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I DEVERES FUNDAMENTAIS DOS 

INVESTIGADORES DO CI&DEI 
1.º Conhecer o Regulamento geral do CI&DEI; 

2.º Manter atualizado CV CIÊNCIAVITAE e ORCID iD; 

3.º Referenciar sempre na afiliação o CI&DEI, como referido na secção V deste Guia; 

4.º Estar disponível para atividades colaborativas interdisciplinares na captação de 

fundos através de candidatura a projetos financiados; 

5.º Cumprir os critérios mínimos de produtividade que permitem a avaliação do 

mérito e garantem a condição de investigador integrado; 

6.º Disponibilizar anualmente os dados de produtividade para integrar a base de 

dados do CI&DEI, para elaboração dos relatórios científicos no início de cada ano; 

7.º Conhecer e aplicar os procedimentos descritos neste guia e os que vierem a ser 

solicitados pela Coordenação da Unidade, ou pela FCT; 

8.º Produzir, sintetizar, disseminar, aplicar e avaliar evidência, agindo de acordo com 

os mais elevados padrões éticos de investigação científica. 

  

http://cidei.events.ipv.pt/cidei/wp-content/uploads/documentos/reg_CIDEI.pdf
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II PROCEDIMENTOS DE PRESERVAÇÃO 

E CLASSIFICAÇÃO DE DADOS DE 

PRODUTIVIDADE DA EQUIPA 
Os dados dos investigadores são tratados, preservados e divulgados com a finalidade 

de cumprir os objetivos do CI&DEI, sempre com consentimento dos investigadores e 

no respeito da lei de proteção de dados vigente. 

No espírito da Ciência Aberta, os investigadores deverão organizar e preservar os 

dados tratados no contexto dos seus projetos de investigação. 

Os dados de produtividade, retirados do CV, indicado pela FCT, são verificados pelo 

CI&DEI, conferidos pelos investigadores e inseridos na base de dados, para serem 

tratados e, posteriormente, divulgados e utilizados nos relatórios científicos. 

O perfil de produtividade dos investigadores é definido com base nos dados 

curriculares apresentados pelos investigadores no CV, indicado pela FCT. 

Além dos registos eletrónicos, o CI&DEI arquiva documentos físicos (artigos, livros, 

etc.).  
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III INDICADORES 

BIBLIOMÉTRICOS 
Para a inclusão ou manutenção na equipa de investigadores doutorados integrados, o 

CI&DEI considera os seguintes indicadores prioritários: 

A. Livros e/ou Capítulos de Livros de Edição Internacional, com revisão cega por 

pares/blind peer review; 

B. Livros e/ou Capítulos de Livros de Edição Nacional, com revisão cega por 

pares/blind peer review; 

C. Artigos científicos em Revistas indexadas na Web of Science (WoS, antiga ISI) ou na 

Scopus (SJR - SCimago Journal Rank); 

D. Artigos noutras Revistas Indexadas (Scielo Citation Index, Latindex, ERIHPLUS, 

entre outros); 

E. Artigos em Livros de Atas / Proceedings, nomeadamente os publicados em JCR/ 

SJR1. 

1 Abstracts publicados não são considerados indicadores prioritários, ainda que tenham interesse 

curricular sobretudo se publicados em WoS/Scopus.  
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IV CRITÉRIOS PARA TER E MANTER A 

CONDIÇÃO DE INVESTIGADOR 

INTEGRADO DO CI&DEI  
1. Para ingressar no CI&DEI, na qualidade de membro integrado, o Investigador deve 

apresentar, nos dois anos imediatamente anteriores, pelo menos dois de entre os três 

indicadores (A, B ou C) descritos na seção III (e.g., 1 artigo indexado (C) e um capítulo 

de livro de edição internacional (A), ou 2 artigos indexados (C)). 

2. Para manter a condição de Investigador integrado, deve apresentar em cada ano 

civil anterior, pelo menos dois dos indicadores bibliométricos (A, B, C, D ou E) descritos 

na seção III.  

3. Os membros integrados que durante dois anos consecutivos não cumpram os 

critérios indicados no ponto anterior, serão instados a passar a membros 

colaboradores ou, eventualmente, deixar de fazer parte da equipa de investigadores. 

 

V PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO 

DA AFILIAÇÃO 
Todos os Investigadores da Unidade de Investigação estão obrigados a indicar na 

afiliação o CI&DEI. Para isso, deverão indicar sempre os seguintes elementos: 

Sigla da Unidade de Investigação (CI&DEI)  

Designação da Escola Superior a que pertence 

Nome do respetivo Politécnico, Portugal 

Exemplo:  

Português 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, CI&DEI, Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, Portugal 

Inglês 

Higher School of Management and Technology, CI&DEI, Polytechnic Institute of Viana 

do Castelo, Portugal 
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VI AGRADECIMENTOS E 

FINANCIAMENTO 
Todos os Investigadores da Unidade de Investigação estão obrigados a agradecer o 

apoio da FCT ao CI&DEI, em qualquer publicação, comunicação ou evento, de acordo 

com as Normas de Informação e Publicitação de Apoios para Beneficiários. Para isso, 

deverão colocar o logótipo disponível na página web do CI&DEI (quando o meio de 

informação o permitir) e efetuar a seguinte referência, escrita na língua adequada:  

Português 

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto Refª UIDB/05507/2020. 

