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MAIS CIÊNCIA, MENOS BUROCRACIA 
 

ENQUADRAMENTO 

www.maiscienciamenosburocracia.com 

 

Programa de racionalização, desburocratização e simplificação administrativa para 
a comunidade científica, valorizando a função e a responsabilidade científica, social 
e cultural dos agentes do sistema científico e tecnológico nacional. 

«Mais Ciência, Menos Burocracia» aborda desafios organizacionais estruturais que 
dificultam a gestão administrativa em todo o ecossistema de ciência, tecnologia e 
ensino superior, em particular: 

 Complexidade e heterogeneidade de semânticas e procedimentos 
administrativos; 

 Sistemas de informação e gestão desintegrados e sem mecanismos de 
interoperabilidade; 

 Dependência de papel; 

 Envio sistemático de informação redundante, já existente na Administração 
Pública, mas desconhecida entre as entidades; 

 Qualidade limitada de dados para apoiar os processos de tomada de decisão. 

 

O Programa promove a prossecução dos seguintes objetivos gerais: 

 Racionalizar, desburocratizar e modernizar o contexto e a atividade 
administrativa no sistema científico e de ensino superior. 

 Desburocratizar a atividade da comunidade científica. 

 Promover o envolvimento da comunidade científica na sociedade. 

 Fomentar e ampliar a acessibilidade aos recursos de informação e ao 
conhecimento produzido, estimulando a capacitação profissional e mecanismos 
de reconhecimento que incentivem a partilha de dados e do conhecimento em 
geral. 

 

«Mais Ciência, Menos Burocracia» articula-se e contribui para o programa 
Simplex+. 

 

http://www.maiscienciamenosburocracia.com/
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As medidas do Programa orientam-se para a criação de forte impacto nos seguintes 
domínios: 

 Apoio à digitalização dos serviços e processos assentes no princípio da 
desmaterialização e da simplificação; 

 Promoção da interoperabilidade e integração entre sistemas, possibilitando a 
materialização do princípio ‘only once’ e assegurando a agregação e partilha de 
recursos e serviços em pontos únicos de acesso; 

 Modernização tecnológica e infraestrutural dos serviços das instituições, 
centrados no utilizador; 

 Reforço da transparência e do acesso à informação, promovendo dados abertos 
e administração aberta; 

 Robustecimento dos meios de autenticação nos serviços do ensino superior e 
integração com serviços digitais mais simples, intuitivos e partilhados; 

 Aumento da segurança, da proteção e privacidade dos dados, através de 
mecanismos de identificação eletrónica e autenticação robustos (ex. Estudante 
ID alicerçado no Cartão de Cidadão/Chave Móvel Digital); 

 Melhorias no sistema estatístico de ensino. 
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MEDIDAS 

 

Estudante ID 

www.estudante-id.pt 

DGES 

Sistema que visa garantir a gestão integrada do percurso dos estudantes no 
ecossistema de ensino superior. 

O projeto tem sido desenvolvido, desde o seu início, com a cumplicidade e 
colaboração das Instituições de Ensino Superior, que participaram na conceção, 
entre maio e julho de 2016, na definição técnica preliminar, em 2017, e na 
implementação. 

 No âmbito do Simplex+2016 foi desenvolvida a plataforma tecnológica. 

 Realização, em julho de 2017, de um inquérito junto das IES para aferir o estado 
dos sistemas de informação e gestão académica. 

 Candidatura ao Aviso 01/2017 SAMA, em agosto de 2017 – Sistema Integrado e 
Modular de Gestão para o Ensino Superior (SIMGES) – entre DGES e IES. 
Financiamento atribuído. 

 Integração, em 2017, do Cartão de Cidadão e da Chave Móvel Digital no 
Estudante ID. 

 Em curso a preparação de um plano de ação para a entrega de Chaves Móveis 
Digitais a partir das IES. 

 Harmonização de semânticas de gestão académica entre a DGES e a DGEEC. 

 Em curso, ações com as áreas governativas da Saúde e da Justiça, para 
introdução de conteúdos na plataforma. 

 Em curso, a preparação de um diploma legal que visa proceder à criação do 
identificador digital Estudante ID. 

 Apresentação à Comissão Europeia para articulação com a iniciativa European 
Student Card. 

