro de financiamento não é suficiente. 

A Comissão Executiva do CIAUD define como objetivo alcançar uma avaliação de Excelente, não se 

satisfazendo com o Muito Bom obtido. 

Nesse sentido, procedeu a uma ponderação cuidada da avaliação da FCT, em particular sobre os 

aspetos que obstaram a uma melhor classificação, bem como sobre os perigos previsíveis para o 

futuro do CIAUD. Foi igualmente ajuizado o contributo do Conselho Consultivo, nas quatro áreas 

científicas, expresso nos respetivos relatórios de avaliação interna, assim como diversos aspetos 

práticos de funcionamento identificados pela Comissão Consultiva. 

 

2 Objetivos estratégicos 

Tendo em conta a conjuntura atual do CIAUD e o objetivo de alcançar a avaliação de Excelente, 

definem-se 5 objetivos estratégicos, a implementar no CIAUD: 

1. Elevar, ainda mais, os padrões internos de exigência científica, distinguindo a excelência; 

2. Oferecer melhores estruturas de apoio aos Investigadores; 

3. Promover a transversalidade e dimensão crítica dos projetos de investigação e a sua integração 

em grupos de investigação, bem como o estabelecimento de parcerias junto das empresas, 

organizações não-governamentais, administração pública e outras universidades; 

4. Orientar as publicações do CIAUD para a indexação e disseminar a produção do CIAUD junto da 

comunidade científica, da sociedade civil e demais interessados, incluindo empresas; 

5. Promover a investigação científica na lusofonia. 

 

3 Medidas 

Os objetivos estratégicos são consubstanciados através de 20 medidas concretas, designadamente: 

1. Definição de critérios mínimos e autoavaliação anual do Investigador Integrado (objetivo 1); 

 

2. Definição de critérios mínimos e autoavaliação anual do Investigador Colaborador (objetivo 1); 

3. Definição de critérios mínimos e autoavaliação anual dos doutorandos e pós-doutorados 

(objetivo 1);  
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4. Reforço da articulação com o 3º ciclo da FA-ULisboa, visando a promoção da excelência e o 

reforço da ligação à sociedade e a promoção da investigação no contexto internacional, 

inclusivamente na lusofonia (objetivos 1, 3 e 5); 

5. Regulação da admissão de doutorandos e pós-doutorandos como Investigadores Integrados e 

Colaboradores e sua integração em grupos de investigação (objetivos 1 e 3); 

6. Promoção da integração de pós-doutorandos no seio do CIAUD (objetivo 3); 

7. Apoio aos Investigadores na tradução e/ou revisão de artigos e livros em inglês, (objetivos 1 e 

2); 

8. Apoio aos Investigadores na indexação de livros e proceedings de conferências (objetivo 4); 

9. Apoio aos Investigadores na criação e desenvolvimento de websites, sobretudo ao nível dos 

Grupos de Investigação (objetivos 2 e 3); 

10. Articulação com o Núcleo de Investigação da FA-ULisboa na promoção de ações de formação 

sobre publicação em revistas indexadas junto dos Investigadores (objetivo 2); 

11. Promoção da transversalidade e reforço da dimensão crítica dos projetos de investigação 

(objetivo 3); 

12. Promoção da integração dos Investigadores em Grupos de Investigação interdisciplinares já 

existentes ou a serem criados (numa dimensão mínima de 4/5 Investigadores integrados) 

(objetivo 3); 

13. Promoção do estabelecimento de parcerias junto de empresas, de organizações não-

governamentais e da administração pública (objetivo 3); 

14. Criação da figura de Parceiro do CIAUD, com consagração estatutária e forte visibilidade 

(objetivo 3); 

15. Apoio/orientação e formação na preparação e submissão de artigos científicos em revistas 

indexadas com fator de impacto (objetivo 4); 

16. Promoção da indexação das publicações apoiadas pelo CIAUD, designadamente dos livros e 

proceedings de conferências (objetivo 4); 

17. Promoção de publicações do CIAUD com fins específicos, visando o registo de processos de 

avaliação e a disseminação junto da sociedade (objetivo 4); 

18. Desenvolvimento do website do CIAUD enquanto portal, orientado para uma interação, em 

simultâneo, com a comunidade científica e com as empresas, organizações não-governamentais 

e administração pública (objetivo 2); 

