
Anexo 1 - Regulamento de Apoio à Publicação Científica e Tecnológica  

Operacionalização | Investigação – Bolsas e Prémios 
Documentos: 

 Proposta/levantamento inicial da necessidade/formulário de candidatura: perspetiva do proponente (documentos 

a entregar pelo docente candidato): 

1. Relativo ao que for aplicável e no primeiro momento: 

a. Formulário de Candidatura: Ata Indexada (anexo 3 do regulamento); 

b. Formulário de Candidatura: Revista Indexada (anexo 4 do regulamento); 

c. Formulário de Candidatura: Patente (anexo 5 do regulamento). 

2. No caso sinalizado em 1) a), entrega posterior no Serviço de Expediente e Arquivo do Certificado de Participação 

 Perspetiva dos serviços: 

3. Pedido de cabimento inicial anua (anexo 2 do regulamento); 

4. Proposta de processamento de abono decorrente da publicação em Ata Indexada (anexo 7 do regulamento); 

5. Proposta de atribuição de prémio decorrente de atribuição de patente (anexo 8 do regulamento). 

Processo: 

1. O evento inicial é desencadeado pelo Pró-presidente para a Investigação e Conhecimento, com a apresentação de 

proposta de repartição de verba entre bolsas e prémios (anexo 2 do regulamento), documento que suportará o 

cabimento e será usado se autorizado pelo Conselho de Gestão do IPBeja; 

2. O evento subsequente, associado à possível atribuição de bolsa ou prémio, é desencadeado por um docente 

(requerente) que entrega o formulário de candidatura respetivo (anexo 3, 4 ou 5 do regulamento) no Serviço de 

Expediente e Arquivo, bem como os documentos previstos no ponto 2 do artigo 7.º do regulamento; 

3. O Serviço de Expediente e Arquivo remete o conjunto dos formulários ao Pró-presidente para a Investigação e 

Conhecimento, em datas concretas, nomeadamente, 31-03-ano, 30-06-ano e 31-10-ano, (3 processos por ano); 

4. O júri nomeado para o efeito procede à análise e eventual seriação das propostas, afixa deliberação nos 

documentos e entrega os processos no Secretariado da Presidência, acompanhados da respetiva ata, que recolhe as 

autorizações para deslocação ao estrangeiro para os casos aplicáveis e aprovados, comunicando o facto aos interessados. 

5. Toda a documentação segue para o Gabinete projetos; 

6. Os requerimentos relativos à participação em evento aguardam, no Gabinete de Projetos, que os proponentes 

entreguem o certificado de participação (a entregar no Serviço de Expediente e Arquivo, com afixação de numeração de 

entrada e dirigido ao Gabinete de Projetos (anexo 6 do regulamento); 

7. O Gabinete de Projetos efetua o processamento prévio dos abonos/bolsas a enquadrar no SRH (anexo 7 do 

regulamento) e dos prémios a suportar em fatura recibo (anexo 8 do regulamento), tal como enunciado na informação 

vinculativa expressa pela Autoridade Tributária, processamento que posteriormente é sujeito a validação do Pró-

presidente para a Investigação, no sentido de ser atestada conformidade material dos suportes físicos e consequente 

sustentação da proposta de despesa; 

8. Recolhida a assinatura de validação das propostas de despesa, conforme ponto precedente, os processos são 

remetidos para o SRH e/ou é solicitada a atribuição de números de compromisso ao Sector Financeiro, no caso de 

prémios. 

9. No caso de os processos respeitarem a prémios, obtido número de compromisso, o Gabinete de Projetos 

contacta os interessados e solicita-lhe a emissão de fatura com integração dos rendimentos na categoria B de IRS, e no 

estrito cumprimento da Informação Vinculativa emanada pela Autoridade Tributária; 

10. A articulação do SRH com o Sector Financeiro, no caso de abonos/bolsas, é similar ao tratamento dado no 

processamento de vencimentos, logo implica que a remessa de suportes do Gabinete de Projetos ao SRH ocorra sempre 

até dia 5 (cinco) de cada mês, e agregue os processos concluídos no período anterior. 

11. O processamento de prémios refletirá os prazos de entrega das faturas, por parte dos interessados. 

12. Em qualquer caso todos os processos são iniciados e finalizados ou anulados no mesmo exercício económico; 

13. Em ciclo anual será determinado superiormente o montante a afetar, quer a bolsas, quer a prémios, cuja 

execução ocorre durante todo o exercício económico. 