 Participação na candidatura MyAcademicID, submetida à call da Comissão 
Europeia, "Connecting Europe Facility”, com parceiros europeus (CNOUS, Geant, 
etc). 

 

 

 

http://www.estudante-id.pt/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Ciência ID 

www.ciencia-id.pt 

FCT 

Garante a gestão simplificada e integrada do cidadão no ecossistema de ciência e 
tecnologia nacional. É a chave de acesso, a forma de autenticação e permitirá a 
agregação e reutilização de informação. 

 Lançado em 2016, com particular esforço ao nível da consolidação e 
preparação da infraestrutura (ex. harmonização de bases de dados da FCT; 
desenvolvimento de sistemas de autenticação; preparação de sistema de 
gestão de perfil autónomo). 

 Em 2017 procedeu-se à integração do Ciência ID com os serviços do Cartão 
de Cidadão e da Chave Móvel Digital, bem como à preparação de um sistema 
de gestão de afiliações. 

 Estado atual do Ciência ID: pré-produção. 

 

Ciência Vitae 

www.cienciavitae.pt 

FCT 

O Ciência Vitae é o sistema nacional de gestão curricular de ciência, assumindo-se 
enquanto elemento central no ecossistema de gestão da informação sobre a 
atividade científica e tecnológica bem como uma ferramenta de suporte à 
modernização dos processos administrativos suportados por um CV. 

 Agrega num único sítio, em estreita relação com o Ciência ID, a informação 
atualmente dispersa em múltiplas plataformas, de forma simples, harmonizada 
e estruturada, respeitando as especificidades das áreas científicas e consagrando 
os princípios da liberdade e da responsabilidade na gestão e na apresentação do 
currículo. 

 Os desenvolvimentos do sistema têm sido regularmente testados e auditados 
pela comunidade académica e científica (ex. testes de usabilidade em 2016 e em 
2017). 

 Em 2017 foram alargados os serviços de integração do Ciência Vitae, passando a 
contar com a ligação a mais de uma dezena de sistemas externos: importa já 
informação do FCT-SIG, DeGóis, RENATES (teses e dissertações); REBIDES 
(pessoal docente); sincronização com ORCID e RCAAP. 

 Estado atual do Ciência Vitae: pré-produção. 

 

http://www.ciencia-id.pt/
http://www.cienciavitae.pt/
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ORG ID 

FCT, DGES, DGEEC 

Encontra-se em curso, desde o final de 2016, a criação de uma base de dados 
nacional de organizações, interoperável entre as diferentes plataformas 
intervenientes no sistema científico. 

Ao nível do Ensino Superior, o trabalho tem sido coordenado pela DGES e DGEEC, 
em colaboração com a A3ES, no sentido de harmonizar o conhecimento das 
instituições de ensino superior. 

No plano da ciência, os trabalhos foram iniciados pela FCT, com a elaboração de um 
diagnóstico sobre identificadores de organizações em Portugal, tendo igualmente 
procedido à reconciliação das listagens de instituições existentes na área da CTES 
num único ficheiro de dados. 

 

Base de dados nacional de financiamento em ciência 

FCT 

Em 2017 iniciou-se o desenvolvimento dos trabalhos, com a FCT, para a constituição 
de uma base de dados nacional agregadora de financiamento em ciência. 

Com auscultação e colaboração das entidades financiadoras: ANI, autoridades, 
Programas Operacionais. 

 

Base de dados nacional sobre oferta formativa no ensino superior 

DGES, DGEEC, A3ES 

Os conceitos de unidade orgânica e de curso superior não estão, atualmente, 
perfeitamente harmonizados entre DGES, DGEEC e A3ES, o que leva a que as listas 
de unidades orgânicas, cursos e respetivos códigos não sejam 100% coincidentes 
entre os três organismos referidos. 

Isto dificulta os processos de troca de informação, seja entre os ditos organismos, 
seja com participantes externos à administração, sobretudo quando se trata de 
implementar API para comunicação máquina-máquina. 

