CEAD - Tabela de Produtividade Científica – 2022

Nome do Investigador: ________________________________________

Notas:
- A informação deve ser inserida na primeira coluna.
- As referências bibliográficas devem ser apresentadas segundo as normas da APA, 7ª edição,
incluindo o DOI.
- Nas publicações, indicar, única e exclusivamente, as que tiverem sido publicadas no ano em
causa.
- Na segunda coluna, quando indicado, por exemplo 2/10, leia-se dois pontos por evento até um
máximo de 10.
- Os projetos devem ser descritos com todos os elementos necessários, incluindo a referência
do projeto, data de início e data de fim, entidade financiadora, instituição coordenadora, parceiros,
investigador responsável e financiamento global.
- A apresentação incompleta da informação ou a informação inserida incorretamente nos campos
apresentados não será contabilizada para a pontuação final.

Indicadores de Execução

Pontos

Publicações
Livros como autor – internacional
Livros como autor – nacional
Edição de livro – internacional
Edição de livro – nacional
Edição de revista – internacional
Edição de revista – nacional
Edição de livro de Atas de encontros científicos
Capítulo de livro internacional
Capítulo de livro nacional
Artigos em Revistas Internacionais ou Nacionais indexadas ao SCOPUS

Artigos em Revistas Internacionais ou Nacionais com outras indexações
Publicação em Atas de encontros científicos

20
15
15
10
10
10
5
10
5
Q1: 25;
Q2: 20;
Q3: 15;
Q4: 10
5
2/6

Arbitragem Científica
Avaliação de artigos (1) de revistas indexadas; ou capítulos de livro, indexados
Avaliação de artigos (1) ou capítulos de livro, não indexados

3/15
1/3

SubTotal
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Avaliação de projetos financiados
Participação numa CAE da A3ES para avaliação de cursos
Avaliação de bolsas de Doutoramento
Coordenação de equipas de avaliação de projetos, cursos ou bolsas (2)

5/15
10/30
10
+2

Projetos financiados em concursos competitivos (3)
Coordenação (IP) de projetos científicos internacionais
Coordenação de projetos nacionais ou IP em Portugal de projetos internacionais
Participação em projetos científicos internacionais
Participação em projetos científicos nacionais
Submissão de projetos científicos (IP) (4)

25
20
15
10
5/10

Projetos exploratórios internos
Coordenação (IP) de projeto exploratório
Participação em projeto exploratório
Prestação de serviços com financiamento (não incluídos em pontos
anteriores)

10
5
5

Orientação científica (indicar mês/ano de início e conclusão)
Orientação de Tese de Doutoramento, concluída e defendida
Orientação de Dissertação/ Trabalho de projeto/ Estágio de Mestrado, concluída
e defendida
Orientação de bolseiros de investigação em projetos financiados (indicar
mês/ano de início e conclusão)

10/30
5/15

5/ano

Organização de encontros científicos
Organização de Seminários ou Conferências internacionais (5)
Organização de Seminários ou Conferências nacionais (5)

5/10
5/10
TOTAL

XY

(1) – Não inclui avaliação de resumos em encontros científicos. A avaliação de artigos consiste, apenas, na
revisão de artigos a pedido dos editores de uma revista científica.
(2) – Neste caso, acrescer 2 pontos aos valores mencionados anteriormente. Coordenação de equipas de
avaliação de projetos = 7; coordenação de equipas de avaliação de cursos = 12; coordenação de equipas
de avaliação de bolsas = 12. Este ponto parece gerar muitas dúvidas.
Não se incluem nas atividades de avaliação: atividade de Comissões de Creditação, Comissões
Coordenadoras de Ciclos de estudos, Equipas que elaboram Guiões de autoavaliação para a A3ES, etc.
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(3) – Só Projetos aprovados. Colocar a data de início e de conclusão.
(4) – Para obter a pontuação em causa, o investigador terá que enviar o PDF com a visão global da
candidatura do projeto.
(5) - A organização não inclui a participação do investigador em comissões científicas de encontros, nem
funções especiais durante encontros científicos (moderador, discussant, etc.).

Extrato do Regulamento de financiamento do CEAD
[…]

2. O apoio financeiro a obter por cada investigador está indexado ao número de pontos
conseguidos na tabela de produtividade, como se indica de seguida:
a) Entre 40-79 pontos = 600 €
b) Entre 80-119 pontos = 900 €
c) Entre 120-159 pontos = 1.200 €
d) Mais de 160 pontos = 1.500 €
e) Mais de 200 pontos = 2.000 €
3. Os membros integrados que publicarem um artigo numa revista indexada ao SCOPUS,
posicionada no 1º Quartil (Q1), terão um financiamento mínimo de 900 €, mesmo que no total
não consigam obter pelo menos 80 pontos.
[…]