19. Articulação com o Núcleo de Investigação da FA-ULisboa no apoio aos Investigadores na 

preparação de candidaturas a financiamento de projetos de investigação científica nacionais e 

internacionais (objetivo 2); 
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20. Desenvolvimento de parcerias com universidades, faculdades e grupos de investigação 

nacionais e internacionais, visando o alargamento de redes, já estabelecidas ou a estabelecer; 

 

4 Ações para implementação das medidas 

4.1 Pressupostos 

Estes pressupostos estão assentes em três pilares: (1) o reforço da internacionalização, (2) o aumento 

da visibilidade a nível internacional e nacional e (3) a conformidade solícita com obrigações 

administrativas por parte dos membros do CIAUD. A materialização destes pressupostos deve ser 

alcançada de acordo com critérios específicos, que definam 3 patamares de desempenho dos 

membros do CIAUD (Suficiente, Muito Bom e Excelente). Com visto visa-se premiar gradativamente o 

melhor desempenho investigativo dos membros mais ativos, através de níveis mais altos de suporte 

à investigação através de financiamento.  

4.2 Aumento da visibilidade a nível internacional 

De forma a consubstanciar este pilar, são valorizadas e promovidas as seguintes ações: 

 Publicar em revistas indexadas com fator de impacto e de acordo com a listagem de editoras 

da Reitoria da ULisboa; 

 Publicar em revistas e livros indexados;   

 Editar números especiais de revistas indexadas com fator de impacto; 

 Editar livros internacionais com indexação; 

 Editar números especiais de revistas indexadas sem fator de impacto; 

 Incrementar o número citações dos artigos e capítulos de livros publicados; 

 Incrementar a pertença a Grupos de Investigação internacionais; 

 Liderar ou participar em projetos com organizações internacionais com financiamento 

competitivo (ex. Horizonte 2020); 

 Pertencer à comissão editorial de revistas com fator de impacto; 

 Promover a organizar conferências internacionais; 

 Atrair os melhores alunos e investigadores internacionais; 

 Desenvolver projetos com organizações e empresas internacionais; 

 Ser premiado por instituições de referência internacional; 

 Fazer parte de comissões científicas de revistas e de eventos internacionais. 

4.3 Maior visibilidade a nível Nacional 

De forma a consubstanciar este pilar, são valorizadas e promovidas as seguintes ações: 

 Publicar em revistas e livros nacionais, de acordo com a listagem de editoras da Reitoria da 

ULisboa; 

 Pertencer a Grupos de Investigação nacionais (incluído os grupos do CIAUD); 

 Integrar projetos de investigação nacionais financiados; 
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 Liderar projetos com organizações nacionais com financiamento competitivo (ex. 

FCT/Portugal 2020); 

 Liderar projetos com organizações nacionais com financiamento das organizações; 

 Pertencer a projetos com organizações nacionais, com financiamento competitivo ou com 

financiamento das organizações; 

 Pertencer à comissão editorial de revistas nacionais indexadas; 

 Organizar conferências nacionais; 

 Organizar eventos nacionais importantes para a comunidade científica e a sociedade civil; 

 Organizar ações de formação; 

 Pertencer à comissão editorial de revistas nacionais não indexadas; 

 Ser premiado por instituições de referência nacionais; 

 Orientar estudantes de doutoramento e mestrado; 

 Integrar comissões científicas de eventos nacionais. 

4.4 Obrigações Administrativas 

É fundamental e obrigatório o cumprimento das obrigações administrativas do CIAUD, sob pena do 

membro do CIAUD ver a sua avaliação ficar comprometida. Em particular, os membros do CIAUD 

deverão entregar anualmente e atempadamente, os elementos solicitados pelo CIAUD, 

designadamente: 

 Os objetivos para o ano seguinte; 

 Os principais resultados alcançados, face aos objetivos definidos no ano anterior; 

 Copia das publicações/evidências dos resultados alcançados. 

 

5 Avaliação de desempenho no CIAUD 

É implementado anualmente um sistema de avaliação de desempenho no CIAUD, com base na 

atividade e produtividade de cada investigador, tendo em conta os dois anos anteriores. Através do 

mesmo são definidos três escalões, os quais corresponderão a apoios financeiros diferenciados por 

parte do CIAUD. 