A DGES, a DGEEC e a A3ES iniciaram em 2017 um processo de revisão e 
harmonização ao nível da identificação das listas de cursos existente, integrando o 
panorama de gestão integrada de informação no ecossistema CTES, em colaboração 
com as iniciativas Estudante ID, Ciência Vitae, Ciência ID e ORG ID. 
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Papel Zero 

DGES, FCT 

Data de conclusão: 31/12/2017 

Criar condições de simplificação e desburocratização em termos estruturais, 
organizacionais e de funcionamento da Administração Pública: 

 Participação e colaboração ativa da FCT no grupo de trabalho que produziu as 
linhas orientadoras para a revisão da legislação em matéria arquivística. 

 Desenvolvimento de piloto, através da DGES, em parceria com o Turismo de 
Portugal e a Secretária-geral da Justiça, procedendo ao levantamento e 
diagnóstico das ações de desmaterialização nestas três entidades. 

 Levantamento das entidades CTES com portaria de gestão documental. 

 Resultados da monitorização de 2017: 

o Diminuição em 65% do número de saídas de documentos em suporte de 
papel (2017 face a 2016). 

o Aumento em 10% do número de entradas de documentos em suporte de 
papel (2017 face a 2016). 

o Redução dos consumíveis utilizados em 2017 (285.506) face a 2016 
(240.502). 

o Poupança de 200€ com consumíveis (2017 face a 2016). 

 

Balcão IncluIES 

https://www.dges.gov.pt/pt/incluies 

DGES 

Data de conclusão: 01/09/2016 

Inserido no Programa “Inclusão para o Conhecimento” promovido pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Balcão IncluIES, que reúne conteúdos 
sobre apoio à deficiência resultantes das parcerias com as mais diversas entidades 
e associações, tem como principais objetivos: 

 Disponibilização de informação sobre apoio à pessoa com deficiência no ensino 
superior; 

 Fomentar e divulgar os diferentes serviços das IES no apoio à deficiência; 

 Difundir e promover boas práticas na área da deficiência; 

 Promover a colaboração e o intercâmbio de informação entre as IES no apoio 
dado ao estudante/docente/investigador; 
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 Sensibilização para a deficiência no ensino superior; 

 Promover a mobilidade internacional do estudante/docente com deficiência no 
espaço europeu através do Programa Erasmus+. 

 

Fundos Comunitários em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

DGES, DGEEC, FCT, ANI, Outra 

No âmbito da reprogramação dos fundos do Portugal 2020 e em articulação com o 
programa «Mais Ciência Menos Burocracia», iniciou-se em dezembro de 2017 a 
elaboração de plano de ação para a modernização e simplificação administrativa 
ao nível da gestão e execução de fundos comunitários na CTES. 

Foi criado um grupo de trabalho operacional, com representantes da DGES, DGEEC, 
FCT, ANI, CRUP e CCISP com o objetivo de identificar desafios e oportunidades no 
plano da modernização de processos e sistemas de informação, diagnosticar 
dificuldades e obstáculos de acesso, utilização e gestão de fundos. 

O plano foi discutido com a AD&C em abril de 2018. 

Do trabalho colaborativo entre as áreas governativas da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e Planeamento e Infraestruturas resultou o documento “Fundos 
Comunitários em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Plano de modernização, 
simplificação e colaboração entre as áreas governativas da ciência, tecnologia e 
ensino superior e planeamento e infraestruturas”. 

Do plano de ação elaborado, de natureza incremental, destacam-se as seguintes 
ações: 

 Guia de Boas Práticas CCP 

 Balcão Único da Entidade 

 Repositório único de documentos 

 Orçamentos mais simples 

 Enquadramento das entidades adjudicantes em sede de acompanhamento 

 Revisão das fichas de verificação (check-list) 

 Assinatura das listagens de despesas 

 Submissão de relatórios técnico-científicos 

 Grupo de Acompanhamento Técnico 

 Sessões com a comunidade académica e científica 

 Mecanismo de observação 
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Guia de Boas Práticas CCP 

SGEC 

Desenvolvimento, em linguagem corrente, de um manual que permita às 
instituições menos familiarizadas com o CCP verificar as condições impostas e 
cumprir os procedimentos necessários à elegibilidade das despesas, evitando 
quebras na execução por não elegibilidade. 

