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Nota introdutória 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) atribuiu em 2021 o estatuto de Laboratório Associado 

(LA) a 40 instituições ou consórcios de instituições e um financiamento complementar para o período 2021-

2030, o qual acresce ao financiamento anual concedido às Unidades de Investigação que integram os LA.  

O presente concurso de estímulo ao emprego científico na modalidade institucional para Laboratórios 

Associados (CEEC INST-LA) visa apoiar a contratação de 120 investigadores doutorados, por Laboratórios 

Associados, através do apoio financeiro a planos de emprego científico e de desenvolvimento de carreiras, 

no âmbito da estratégia de reforço da massa crítica necessária à prossecução de objetivos específicos de 

politica cientifica e tecnológica nacional, tendo presente os desafios científicos enquadrados na Agenda de 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas para 2030. 

Dos 120 contratos para investigadores doutorados colocados a concurso, 30 são para atribuição adicional a 

candidaturas de LA cujo financiamento para o período de 2021-25 é inferior a 10.000€ por ETI de investigador 

doutorado integrado, calculado na data da abertura do concurso. A distribuição dos contratos é feita por 

proposta do painel de avaliação seguindo a aplicação dos critérios de avaliação constante no Guião de 

Avaliação.   

Este guião serve de apoio à preparação da candidatura ao CEEC INST-LA e inclui a estrutura do formulário 

disponível para preenchimento no Portal de Ciência e Tecnologia da FCT. A informação deste guião não 

substitui a documentação legal referente ao presente concurso. 
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Questões prévias à submissão da candidatura  

Tipologia de financiamento 

O apoio financeiro a conceder destina-se ao financiamento das despesas elegíveis incorridas com a 

contratação dos doutorados, por um período máximo de seis anos, para os seguintes níveis e distribuídos 

por duas modalidades contratuais: 

• Decreto-Lei nº 57/2016 de 29 de agosto (alterado pela Lei nº 57/2017 de 24 de julho): 

Investigador júnior – nível 33 da tabela remuneratória única (TRU). 

Investigador auxiliar – 1.º escalão da categoria de investigador auxiliar da carreira de investigação científica, 

conforme Anexo I do Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, em regime de dedicação exclusiva ou de tempo 

integral 

• Carreira de Investigação: Decreto-Lei nº 124/1999 20 abril (na sua redação atual) – ou equivalente 

As categorias da carreira de investigação (ou equivalente) terão o financiamento em valor correspondente 

ao nível 54 da TRU. 

Quem pode submeter uma candidatura 

As candidaturas podem ser apresentadas apenas pelos Laboratórios Associados com estatuto homologado e 

contrato-programa estabelecido entre a FCT e o LA. 

Cada LA pode apresentar apenas uma candidatura e poderá solicitar, no máximo, 10 contratos por 

candidatura, no total dos níveis contratuais colocados a concurso.  

No caso de LA sem personalidade jurídica, ou que integrem mais do que uma instituição de gestão, o 

contrato-programa será celebrado com a instituição beneficiária presente na candidatura. 

Algumas orientações anteriores ao preenchimento do formulário de candidatura  

Não devem ser usados carateres especiais no texto, já que estes podem levar a que uma parte do texto não 

seja visível como se pretende. Verifique sempre se o texto introduzido e guardado corresponde ao 

pretendido. 

O Formulário de candidatura tem validações em cada secção. Estas permitem eliminar lapsos no seu 

preenchimento.  
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Sugere-se a leitura na íntegra dos documentos referentes ao concurso, antes do início do preenchimento do 

formulário de candidatura, de forma a recolher atempadamente os elementos necessários à candidatura. 

Nomeadamente: 

• Guião de Avaliação do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico na modalidade Institucional 

para Laboratórios Associados, que estabelece os termos gerais para a avaliação sob o qual o 

financiamento pode ser concedido. 

• Regulamento de Emprego Científico nº 607-A/2017, (na sua redação atual), que estabelece as 

condições de acesso e as regras do apoio. 