Pretende-se com este sistema fazer refletir os critérios da FCT aquando da avaliação do CIAUD, e 

premiar os investigadores com base no mérito. 

5.1 Escalões de desempenho 

1. São criados 3 escalões de desempenho para cada membro do CIAUD: 

a. Suficiente 

b. Muito Bom 

c. Excelente 

 

2. A classificação de cada investigador num determinado escalão é realizada anualmente, com base 

na avaliação da sua atividade e produtividade dos últimos dois anos. 

 



 

 6 

3. Para a manutenção do estatuto de membro integrado é necessária uma classificação de suficiente 

ou superior, de acordo com o estipulado em 5.3.1. Por forma a obviar ao impacto negativo de uma 

imediata passagem de investigador integrado a colaborador é criado um período de carência, de 

12 meses findos os quais, e a manter-se a classificação inferior a suficiente, o investigador perde 

o seu estatuto de integrado e passa a colaborador.  

 

De molde a fomentar a avaliação do desempenho sem regredir do patamar que se pretende 

alcançar, propõe-se que durante o referido período de carência tais membros não beneficiem da 

efetividade para efeitos de avaliação da FCT.  

Pretende-se, assim, que o conjunto dos Investigadores integrados garanta um nível de produção 

científica ajustado ao objetivo de classificação do Centro como Excelente, centrando nestes o 

processo de avaliação externa.  

 

 

4. Para a manutenção do estatuto de membro colaborador é necessária uma classificação de 

suficiente ou superior, de acordo com o estipulado em 5.3.2. Todos os membros colaboradores 

que não consigam obter esta classificação perdem o seu estatuto de membro do CIAUD, por um 

período não inferior a um ano. Após um ano, o investigador poderá solicitar a sua admissão ao 

CIAUD como membro colaborador ou integrado, devendo para tal entregar toda a documentação 

exigida a qualquer outro investigador que pretenda integrar o CIAUD. 

 

5. Caso reúnam as condições necessárias, os membros colaboradores que apresentem uma 

atividade e produtividade correspondente ao nível suficiente de um membro integrado, podem 

ter imediatamente o estatuto de membro integrado, bastando para tal a sua solicitação junto da 

Comissão Executiva.  

 

5.2 Métricas para avaliação 

1. A métrica mais comum para avaliar o desempenho de um Centro de Investigação são as 

publicações e as citações que os Investigadores conseguiram alcançar, porque estas estão 

diretamente relacionadas com a participação e compromisso dos Investigadores em equipas, 

projetos de investigação e a organização de eventos científicos, sendo a base da avaliação da FCT, 

através da qual o CIAUD obtém o seu financiamento. 

 

2. Uma das questões centrais no CIAUD prende-se com a significativa disparidade de participação e 

de produção científica dos membros integrados, já identificada pela Comissão Executiva e pelo 

Conselho Consultivo, e com impacto nos resultados da avaliação da FCT e consequente 

financiamento. 

 

3. Sendo valorizada a dimensão do CIAUD, existe o perigo de sobredimensionamento, caso se 

mantenha o ritmo de admissões, situação que conflitua com o valor estratégico do 

rejuvenescimento científico, vocação especial do Centro, através da capacidade de integrar os 

doutorandos da FA, após a aprovação do seu projeto de tese, bem como pela atratividade no 
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recrutamento de Investigadores de excelência nas quatro áreas científicas correspondentes aos 

núcleos do CIAUD, não necessariamente pertencentes à FA. 

 

4. Nesse sentido, são criados critérios para avaliação da produtividade de todos os membros, que 

incidirão sobre os seguintes pontos: 

 

i. Coincidentes com a matriz de avaliação da FCT: 

 

a. Livros 

b. Capítulos de livros 

c. Artigos em revistas  

d. Organização de seminários e conferências 

e. Formação avançada 

f. Patentes e outros 

ii. Outros elementos valorizados pelo CIAUD: 

g. Coordenação de Projetos 

h. Reconhecimento pela comunidade científica 

i. Membro de comissão de avaliação em publicações indexadas 

 