Agradecemos adicionalmente ao Centro de Estudos em Educação e Inovação (CI&DEI) 

e ao Politécnico de XXX pelo apoio prestado. 

Inglês 

This work is funded by National Funds through the FCT - Foundation for Science and 

Technology, I.P., within the scope of the project Refª UIDB/05507/2020. Furthermore, 

we would like to thank the Centre for Studies in Education and Innovation (CI&DEI) and 

the Polytechnic of XXX for their support. 

Espanhol  

Este trabajo está financiado con Fondos Nacionales a través de la FCT - Fundación 

para la Ciencia y la Tecnología, I.P., en el marco del proyecto Refª UIDB / 05507/2020. 

También queremos agradecer al Centro de Estudios en Educación e Innovación 

(CI&DEI) y al Politécnico de XXX por su apoyo. 

 

O cumprimento das Normas de Informação e Publicitação de Apoios para 

Beneficiários é uma obrigação e responsabilidade dos investigadores. O seu não 

cumprimento pode implicar a restituição das verbas de apoio concedidas.   

http://cidei.events.ipv.pt/cidei/wp-content/uploads/documentos/marca_publicitacao1.rar
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VII REGRAS PARA APOIO FINANCEIRO 

AOS INVESTIGADORES DO CI&DEI  
1. Qualquer despesa prevista nas presentes normas carece de solicitação que deverá 

dar entrada nos Serviços Centrais da Unidade de Gestão a que pertence, até quatro 

semanas antes do prazo de pagamento (ou até cinco dias após a aceitação do 

trabalho, quando aplicável). 

2. O montante base de financiamento anual atribuído a cada investigador integrado 

é de 1500 Euros. 

3. São despesas elegíveis para financiamento todas as definidas pela FCT nas 

Normas de Execução Financeira 2020-2023: 

a) Transporte, alojamento e inscrição relativos à apresentação de comunicação 

em conferência científica (no caso de as comunicações resultarem de papers 

em coautoria apenas é financiada a participação de um dos autores); 

b) Transporte, alojamento e inscrição relativos à participação em cursos breves 

de natureza científica, se devidamente justificados, com intervenção ou 

comunicação enquadrada nos objetivos do financiamento; 

c) Aquisição de software de natureza científica e técnica. 

4. O membro integrado pode também requerer financiamento para um dos seguintes 

tipos de despesa: 

a) Submissão de artigos científicos de que é autor, com a obrigatoriedade de 

cumprir as regras de publicidade da FCT e enviar ao CI&DEI a publicação com o 

respetivo DOI (Digital Object Identifier) 

b) Tradução ou revisão de artigos científicos de que é autor. 

NB: Excluem-se os custos de processamento de publicação (article processing 

charges), em revistas ou outros meios de publicação, que admitem simultaneamente 

as modalidades de acesso aberto e acesso pago (hybrid open-access). 

5. Um membro integrado pode requerer financiamento para submissão de um artigo 

científico de que é autor, mesmo que tenha ultrapassado o seu limite anual, desde 

que este seja publicado numa revista indexada à SCOPUS, posicionada no 1º ou 2º 

Quartil (Q1 ou Q2).  

http://events.ipv.pt/cidei/wp-content/uploads/documentos/FCT_execucao_financeira_2020-2023.pdf
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6. Será alocada, até ao máximo de 3000 euros do orçamento atribuído a cada 

unidade de gestão, verba para despesas de coordenação/representação/gestão 

(nacional/internacional).  

7. O investigador está obrigado a fazer referência à sua afiliação ao CI&DEI e ao 

respetivo Politécnico em todos os trabalhos, bem como a mencionar os 

agradecimentos à FCT, de acordo com as regras estabelecidas nas secções V e VI, sob 

pena de não lhe vir a ser atribuído financiamento, ou de ter de repor o financiamento 

atribuído. 

8. No respeito pelas regras de execução financeira, as solicitações de apoio devem 

ser efetuadas até 15 de novembro de cada ano civil. 

9. A solicitação de apoio financeiro deve cumprir o previsto no Sistema Interno da 

Garantia da Qualidade das respetivas Unidades de Gestão. 

10. Todos os apoios financeiros referidos a conceder estão condicionados à 

disponibilidade financeira e à ordem de entrada dos pedidos nos serviços.  

11.. Em julho será avaliada a execução orçamental, podendo ocorrer a reafectação 

das verbas. 