• Aviso para Apresentação de Candidaturas Concurso de Estímulo ao Emprego Científico na 

modalidade Institucional para Laboratórios Associados, que estabelece as condições técnicas e 

legais não definidas no regulamento ou especifica os termos gerais estabelecidos para a 

candidatura. 

• Decreto-Lei nº 63/2019 de 16 de maio, que estabelece o regime jurídico das instituições que se 

dedicam à investigação científica e desenvolvimento. 

• Decreto-Lei nº 57/2016 de 29 de agosto (na sua redação atual), que aprova o regime jurídico de 

contratação de doutorados. 

• Decreto-Lei nº 124/99 de 20 de abril (na sua redação atual), que aprova o estatuto da carreira de 

investigação científica. 

A partir da página da FCT na internet, na área do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico - CEEC –

Institucional LA, é possível consultar: 

• Informação geral acerca do concurso e como se pode concorrer e avaliação.  

• Documentos de suporte para consulta: Aviso de Abertura; Guião de Avaliação; Regulamento do 

Emprego Científico; Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Organização da Nações Unidas para 

2030. 

 

Como dirigir perguntas à FCT 

Depois de consultados todos os documentos de apoio à candidatura se ainda subsistirem dúvidas ou 

questões a colocar, podem ser enviadas por correio eletrónico para info.ecinstitucional@fct.pt. 

  

https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceecinst_la.phtml.pt
mailto:info.ecinstitucional@fct.pt
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

As candidaturas são submetidas online através do preenchimento de formulário no Portal de Ciência e 

Tecnologia (PCT).  

A referência da candidatura é automática e corresponde a um código do tipo CEECINSTLA/nº ordem 

candidatura/2022. 

A barra lateral direita do formulário de candidatura permite o acesso rápido às várias secções do formulário, 

bem como à página de Validação e de Lacragem. 

Durante o preenchimento do formulário, a informação introduzida deve ser guardada regularmente. As 

informações podem ser alteradas até ao momento em que, considerando o preenchimento completo e 

passados os testes de validação, o formulário esteja pronto para que possa ser confirmada a declaração de 

compromisso, terminando assim com a submissão da candidatura. 

Não é necessário preencher o formulário seguindo a ordem das secções. Além disso, nem todos os campos 

estão acessíveis simultaneamente, isto é, alguns campos encontram-se escondidos e vão sendo revelados à 

medida que se progride no preenchimento. 

No formulário incluem-se as seguintes secções:  

1. Associate Laboratory identification 

Nesta secção os campos estão pré-preenchidos com os dados dos Laboratórios Associados.  

No início consta a designação do LA e o respetivo acrónimo. Esta secção apresenta as Instituições 

envolvidas no LA identificadas no concurso para atribuição do estatuto e financiamento de LA.  

1.1 Main Management Institution: É a instituição proponente, corresponde à instituição de gestão 

principal do LA. É a entidade com personalidade jurídica responsável pela candidatura. Quando 

o próprio LA tem personalidade jurídica, é também Instituição proponente.  

1.2 Other Management Institution (s): Lista as instituições participantes no LA, quando aplicável. 

1.3 Main R&D Unit and Proponent: Unidade de I&D Principal do LA. 

1.4 Other R&D Units: Unidades de I&D adicionais, quando aplicável. 

1.5 Detailed description of the objectives of scientific and technological policy and the activities to 

be pursued by the Associate Laboratory, including the deadlines to be observed 

https://pct.fct.pt/PortalCT/
https://pct.fct.pt/PortalCT/
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Neste espaço, para consulta, consta o documento anexo ao Contrato-programa do LA (versão PDF) 

com a descrição detalhada dos objetivos da política científica e tecnológica e das atividades a serem 

desenvolvidas pelo LA. 

 

1.6 Funding approved for 2021-2025: Financiamento concedido no concurso para atribuição do 

estatuto e financiamento de LA. 

1.7 Funding per FTE for 2021-2025: Apurado com base na informação da equipa de cada unidade de 

I&D que compõe o LA, disponível na plataforma da atualização permanente de equipas. No caso 

dos LA composto por mais do que uma unidade de I&D, este valor é apurado pelo somatório de 

todas as unidades. Este cálculo é feito com os dados à data de abertura do presente concurso.  