5. As pontuações atribuídas a cada um dos elementos do ponto 4 está indicada na Tabela 1, e 

poderão ser sujeitas a alterações anuais, apresentadas pela Comissão Executiva e aprovadas em  

 

Tabela 1 – Pontuações atribuídas a cada elemento de avaliação de desempenho 

Parâmetros   Pontuação 
Máximo por 

biénio 

a. Livros  

a1. Autoria de livro     

  
a1.1. Publicação de livro científico com 
indexação ISI ou Scopus ou equivalentes 

Único autor 16  

  Co-autor até 4 autores 14  

  Co-autor com mais de 4 autores 12  

  
a1.2. Publicação de livro científico não 
indexado 

Único autor 8  

  Co-autor até 4 autores 7  

  Co-autor com mais de 4 autores 6  

a2. Edição de livro     

  a2.1. Edição e coordenação de livro 
científico com indexação ISI ou Scopus ou 
equivalentes 

Um único editor 8  

  Mais que um editor 7  

  a2.2. Edição e coordenação de livro 
científico não indexado 

Um único editor 4  

  Mais que um editor 3  

b. Capítulos de livros  

b1. Capítulos de livros indexados ISI e Scopus 
ou equivalentes 

Se for único autor 8  

Se for primeiro autor até 4 autores 8  

Se for co-autor até 4 autores 7  

Se for co-autor, mais de 4 autores 6  
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b2. Publicação em proceedings de congressos 
com indexação ISI e Scopus ou equivalentes 

Se for único autor 6  

Se for primeiro autor até 4 autores 6  

Se for co-autor até 4 autores 5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 4  

b3. Capítulos de livros não indexados 

Se for único autor 4  

Se for primeiro autor até 4 autores 4  

Se for co-autor até 4 autores 3.5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 3  

b4. Publicação em proceedings de congressos 
não indexados 

Se for único autor 3  

Se for primeiro autor até 4 autores 3  

Se for co-autor até 4 autores 2.5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 2  

c. Artigos em revistas  

c1. Artigos em revistas científicas indexados 
ISI e Scopus ou equivalentes 

Se for único autor 8  

Se for primeiro autor até 4 autores 8  

Se for co-autor até 4 autores 7  

Se for co-autor, mais de 4 autores 6  

c2. Publicação em proceedings de congressos 
com indexação ISI e Scopus ou equivalentes 

Se for único autor 6  

Se for primeiro autor até 4 autores 6  

Se for co-autor até 4 autores 5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 4  

c3. Artigos em revistas científicas não 
indexados 

Se for único autor 4  

Se for primeiro autor até 4 autores 4  

Se for co-autor até 4 autores 3.5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 3  

c4. Publicação em proceedings de congressos 
não indexados 

Se for único autor 3  

Se for primeiro autor até 4 autores 3  

Se for co-autor até 4 autores 2.5  

Se for co-autor, mais de 4 autores 2  

d. Organização de Seminários e Conferências  

d1. Organizador de conferências indexadas 6  

d2. Organizador de conferências não indexadas 3  

d3. Membro da comissão organizadora de conferência indexada 3  

d4. Membro de comissão organizadora de conferência não indexada 1.5  

d5. Membro da comissão científica de conferência indexada 2  

d6. Membro de comissão científica de conferência não indexada 1  

e. Formação avançada  

e1. Orientação de doutoramento concluída  4  

e2. Orientação de mestrado concluída  1 8 

e3. Orientação de pós-doutoramento concluída 2  

f.   

f1. Patentes, protótipos ou produtos 8  

f2. Transferência de conhecimento e tecnologia 5  

g. Coordenação em projetos  

g1. Coordenação em projetos aprovados em concurso de financiamento: 

  g1.1. Coordenação de projeto de investigação internacional financiado 
8 / ano e 
projeto 

 

  
g1.2. Coordenação de projeto de investigação nacional financiado (FCT, empresas, 
Gulbenkian, etc.) 

6  / ano e 
projeto 

 

  g1.3. Co-coordenação de projetos de investigação internacional financiado 
4  / ano e 
projeto 
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g1.4. Co-coordenação de projetos de investigação nacional financiado (FCT, 
empresas, Gulbenkian, etc.) 