 

Balcão Único da Entidade 

FCT, Outra 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2018 

Desenvolvimento, em linguagem corrente, de um manual que permita às 
instituições menos familiarizadas com o CCP verificar as condições impostas e 
cumprir os procedimentos necessários à elegibilidade das despesas, evitando 
quebras na execução por não elegibilidade. 

 

Repositório único de documentos 

FCT, ANI, Outra 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2019 

Criação de um repositório único de documentos no Balcão2020, eliminando a 
necessidade de carregamentos sistemáticos de documentos pelas entidades 
beneficiárias. 

 

Enquadramento das entidades adjudicantes em sede de 
acompanhamento 

FCT, ANI, Outra 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2018 

A AD&C incluirá na base de promotores do Balcão 2020 um campo declarativo 
relativo ao enquadramento da entidade face às regras do CCP, a ser considerado na 
fase de submissão de candidaturas. 
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Submissão de relatórios técnico-científicos 

FCT, ANI, Outra 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2018 

Criação de um módulo próprio para a submissão dos relatórios técnico-científicos 
no Balcão2020. 

 

Revisão do Código dos Contratos Públicos 

FCT, ANI, Outra 

Data de conclusão: 15/05/2018 

Alterado o CCP através do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, destacando-se 
as seguintes alterações: 

A aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento está isenta da Parte II 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), exceto os contratos de investigação e 
desenvolvimento com os códigos CPV 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 e 73430000-5. 

Para os contratos não excluídos, pode adotar-se: 

 o ajuste direto até € 221.000, – por aplicação de critério material previsto no 
art.º 27.º; 

 o ajuste direto, independentemente do valor, por aplicação de critério previsto 
no art. 24.º; 

Podem, ainda, ser aplicáveis os procedimentos de concurso público ou o concurso 
limitado por prévia qualificação, negociação e diálogo concorrencial e parceria para 
a inovação, previstos, respetivamente, nos artigos 28.º, 29.º e 30.º A. 

Na aquisição de bens a utilizar para fins de investigação, de experimentação, de 
estudo ou desenvolvimento (desde que tais bens não sejam utilizados com 
finalidade comercial, ou com vista a amortizar o custo dessa atividade), pode 
adotar-se: 

 o ajuste direto até € 221.000, nos termos constantes do  art. 26.º; 

 o ajuste direto, independentemente do valor, por aplicação de critério previsto 
no artigo 24.º; 

Podem, ainda, ser aplicáveis os procedimentos de concurso público ou o concurso 
limitado por prévia qualificação, negociação e diálogo concorrencial e parceria para 
a inovação, previstos, respetivamente, nos artigos 28.º, 29.º e 30.º A., para além do 
concurso público urgente (art.º 155) ou a celebração de contratos ao abrigo de 
Acordos Quadro (art.º 257). 
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Simplificação de formulários FCT 

FCT 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2019 

Revisão e simplificação dos formulários dos concursos a Projetos de I&D, Emprego 
Científico e Formação Avançada promovidos exclusivamente pela FCT, adaptando-
os às características dos beneficiários e da natureza/objetivo do financiamento. 

 

Menos documentação nas candidaturas 

FCT 

Solicitação de documentação administrativa em candidaturas FCT que não seja 
necessária para avaliação científica apenas no momento de contratualização. 

 

Aceleração e simplificação no pagamento de fundos estruturais 

FCT, ANI, Outra 

Adoção das seguintes medidas de flexibilização, garantindo a diminuição em 40% 
do tempo de análise das despesas, bem como o aumento dos valores de 
adiantamento com a respetiva diminuição de pedidos de pagamento associada: 

 Reforço dos mecanismos de adiantamentos iniciais dos apoios e da respetiva 
reposição ao longo do período de execução, à medida da realização da 
correspondente despesa 

 Redução efetiva do número de pedidos de reembolsos intermédios 

 Simplificação da informação requerida no reembolso final 

 

Bolsas de estudo + simples | Simplex+2016 

DGES 

Data de conclusão: 31/05/2017 

Permitiu agilizar a partilha de informação relevante para a elegibilidade do 
requerente, através da implementação de um fluxo de interoperabilidade 
informática entre a DGES e a Autoridade Tributária e Aduaneira e Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. 

 Situação tributária do requerente de bolsa de estudo. 

