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Guião de preenchimento do formulário do 

Aviso NORTE-69-2015-15 

Formação Avançada – “Programas Doutorais” 

 

Aquando da publicação do Aviso NORTE-69-2015-15 foi disponibilizada a AJUDA À SUBMISSÃO DE 

CANDIDATURAS Nº 1 para efeitos de submissão das candidaturas ao Aviso “Formação Avançada 

– “Programa de Doutoramento”. Tendo havido alterações ao formulário a utilizar para submissão 

das candidaturas, disponibilizado antes do dia 25 de Novembro, procede-se à publicação do novo 

guião. 

Os dados inseridos são meramente para demonstração, não podendo ser utilizados em qualquer 

contexto como indicativos de qualquer sugestão ou posição da Autoridade de Gestão ou outra 

entidade. 

 

 

Preencher, de acordo com o solicitado, os campos que lhe são apresentados no ecrã do separador 

“Identificação” 
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Preencher, de acordo com o solicitado, os campos que lhe são apresentados no ecrã 

“Caracterização” do Separador “Operação”. 

 

Preencher, de acordo com o solicitado, os campos que lhe são apresentados no ecrã “Prioridades 

Temáticas” do Separador “Operação”. 

 



 
 
 

4 

www.norte2020.pt | norte2020@ccdr-n.pt 

AJUDA Nº 1  
AVISO NORTE - 69 - 2015 - 15 

 

 

 

Preencher, de acordo com o solicitado, os campos que lhe são apresentados no ecrã 

“Acompanhamento” do Separador “Operação”. 

 

 

Este ecrã “Lista Áreas Científicas” constitui um resumo do Programa de Doutoramento, 

estruturado segundo as 6 grandes áreas (nível 1) definidas na “Classificação de Domínios 

Científicos e Tecnológicos 2007”, assim estruturadas: 

• Ciências Naturais - Ciências exatas e naturais; 

• Engenharia e Tecnologia - Ciências da engenharia e tecnologias; 

• Ciências Médicas - Ciências médicas e da saúde; 

• Ciências Agrícolas - Ciências agrárias; 

• Ciências Sociais - Ciências sociais; 

• Humanidades – Humanidades. 

Utilizando os botões na coluna direita acede ao ecrã seguinte de “Detalhe Área Científica”, para 

inserção dos dados que aparecerão nesta “Lista Áreas Científicas”. 
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No ecrã de “Detalhes Bolseiros”, deve selecionar o Domínio ENEI e o Domínio EREI em que 

considera que se insere predominantemente o conjunto de bolseiros no âmbito de cada uma das 

Áreas Científicas. 

Os domínios ENEI são os seguintes: 

• Energia; 

• Tecnologias de Informação e Comunicações; 

• Materiais e Matérias-Primas; 

• Tecnologias de Produção e Indústria de Produto; 

• Tecnologias de Produção e Indústria de Processo; 

• Automóvel, Aeronáutica e Espaço; 

• Transportes, Mobilidade e Logística; 

• Agroalimentar; 

• Floresta; 

• Economia do Mar 

• Água e Ambiente 

• Saúde 

• Turismo 

• Indústrias Culturais e Criativas 

• Habitat 

Os Domínios EREI que estão definidos na RIS3 da Região Norte são: 

• Ciências da Vida e Saúde  

• Cultura, Criação e Moda  

• Recursos do Mar e Economia  

• Capital Humano e Serviços Especializados  

• Indústrias da Mobilidade e Ambiente  

• Sistemas Avançados de Produção  

• Sistemas Agroambientais e Alimentação  

• Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo  
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O ecrã de “Detalhes Bolseiros” permite a inserção de três tipos de Bolsas: 

• Bolsas de Doutoramento; 

• Bolsas de Investigação; 

• Bolsas de Doutoramento em empresas. 

 

Neste Aviso não são financiadas Bolsas de Investigação, apenas de Doutoramento Nacional ou em 

Ambiente Empresarial. 