2. Associate Laboratory: Hosting Conditions and Scientific Employment Plan (2021-2025) 

2.1 AL Hosting Conditions and Scientific Employment Plan (2021-2025)  

Este campo é de preenchimento obrigatório, com o limite de 6000 carateres. 

Condições de Acolhimento - Devem ser descritas: a) a estratégia do Laboratório Associado para os 

recursos humanos: recrutamento, desenvolvimento de carreiras, integração nas carreiras e retenção 

de investigadores e outros profissionais doutorados; b) Articulação entre as Instituições que 

compõem o LA relativamente ao recrutamento e retenção de doutorados, incluindo a integração nas 

carreiras. 

Plano de Emprego Científico (a cinco anos) – Devem ser descritas: a) As áreas a serem reforçadas ou 

desenvolvidas com as posições solicitadas na candidatura; b) A contribuição das posições solicitadas 

para a prossecução dos objetivos estratégicos do LA, em particular os relacionados com políticas 

públicas. 

2.2 The expected contributions of the Scientific Employment Plan (2021-2025) to the achievement 

of UN Sustainable Development Goals 2030 

Este campo é preenchido a partir da lista disponibilizada dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. É obrigatório selecionar 1 objetivo, podendo ser selecionados no máximo de 6. 
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Todas as informações sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030) 

estão disponíveis em: Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 

para 2030 

Nesta área existe ainda um campo de texto, de preenchimento obrigatório, com o limite máximo de 

1500 carateres, onde devem ser descritas as contribuições esperadas com o Plano de Emprego 

Científico (2021-2025) para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2030. 

3. Research Units of the Associate Laboratory 

Nesta secção apresenta-se a lista das unidades de I&D que compõem o LA. Na lista ficará visível o 

total das posições pretendidas por cada unidade de I&D e o total de posições pretendidas por todas 

as unidades.  

A. Profile of the Associate Laboratory research staff  

Nesta secção, de campos numéricos, aparece a lista de unidades de I&D que compõe o 

LA, para cada unidade apresente a sua caraterização em termos de recursos, à data de 

31 de dezembro 2021. 

A informação aparecerá conforme a tabela abaixo: 

  
a) Total 
Number 

b) FTE 

A.1 Total number of integrated PhD holders on 31 December, 2021 * * 

A.2 Total number of integrated PhD holders, with a permanent appointment in the 
research career or in the technical career (excluding the teaching career), registered 
on 31 December, 2021 

  

A.3 Total number of integrated PhD holders, with a permanent appointment in 
teaching career, registered on 31 December, 2021 

  

A.4 Total number of integrated PhD holders, with a legal research contract, 
registered on 31 December, 2021 (excluding those in A.2 and A.3) 

  

* o campo A.1 aparecerá preenchido nesta secção e para cada uma das unidades de I&D que compõem o LA.  

A célula "Total Number" permitirá números inteiros positivos e a célula "ETI" permitirá números positivos 

com 2 casas decimais. A soma dos valores nas células A.2, A.3 e A.4 não pode exceder o valor da célula A.1. 

É obrigatório preencher as células “Total Number” e “ETI” para pelo menos uma das linhas A.2, A.3 ou A.4. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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No caso de candidaturas com várias unidades, é necessário gravar a informação e retornar à lista de unidades 

do ecrã "Profile of the research Associate Laboratory staff" e selecionar a seguinte, procedendo assim, 

sucessivamente, até terminar o preenchimento da informação em todas as unidades.  

B. Number of contracts requested for financial support  

Nesta secção, de campos numéricos, para cada unidade que compõe o LA deve ser indicado 

o apoio solicitado, em termos de número de contratos, por um período de 6 anos, de acordo 

com as diferentes categorias colocadas a concurso. 

 

B.1 DECREE LAW 57 

Para cada posição solicitada, abrirá um ecrã pop-up, sendo obrigatória a sua caraterização 

indicando o nível, funções, área científica e título do plano de trabalho. 