 Informação de rendimentos do requerente de bolsa referente a declarações 
entregues em papel. 
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 Isenção de entrega de declaração de rendimentos referente a contribuintes que 
não atingem o limite mínimo obrigatório e ou informação desses mesmos 
rendimentos. 

 Património imobiliário dos contribuintes que constituem o agregado familiar do 
requerente de bolsa. 

Contribui decisivamente para a alteração do paradigma da contratualização, 
implementado no ano letivo de 2017-2018. 

 

Ensino Superior 360º | Simplex+2016 

DGES 

Data de conclusão: 31/05/2017 

Desenvolvimento de plataforma que centraliza toda a informação respeitante a 
inscrições e frequências no ensino superior, podendo esta informação ser 
disponibilizada ao estudante ou a entidades públicas que dela necessitem, a 
requerimento daquele. 

Associa-se a criação de um identificador digital único (Estudante ID), 
intransmissível, que acompanha de forma persistente e intemporal o percurso do 
estudante nas Instituições de Ensino Superior. 

 

Informação uma só vez no Ensino Superior | Simplex+2016 

DGES, DGEEC 

Data de conclusão: 31/05/2017 

Agregação dos inquéritos REBIDES e INDEZ num único inquérito que reúne as 
informações referentes a pessoal docente e não docente de todas as IES para 
efeitos de recursos humanos. 

Inquérito foi lançado em 2017 a todas as IES públicas. 

 

Registo único de graus académicos estrangeiros | Simplex+2016 

DGES 

Data de conclusão: 25/07/2017 

Veio facilitar o reconhecimento e/ou equivalência a graus estrangeiros por parte do 
ensino superior português, através do desenvolvimento de uma plataforma 
eletrónica de gestão centralizada, que permite a atribuição de um número único a 
cada grau/reconhecimento efetuado. 

Publicação da Portaria n.º 227/2017, de 25 de julho. 
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Portal FCT – Ciência ID e Ciência Vitae | Simplex+2017 

FCT 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2018 

Portal Único com impacto nacional, promovendo o acesso a outras plataformas, 
contemplando medidas de simplificação já existentes e potenciando a 
interoperabilidade entre sistemas. 

 

Estudante ID no Ensino Superior | Simplex+2017 

DGES 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2018 

Integração do Estudante ID com Sistemas de Gestão Académica do Ensino Superior. 

O Estudante ID é um identificador digital único e intransmissível que acompanha de 
forma persistente e intemporal o percurso do estudante nas Instituições de Ensino 
Superior. 

 

My Superior | Simplex+2017 

DGES 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2018 

Facilitar, através de uma aplicação móvel, o acesso aos serviços da Direção-Geral do 
Ensino Superior por parte dos estudantes. 

Pretende-se possibilitar, num único local, a consulta de dados e notificações 
respeitantes ao estudante, nomeadamente, acesso e bolsas. 

 

Registo único de graus e diplomas do Ensino Superior | Simplex+2017 

DGES 

Data de conclusão: 1.º trimestre de 2019 

Registar, em plataforma eletrónica, todos os graus e diplomas de ensino superior, 
público e privado, através da atribuição de um número único a cada grau ou diploma 
conferido. 
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Via rápida para estudantes estrangeiros em Portugal | Simplex+2017 

DGES 

Data de conclusão: 1.º trimestre de 2019 

Simplificar o processo de acesso e permanência, em Portugal, por parte de 
estudantes internacionais, oriundos de países terceiros, ou seja, fora da União 
Europeia, através da criação de um sistema de gestão documental. 

Iniciativa promovida em colaboração com o MNE e MAI. 

 

Contratação I&D + simples | Simplex+2018 

FCT, ANI, UIs, Outra 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2018 

Criar um enquadramento legal que permita uma simplificação e agilização da 
contratação pública para atividades de I&D. 

 

PROCIÊNCIA | Simplex+2018 

FCT, ANI, UIs, Outra 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2018 

Programa de simplificação para a utilização de financiamento em investigação e 
ciência com medidas de simplificação que visam introduzir contextos de 
racionalidade e simplificação no Portugal 2020 para a área da Ciência, ao nível dos 
concursos, análise, verificação, avaliação e contratualização, e execução, 
acompanhamento e encerramento. 