 

Ainda, no mesmo ecrã, é solicitada a enumeração da distribuição de Bolseiros no âmbito do 

Programa Doutoral segundo a localização da mesma, nomeadamente: 

• Nacionais (localização da Bolsa em Território Nacional); 

• Estrangeiros pertencentes à EU (localização da Bolsa em Território Estrangeiro 

pertencente à União Europeia); 

• Estrangeiros externos à EU (localização da Bolsa em Território Estrangeiro externo à 

União Europeia). 

Salienta-se que, conforme condições expressas nos Critérios de seleção das candidaturas 

descritos no ponto 7 do Aviso, “os Programas de Doutoramento terão de ter todos os 

investimentos realizados na região Norte”, pelo que serão apenas financiados, parcialmente ou 

na totalidade, os Montantes referentes a Doutoramentos realizados em Território Nacional; 

 

No ecrã de “Critérios de Seleção” deve preencher de acordo com o solicitado, apresentando a 

argumentação necessária para efeitos de Avaliação desses critérios, definidos no Aviso 
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Preencher os campos que lhe são apresentados no ecrã do Separador “Custos” de acordo com a 

instruções apresentadas a seguir: 

• Conforme condições expressas nos Critérios de seleção das candidaturas descritos no 

ponto 7 do Aviso, “os Programas de Doutoramento terão de ter todos os investimentos 

realizados na região Norte”, pelo que serão apenas financiados, parcialmente ou na 

totalidade, os Montantes apresentados na coluna Território Nacional; 

• Devem ser preenchidos os Encargos com apoios complementares, de acordo com o 

definido no Aviso; 

• Devem ser indicados os montantes totais do Programa de Doutoramento, desagregados 

pelas rubricas e pelos anos. 

 

Preencher os campos que lhe são apresentados no ecrã do Separador “Resultados a 

Contratualizar”. Relativamente aos “Resultados a Contratualizar”, devem ser preenchidos os 

valores dos seguintes indicadores : 

o Bolseiros de doutoramento apoiados (N.º) 

o Doutoramentos concluídos (%) 

 

Submeter os ficheiros no ecrã do Separador “Documentos” de acordo com a instruções 

apresentadas a seguir: 

• Documentos de enquadramento legal - Inserir os documentos que forem aplicáveis, 

nomeadamente os que comprovem a natureza do beneficiário, requeridos no ponto 3 do 

Aviso. 
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• Documentos necessários para a verificação do cumprimento das condições específicas de 

admissibilidade e aceitabilidade da operação – De acordo com o ponto 5 do Aviso, 

fornecer os documentos que comprovem as seguintes condições de elegibilidade (à data 

da candidatura): 

o Os programas de doutoramento devem ter sido submetidos, pelas instituições 

proponentes, aos “Concursos Nacionais para Financiamento Competitivo de 

Programas de Doutoramento FCT” e terem sido comprovadamente avaliados por 

esta entidade que recorreu a uma seleção de especialistas de mérito 

internacionalmente reconhecido. 

o Os programas de doutoramento, submetidos pelas instituições do ensino 

superior à apreciação da Autoridade de Gestão, devem demonstrar o 

alinhamento com as prioridades regionais da estratégia de I&I para a 

Especialização Inteligente (RIS 3). 

o Deverão ser ainda observadas as demais condições de elegibilidade definidas no 

artigo 22º do regulamento específico “Ensino Superior e Formação Avançada”, 

publicado na portaria nº 60-C/2015 de 2 de março. 

• Documentos obrigatórios constantes do Aviso - De acordo com o ponto 14 do Aviso, 

fornecer os documentos submetidos nos concursos de 2012 e 2013 da FCT e todos os 

documentos que comprovam a avaliação obtida pela FCT. 

• Outros documentos – Inserir os documentos tidos por conveniente, incluindo aqueles que 

servirão para a avaliação dos critérios de seleção constantes no anexo do aviso. 

 

A submissão da candidatura apenas poderá ser efetuada por um utilizador com o perfil de 

Superutilizador, que para o efeito terá de confirmar a aceitação das condições apresentadas em 

ecrã. 
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