 

Nível – no que diz respeito às posições ao abrigo do Decreto-Lei nº 57/2016 de 29 de agosto 

(na redação atual) indicam o nível que pretendem em cada posição: 

Junior Researcher  

Assistant Researcher  

 

Funções – indicam as funções de cada posição, dentro da informação disponibilizada: 

Researcher 

Technician 

Other support personnel 

Science Management and Communication 

 

Para a identificação da área científica e o título do plano de trabalho existe um campo de texto, 

de preenchimento obrigatório, com o limite máximo de 350 carateres. 

 

B.2 DECREE LAW 124 

Para cada posição solicitada, é obrigatório a sua caraterização indicando o nível, funções, 

área científica e título do plano de trabalho. 

 



 

GUIÃO DE CANDIDATURA | CONCURSO DE ESTÍMULO AO EMPREGO CIENTÍFICO MODALIDADE INSTITUCIONAL - CEEC INST-LA  10 

Nível – no que diz respeito às posições ao abrigo do Decreto-Lei nº 124/1999 20 abril (na 

redação atual) – ou equivalente indicam o nível que pretendem em cada posição: 

Investigador Auxiliar – Decreto-Lei nº 124/1999 20 abril (na redação atual) – ou equivalente 

Categoria de Investigador Principal - Decreto-Lei nº 124/1999 20 abril (na redação atual) – ou equivalente 

Investigador-Coordenador - Decreto-Lei nº 124/1999 20 abril (na redação atual) – ou equivalente 

 

Funções – indicam as funções de cada posição, dentro da informação disponibilizada: 

Researcher 

Technician 

Other support personnel 

Science Management and Communication 

 

Para a identificação da área científica e o título do plano de trabalho existe um campo de 

texto, de preenchimento obrigatório, com o limite máximo de 350 carateres. 

 

Validation  

Depois do formulário de candidatura estar completamente preenchido pelo LA, clicar no botão validation. 

Esta função ativa a validação final de toda a candidatura, permitindo detetar eventuais erros de 

preenchimento, mas não submete a candidatura. 

Caso sejam detetados erros de preenchimento, após a devida correção, deverá ser validado de novo o 

formulário.  

Se todos os campos estiverem corretamente preenchidos, o utilizador do LA pode prosseguir para a 

confirmação da declaração de compromisso. Caso contrário, a opção para confirmar a declaração de 

compromisso do LA estará bloqueada. 

Declaration of commitment 

A confirmação da declaração de compromisso é feita no próprio formulário de candidatura na secção 

“Declaration of commitment AL” 
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Surgirá um ecrã com a declaração de compromisso e o utilizador deverá confirmar a sua concordância com 

os termos e condições selecionando a opção "Accept these conditions and submit”. 

Após esta confirmação, a candidatura passará ao estado confirmada pelo LA e será guardado o utilizador que 

aceitou as condições, bem como a data e hora. 

A confirmação da declaração de compromisso pela instituição proponente é feita também no próprio 

formulário de candidatura, na secção “Declaration of commitment Main Mngt Institution” 

 

Surgirá um ecrã com a declaração de compromisso da instituição proponente e o utilizador deverá confirmar 

a sua concordância com os termos e condições selecionando a opção "Accept these conditions and submit”. 

Após esta confirmação, a candidatura passará ao estado confirmada pela instituição proponente e será 

guardado o utilizador que aceitou as condições, bem como a data e hora. 

As confirmações das declarações de compromisso são individuais, devendo ser confirmada uma por cada 

instituição, no caso da entidade de gestão ser diferente do LA (que está a submeter a candidatura). 

Após a confirmação das declarações de compromisso, sempre que se efetuem alterações ao formulário de 

candidatura, o processo de confirmação das declarações terá, obrigatoriamente, de ser executado 

novamente.  
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Overview & Locking 

Apenas a lacragem da candidatura conclui o processo da sua submissão da candidatura à FCT. Este último 

passo mostra um ecrã com toda a informação introduzida, em modo de leitura apenas e um botão "Lock ". 

Depois de lacrar o formulário não é possível alterar a candidatura, embora seja possível visualizar o seu 

conteúdo. 

 