3  / ano e 
projeto 

 

g2. Participação em projetos aprovados em concurso de financiamento: 

  g2.1. Membro de proposta de PI internacional financiado 
2 / ano e 
projeto 

 

  
g2.2. Membro de proposta de PI nacional financiado (FCT, empresas, Gulbenkian, 
etc.) 

1 / ano e 
projeto 

 

g3. Submissão de candidaturas a projetos em concurso de financiamento: 

  g3.1. Coordenador de proposta de PI internacional 
1 / ano e 
projeto 

 

  g3.2. Coordenador de proposta de PI nacional 
0.5 / ano e 

projeto 
 

  g3.3. Membro de proposta de PI internacional 
0.5 / ano e 

projeto 
 

h. Reconhecimento pela comunidade científica  

h1. Prémios, distinções em sociedade científica internacional 4  

h2. Prémios, distinções em sociedade científica nacional 2  

h3. Orador por convite em conferências indexadas 2  

h4. Orador por convite em conferências não indexadas 1  

i. Membro de comissão de avaliação em publicações indexadas  

i1. Por revisão - revisor em revistas científicas indexadas  0.5  

i2. Por edição - membro de comité editorial de revista indexada 1  

 

5.3 Pontuação atribuída a cada escalão de avaliação e financiamento associado 

5.3.1 Membros Integrados 

1. Os escalões de desempenho correspondem à seguinte pontuação mínima por biénio: 

a. Suficiente: entre 8 e 15 pontos 

b. Muito Bom: entre 16 e 23 pontos 

c. Excelente: 24 ou mais pontos 

2. De forma a promover o mérito diferenciado, a cada escalão será atribuído um montante de 

financiamento anual máximo, o qual estará sempre sujeito a orçamentação anual prévia compatível 

com o montante disponível no CIAUD. 

3. A atribuição de pontuação e respetivo financiamento está dependente do cumprimento das 

obrigações administrativas dos membros do CIAUD.  

 

5.3.2 Membro Colaborador 

1. Dada a diversidade e quantidade de membros colaboradores, e tendo em conta os objetivos 

definidos, passa a ser obrigatória a sua inclusão num grupo de investigação e/ou na equipa de um 

projeto de investigação registado no CIAUD; 

2. Os escalões de desempenho correspondem à seguinte pontuação mínima por biénio: 

a. Suficiente: entre 4 e 7 pontos 
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b. Muito Bom: entre 8 e 11 pontos 

c. Excelente: 12 ou mais pontos 

3. De forma a promover o mérito diferenciado, a cada escalão será atribuído um montante de 

financiamento anual máximo, o qual estará sempre sujeito a orçamentação anual prévia compatível 

com o montante disponível no CIAUD. 

4. A atribuição de pontuação e respetivo financiamento está dependente do cumprimento das 

obrigações administrativas dos membros do CIAUD. 

 

6 Reforçar a coordenação com o 3º ciclo da FA nas áreas do saber, visando 

a promoção da excelência e o reforço da ligação à sociedade 

Sendo a figura do doutorando e do pós-doutorado importantes no perfil do CIAUD, e pese embora a 

avaliação positiva por parte do painel da FCT, ficou em aberto a possibilidade de reforçar esta ligação 

mediante novas iniciativas, visando a promoção da excelência e o reforço da ligação do 3º ciclo da FA. 

6.1 Plataforma de articulação CIAUD - Doutoramentos 

6.1.1. Propõe-se a criação de uma plataforma de articulação entre os coordenadores de núcleo e os 

coordenadores dos respetivos programas de doutoramento, visando a produção de iniciativas 

científicas comuns. 

6.1.2. Entre estas, propõe-se a realização bianual de um Seminário Internacional de Doutoramento, 

abrangendo as 4 áreas científicas, que deverá ser coordenado com as unidades curriculares de 

Seminário dos respetivos programas de 3º ciclo. Esta iniciativa visa congregar a investigação de 3º 

ciclo nas áreas do saber, promover a sua disseminação em conferência e em publicação indexada, 

assim como facilitar a sua articulação com o setor empresarial e a administração pública. 

6.2 Promover a integração de pós-doutorados no seio do CIAUD. 

Sendo reconhecida a importância da integração dos doutorandos da FA no CIAUD, aposta que 

merecerá continuidade, porém, é menos expressiva a integração de pós-doutorados. 