 

Biblioteca Comum | Simplex+2018 

FCT, IES 

Data de conclusão: 3.º trimestre de 2019 

Criar um serviço de pesquisa bibliográfica, num ponto único de acesso, dos 
catálogos das bibliotecas das Instituições de Investigação e Ensino Superior, 
disponível para todos os cidadãos em acesso livre. 

Esta implementação viabiliza a disponibilização de serviços de âmbito nacional 
entre instituições, contribuindo para a partilha e racionalização de recursos e 
potenciando o acesso ao conhecimento e informação científica. 
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DRD- Diretório de Repositórios Digitais | Simplex+2018 

FCT, IES 

Data de conclusão: 1.º trimestre de 2020 

Criar um Diretório de Repositórios Digitais, que visa facilitar o conhecimento e o 
acesso livre a conteúdos de caráter científico e cultural para toda a sociedade. O 
DRD contribuirá para a normalização de estruturas e semânticas, tendo em vista as 
melhores práticas de curadoria e preservação digital. 

Medida promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 
colaboração com o Ministério da Cultura. 

 

Plataforma integrada de apoio à publicação científica | Simplex+2018 

FCT, IES 

Data de conclusão: 1.º trimestre de 2020 

Criar uma plataforma para a modernização e gestão integrada do ciclo de vida 
editorial das revistas científicas em acesso aberto e para a mediação do registo e 
indexação em plataformas nacionais e internacionais. 

 

Extranet Erasmus+ | Simplex+2018 

ANE+EF 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2019 

Desenvolver a Extranet/ferramenta CRM (Customer Relation Manager), que irá 
permitir uma partilha de informação mais personalizada entre a Agência Nacional 
Erasmus e as entidades beneficiárias. 

Medida promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 
colaboração com o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social. 

 

Plataforma @LOGON | Simplex+2018 

SGEC 

Data de conclusão: 1.º trimestre de 2020 

Criar uma plataforma informática de desmaterialização dos processos no âmbito da 
gestão da informação de interesse histórico nas áreas arquivísticas, bibliográficas e 
museológicas. 
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SmartMCTES | Simplex+2018 

SGEC 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2019 

Criar uma plataforma interna partilhada de gestão documental e de processos. 

 

Plataforma NAU | Simplex+2018 

FCT 

Data de conclusão: 4.º trimestre de 2018 

Criar uma plataforma NAU - Plataforma Online para Ensino e Formação a Distância 
de Grandes Audiências, destinada à publicação e dinamização de conteúdos 
formativo online, especialmente destinados para a Administração Pública, 
permitindo desenvolver ações de formação para um maior número de funcionários 
e cidadãos. 

 

Rede IncluIES | Simplex+2018 

DGES, DGEEC, FCT 

Data de conclusão: 2.º trimestre de 2019 

Agregar toda a informação caracterizadora das infraestruturas e serviços de apoio 
das instituições de ensino superior, disponibilizando de forma acessível a 
informação relevante para cidadãos com necessidades especiais e dinamizando 
uma rede de apoio inclusiva no ensino superior. 

 

Compras Públicas 

IES 

Instituições de ensino superior passam a integrar o Sistema Nacional de Compras 
Públicas (SNCP) enquanto entidades compradoras voluntárias. 

 

Aquisição de Serviços 

IES 

Instituições de ensino superior dispensadas de avisar as Finanças da 
celebração/renovação de contratos. 
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Modelo de atribuição de bolsas de estudo 

DGES 

Data de conclusão: 21/06/2017 

Revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior (Despacho n.º 5404/2017, de 21 de junho) com o objetivo de reduzir os 
tempos de decisão das candidaturas e garantir a reestruturação e 
desburocratização do sistema de ação social no âmbito do ensino superior, assim 
como garantir ganhos de eficiência e uma melhor resposta às necessidades dos 
estudantes carenciados nos diferentes ciclos de estudo. 

 

Registo de criação e alteração de ciclo de estudos 

DGES 

Procedimento totalmente em formato eletrónico 

 

Ligação à Eduroam 

DGES 

Rede wireless disponível no edifício da DGES para trabalhadores e público. 

 

Plataforma de registo de Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

DGES 

Gestão dos pedidos de registo de criação ou alteração de CTeSPs. 

