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FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE CIENTÍFICA DO CH-ULISBOA  

(BIÉNIO 2015-2016) 
 

 
 

REGULAMENTO DE CANDIDATURAS 

 

 

1) Prazo e duração da Call 

As candidaturas a financiamento estão abertas em permanência no período de 

financiamento aprovado pela FCT, ou seja, o biénio 2015-2016. 

 

2) Âmbito da call 

Apoio à investigação dos investigadores do CH-ULisboa. 

 

3) Dotação 

Na sequência do processo de avaliação das unidades de I&D realizado pela FCT junto 

da comunidade científica nacional, e uma vez concluída a fase de reestruturação, foi 

atribuída ao CH-ULisboa uma dotação total de 150.000€, a executar durante o biénio 

2015-2016, eventualmente prorrogável por um ano, dependente da disponibilidade 

financeira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 

4) Objectivos 

O orçamento elaborado pela Direcção do CH-ULisboa e ratificado pela Comissão 

Coordenadora da mesma instituição obedeceu ao princípio de internacionalização, em 

linha com as orientações gerais do PLANO ESTRATÉGICO apresentado à FCT. Por esse 

motivo, foram valorizadas consideravelmente as rubricas relacionadas com as missões 

científicas e com a aquisição de bens e serviços, prevendo sobretudo deslocações de 

investigadores a congressos internacionais de referência, a organização de eventos 

científicos relevantes e a publicação em revistas científicas indexadas e em livros com 
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sistema de arbitragem por pares, neste último caso disponibilizando apoios específicos 

destinados a traduções e revisões de textos publicáveis. 

A direcção do CH-ULisboa ao abrir esta linha de apoio à actividade científica pretende 

estimular a internacionalização dos investigadores da instituição e a sua inscrição em 

redes de investigação a várias escalas: regionais e internacionais. 

 

5) Elegibilidade  

O critério de elegibilidade para a apresentação de candidaturas é único: os 

proponentes têm obrigatoriamente de pertencer ao quadro de investigadores do CH-

ULisboa, seja na condição preferencial de investigadores integrados, seja na condição 

de bolseiros ou outros associados; 

 

6) Indicadores de avaliação 

Serão considerados como indicadores de avaliação, passíveis de financiamento:  

a) Livros publicados, ou organizados;  

b) Capítulos de livros;  

c) Artigos em revistas com arbitragem científica;  

d) Publicações em actas com arbitragem científica;  

e) Conferências;  

f) Organização de eventos científicos. 

 

7) Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação das candidaturas são os seguintes: 

a) Mérito da proposta; 

b) Adequação da proposta ao Projecto Estratégico do CH-ULisboa 

(http://www.centrodehistoria-flul.com/plano-estrateacutegico.html); 

c) Qualidade dos indicadores científicos resultantes da actividade; 

d) Impacto da actividade científica (natureza e dimensão dos públicos) 

 

8) Forma de candidatura 

Do ponto de vista formal, a apresentação das candidaturas terá de ser feita 

obrigatoriamente em formulário electrónico disponibilizado especialmente para o 

efeito na página institucional do CH-ULisboa (http://www.centrodehistoria-

flul.com/financiamento.html) 
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9) Tipos de financiamento 

As actividades científicas com financiamento aprovado podem ser objecto de apoio 

integral ou parcial, em função da avaliação do mérito das candidaturas, dos custos 

envolvidos e das disponibilidades financeiras do CH-ULisboa; 

 

10)  Decisão de financiamento 

A decisão sobre a aprovação dos projectos cabe ao Director do CH-ULisboa, depois de 

consulta à equipa directiva, e ainda aos responsáveis dos Grupos de Investigação de 

onde emana a proposta, se considerado pertinente. 