6.2.1. Correspondendo o ciclo de 2020-2023 a um período de maior maturidade do CIAUD e do 3º 

ciclo na FA-ULisboa, importa captar alguns dos doutorandos de maior potencial para o 

desenvolvimento da investigação científica nas áreas do saber. Para o efeito, pode o Centro apoiar as 

suas atividades no âmbito de estudos de pós-doutoramento, em particular aqueles cujos programas 

de trabalho foram validados pela atribuição de uma bolsa da FCT, empresarial ou de um organismo 

da administração pública. De igual modo, rentabiliza-se parte do investimento do país na formação de 

doutores e promove-se a integração progressiva dos mais habilitados no seio da academia. 

6.2.2. Assim, constitui objetivo estratégico do CIAUD, no período de 2020-2023, a integração de 10 

pós-doutorados, pretendendo-se, para o efeito, divulgar as oportunidades que o CIAUD oferece no 

acolhimento de pós-doutoramentos. 
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7 Promover a transversalidade e dimensão crítica dos projetos de 

investigação, bem como o estabelecimento de parcerias junto das 

empresas, organizações não-governamentais e administração pública 

7.1 Promover financiamento para projetos de curta duração 

7.1.1. Anualmente, a Comissão Executiva do CIAUD promoverá calls para financiamento de projetos 

de curta duração (12 a 24 meses), que irão permitir substituir os bolseiros associados a projetos de 

Grupos de Investigação ou a Projetos individuais, criando condições para a contratação de um 

bolseiro, bem como o apoio específico a uma missão ou aquisição de dados, por projeto aprovado. O 

valor a atribuir a cada um destes projetos será de 15.000,00€/20.000,00€ por projeto.  

7.1.2. Serão contratados reviewers externos (em regime de blind peer review) em número não inferior 

a 2 por projeto, os quais apresentarão à comissão executiva do CIAUD um relatório de avaliação. Com 

base neste relatório, a Comissão Executiva do CIAUD ordenará os projetos de forma a selecionar o(s) 

projeto(s) a financiar. 

7.1.3. As calls serão lançadas com um regulamento próprio, no qual serão claros os critérios de 

avaliação e seleção de propostas. Não invalidando a introdução de outros princípios, os seguintes 

aspetos serão tidos em conta no regulamento: 

a. Serão valorizados os projetos que permitam consolidar uma futura proposta a um 

financiamento externo competitivo; 

b. A comissão executiva poderá ainda valorizar projetos apresentados por jovens 

investigadores (com menos de 5 anos de doutoramento); 

c. Cada membro integrado não poderá usufruir de mais de um projeto em simultâneo.  

7.1.4. O investigador responsável do projeto (membro integrado) está obrigado a entregar um 

relatório de atividades no prazo máximo de 3 meses após o término do projeto. A sua não entrega 

dentro do prazo sem uma justificação aceite pela Comissão Executiva leva às seguintes penalizações: 

a) A classificação do investigador responsável desce 1 escalão imediatamente; 

b) O investigador responsável fica impedido de realizar qualquer despesa financiada pelo CIAUD 

por um prazo não inferior a 2 anos. 

7.2 Promover a transversalidade e reforçar a dimensão crítica dos projetos de 

investigação: 

7.2.1. Outra das orientações do painel de avaliação da FCT foi a necessidade de promover a 

transversalidade dos projetos de investigação, seja entre os núcleos do CIAUD, seja junto de outras 

áreas do saber;  

7.2.2. É também acentuada a necessidade de reforçar o desenvolvimento de projetos em interação 

com outras universidades portuguesas e estrangeiras, com a indústria e a sociedade; 



 

 12 

7.2.3. Em termos de dimensão crítica faz sentido propor a integração dos Investigadores em grupos 

de investigação existentes ou a serem criados, pois deste modo é possível clarificar-se quais as linhas 

de investigação dominantes e nas quais o CIAUD se deverá especializar; 

7.2.4. De igual modo, a experiência de avaliação interna pelo Conselho Consultivo, bem como a leitura 

de resultados por parte da Comissão Executiva, liga a constituição de equipas alargadas e 

transdisciplinares com a obtenção de melhores resultados científicos e uma resultante maior 

abrangência disciplinar; 