 

Programa +Superior 

DGES 

Dispensa de entrega de documentação adicional na candidatura. 

 

Consulta online de pagamentos 

FCT 

Data de conclusão: 02/2016 

Consulta online da listagem de pagamentos, adiantamentos e reembolsos 
realizados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito dos 
financiamentos de unidades de I&D e de projetos. 
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Disponibilização desta informação online no PCT substituiu a regular comunicação 
(por ofício) das transferências efetuadas para projetos e unidades de I&D. 

As instituições passaram, assim, a ter a possibilidade de consulta, a qualquer 
momento, da informação atualizada sobre os pagamentos efetuados pela FCT aos 
projetos/unidades de que são responsáveis, facilitando e agilizando o processo de 
afetação de verbas às diferentes operações em curso. 

 

Simplificação de pedidos de pagamento 

FCT 

Data de conclusão: 01/2017 

Simplificação (redução de papel) nos dados submetidos no âmbito de pedidos de 
pagamento por parte dos beneficiários – destaca-se a dispensa do envio da versão 
em papel do pedido de reembolso assinado pelo investigador responsável e pelas 
entidades que submetem a despesa. 

 

Dispensa de adendas aos contratos 

FCT 

Data de conclusão: 07/2016 

Dispensa de adenda aos contratos de trabalho em projetos estratégicos. 

 

Ligação ao sistema do COMPETE 

FCT 

Data de conclusão: 2016 

Ligação via webservices da Fundação para a Ciência e a Tecnologia ao SI do 
COMPETE, com vista a simplificar os processos de gestão, e possibilitando, por 
exemplo, a submissão eletrónica dos Termos de Aceitação dos projetos sem 
necessidade do seu envio em papel. 

 

Delegação de competências uniformizada 

FCT 

Data de conclusão: 2017 

Delegação de competências uniformizada com Programas Operacionais regionais e 
COMPETE. Redução dos prazos de análise em 2017. 
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Adiantamento do Seguro Social Voluntário 

FCT 

Data de conclusão: 2016 

Adiantamento mensal, em vez de reembolso, do Seguro Social Voluntário aos 
bolseiros financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 

Declaração do Estatuto de Bolseiro 

FCT 

Data de conclusão: 2016 

Declaração passa a ser enviada anualmente com a renovação da bolsa (e não a 
pedido). 

 

Amortizações de equipamento científico e técnico 

FCT 

Data de conclusão: 10/11/2017 

Através da Orientação Técnica n.º 16/2017 (financiamento dos equipamentos 
especificamente afetos a atividades de Investigação e Desenvolvimento), as 
entidades do SCTN passam a poder adotar diferentes métodos contabilísticos: 

i) ajustar o ritmo de depreciação do equipamento ao seu nível de utilidade real, 
desde que validado pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) e assim registado 
contabilisticamente; 

ii) definir o tempo de vida útil do equipamento em função do uso esperado, desde 
que justificado caso a caso pelo órgão de gestão da entidade e assim registado 
contabilisticamente. 

 

Melhorias RENATES 

DGEEC 

Data de conclusão: 2017 

Carregamento em lote de teses/dissertações e disponibilização de API para acesso 
público aos dados. 
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Resposta a dúvidas no Balcão 2020 

FCT 

Data de conclusão: 2017 

Técnicos da FCT passam a responder a dúvidas através do Balcão 2020 (concursos). 

 

IES sem cativações 

IES 

Data de conclusão: 2016; 2017; 2018 

Instituições de Ensino Superior não sujeitas a cativações. 

 

Teses e Dissertações 

IES 

Data de conclusão: 28/12/2016 

Entrega em formato digital de dissertações, trabalhos de projetos, relatórios e teses 
para efeito de submissão a provas. 

Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2017 
(artigo 163.º). 

Renovação da norma pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o 
Orçamento de Estado para 2018 (artigo 183.º). 

 

Dispensa de NIF para estrangeiros 

FCT 

Data de conclusão: 20/03/2018 

Dispensa de NIF português para realização de contratos de arrendamento por não 
residentes. 

 

Carimbo Zero FCT 

FCT 

Data de conclusão: 2018 

Abolida a necessidade de aposição de carimbos no caso dos projetos financiados 
em exclusivo por Orçamento de Estado. 

 