7.2.5. Em sentido inverso, a proliferação de vários projetos de investigação individuais ou em grupos 

reduzidos, ou de iniciativas concretas classificadas como projetos de investigação, tende a limitar o 

impacto dos resultados. Verifica-se, ainda, a existência de vários projetos de pequena escala com 

temáticas muito similares em desenvolvimento nos diferentes núcleos, sem que os Investigadores se 

agreguem em projetos mais ambiciosos; 

7.2.6. Nesse sentido, interessa ao CIAUD, na procura da excelência, apostar principalmente nos 

projetos que: 

i) Reforcem a transversalidade entre os núcleos ou junto de outras áreas do saber, para o efeito 

recorrendo a outros Centros de Investigação ou Universidades; 

ii) Apresentem dimensão crítica, isto é, reunindo os vários Investigadores com interesse na 

temática, evitando duplicações por descoordenação e agrupando-os em grupos de 

investigação; 

iii) Promovam a ligação à indústria, à sociedade civil e à administração pública; 

iv) Nas situações de duplicação de projetos em temáticas similares, caberá ao coordenador de 

núcleo promover o encontro entre os diferentes Investigadores, no sentido de promover a 

preparação de projetos que respondam às presentes orientações estratégicas. 

8 Promover o estabelecimento de parcerias junto das empresas, de 

organizações não-governamentais e da administração pública: 

8.1. O estabelecimento de parcerias junto das empresas, de organizações não-governamentais e da 

administração pública constitui uma prioridade para o CIAUD. Esta deve ser uma prioridade nos 

diferentes núcleos, ajustada às características da área do saber; 

8.2. Será considerado como prioritário o apoio a projetos de investigação, à organização de 

seminários, à publicação de livros e a outras iniciativas que sejam desenvolvidas em parceria com o 

setor empresarial, com organizações não-governamentais e com a administração pública; 

8.3. De igual modo, recomenda-se aos Investigadores que reforcem a visibilidade dos seus parceiros, 

pois em vários projetos esta ligação já existe, mas não tem sido suficientemente publicitada. 
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9 Criação da figura de Parceiro do CIAUD, com consagração estatutária e 

forte visibilidade 

9.1. Propõe-se a consagração estatutária da figura de parceiro do CIAUD. São parceiros do CIAUD: 

1. Parceiros empresariais, as entidades do setor empresarial com as quais o CIAUD desenvolve 

iniciativas científicas; 

2. Parceiros da administração pública, os organismos da administração pública com os quais o 

CIAUD desenvolve iniciativas científicas; 

3. Parceiros científicos, os Centros de Investigação ou Universidade com os quais o CIAUD 

desenvolve iniciativas científicas; 

4. Parceiros sociais, as associações e organizações não-governamentais com as quais o CIAUD 

desenvolve iniciativas científicas. 

9.2. Todas as entidades devem ter conhecimento de que a participação em iniciativas conjuntas com 

o CIAUD lhes confere o estatuto de Parceiro; 

9.3. Os parceiros do CIAUD devem ter visibilidade nos respetivos projetos e/ou iniciativas, ficando o 

respetivo logotipo disponível na página web do CIAUD, preferencialmente com ligação ao respetivo 

website, bem como nos documentos institucionais mais relevantes do Centro; 

9.4. A responsabilidade pela informação das entidades, bem como pelo fornecimento do logotipo e 

link de website, cabe ao coordenador do projeto de investigação e/ou iniciativa científica; 

9.5. O CIAUD define ainda, como prioritária na execução do Programa Estratégico 2020-2023, a 

integração de representantes dos parceiros nas autoavaliações dos núcleos e a promoção de 

investigação de 3º ciclo ligada à indústria e à administração. 

10 Entrada em vigor 

10.1. Estas orientações estratégicas entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, sendo a produção 

científica do biénio 2018-2019 tida em consideração para cálculo da avaliação de desempenho de cada 

investigador. 

10.2. Anualmente, durante o mês de Janeiro, será reavaliada a pontuação de cada investigador, tendo 

em conta o biénio anterior, o que definirá o escalão e respetivo financiamento anual máximo de cada 

investigador para o ano em causa. 

 


