PLANO DE ATIVIDADES 2020
I.

Projetos de Investigação

Candidaturas a financiamentos internos da unidade
De acordo com o que tem sido a prática da unidade nos últimos anos, a Comissão
Coordenadora Científica publicará dois Avisos para apoios internos a iniciativas de investigação
lideradas por investigadores integrados.
O Aviso 1/2020 destina-se a apoiar ações a decorrer durante o primeiro semestre de 2020
e o Aviso 2/2020 a ações calendarizadas para o período de Setembro a Dezembro de 2020.
Este Avisos definirão o valor máximo do apoio, os critérios de avaliação e a tipologia de
despesas cobertas.
Candidaturas a financiamentos externos competitivos
Em 2020 estará aberto o Concurso para Projetos de IC&DT em todos os Domínios
Científicos promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Tendo em conta a importância da
participação dos investigadores da unidade neste tipo de concursos nacionais competitivos, a CCC
solicitou oportunamente manifestações de interesse aos investigadores empenhados em concorrer.
A data limite de apresentação de candidaturas foi 30 de Abril de 2020 e o CIDP submeteu
três candidaturas que aguardam avaliação:
PTDC/DIR-OUT/3861/2020; O ecossistema legal e económico da inovação social em Portugal; IR
Domingos Farinho.
PTDC/DIR-OUT/7740/2020; A explicitação dos pressupostos das decisões constitucionais em casos
difíceis; IR Pedro Moniz Lopes.
PTDC/CPO-ADM/8054/2020; Políticas, instituições e regulação dos serviços de abastecimento de
água e saneamento: alinhando incentivos para o alcance do ODS 6; IR Rui Cunha Marques (IST); CoIR João Miranda.

No âmbito europeu destacam-se ainda os convites da DG Justice e da DG Research and
Innovation (programa Horizon 2020). É de todo o interesse a participação dos investigadores do CIDP
em consórcios internacionais, nomeadamente tirando partido das colaborações científicas já
estabelecidas e dos novos contactos entretanto efetuados.
Projetos em execução
No seguimento de candidaturas apresentadas em anos anteriores, estarão em execução
durante o ano de 2020 os projetos:
Financiamento Plurianual Base e programático – UIDB/04310/2020; UIDP/04310/2020
Governance 2.0 (Financiador: Fundação Getúlio Vargas)
LegImpact – PTDC/DIR-OUT/32353/2017 (Financiador: FCT)
TRIIAL – ID 853832 (Financiador: DG Justice)
II.

Internacionalização

Organização e participação em reuniões científicas internacionais
O CIDP encara a organização e participação em reuniões científicas como uma
oportunidade crucial tanto para o estabelecimento e consolidação de colaborações como para a
disseminação dos resultados da investigação. O financiamento destas iniciativas é aliás uma das
componentes principais de execução do orçamento da unidade.
Acolhimento de investigadores visitantes
O acolhimento de académicos estrangeiros é também uma das estratégias da unidade
para promover a sua internacionalização e proporcionar um ambiente de debate frutuoso, não só para

os investigadores seniores, mas também para os jovens em formação pós-graduada, contribuindo
assim para uma política intergeracional ativa. Em 2020 será preparado um novo regulamento do
investigador visitante.

III.

Envolvimento de jovens em formação avançada e plano de Emprego Científico

Atribuição de Bolsas de investigação para Doutoramento
No âmbito do exercício de avaliação de unidades FCT 2017/2018, o CIDP solicitou um
pacote de bolsas de doutoramento que lhe permita recrutar novos estudantes dedicados a tempo
inteiro aos seus estudos doutorais. Seguindo a recomendação do painel, a FCT protocolou com o CIDP
um conjunto de 13 bolsas nacionais e mistas a iniciar durante o período 2020-2023. O CIDP será o
responsável pelo recrutamento internacional dos candidatos e a FCT celebrará com os selecionados
os contratos de bolsa para a prossecução dos planos de trabalho.
Durante o ano de 2020, o CIDP deverá definir o calendário, áreas científicas, critérios de
avaliação e júris para os concursos a abrir no período 2020-2023, assim como preparar um programa
de formação doutoral que, em articulação com a FDUL, proporcione a melhor experiência formativa
possível a estes coortes de candidatos.
Recrutamento de Investigadores Doutorados
Dando cumprimento à política de Emprego Científico nacional, uma componente
significativa do Financiamento Programático será utilizada na contratação e acolhimento de
investigadores doutorados com contratos de trabalho ao abrigo do Decreto-Lei 57/2016 na sua forma
atual.
Seguindo a recomendação do painel de avaliação, a FCT atribuiu ao CIDP três posições,
duas do nível Inicial e uma do nível Auxiliar. Estas posições destinam-se a recrutar investigadores a
tempo integral que possibilitem à unidade fortalecer a sua capacidade de gestão, internacionalização
e aposta na profissionalização da investigação no Direito Público e áreas afins.
Caberá à Comissão Coordenadora Científica preparar os editais que procurem encontrar
jovens doutorados que respondam à estratégia da unidade para o quadriénio: 1) extensão e
disseminação do conhecimento científico em contexto de internacionalização e aumento da publicação
científica em língua inglesa; 2) investigação pós-doutoral na área do direito público com promoção da
internacionalização, assim como um doutorado experiente na gestão e comunicação de ciência.

IV.

Disseminação e impacto da investigação produzida no CIDP

Revista ePública
A revista ePública é uma peça fundamental da estratégia do CIDP de divulgação da
investigação científica em Direito Público. Em 2020, a unidade planeia reforçar o apoio editorial à
direção da revista e apostar fortemente na sua publicitação e divulgação. Serão também trabalhos os
critérios de indexação que permitirão, oportunamente, a sua inclusão em bases de dados
internacionais como a Scopus e a Web of Science.
Website CIDP|ICJP
Considerando a importância da presença web das instituições e o desenvolvimento
tecnológico, em 2020 o CIDP, em articulação com o ICJP, fará uma revisão e redesenho do seu website
de modo a privilegiar tanto as atividades de disseminação como as funcionalidades de criação e
alimentação de comunidades de prática online na área do Direito Público nacional e internacional.
Seguindo um processo de definição de requisitos, consulta ao mercado e construção da nova versão,
espera-se que o novo website seja disponibilizado no início do quarto trimestre de 2020.

Ciência Aberta
Dando cumprimento e expressão aos requisitos da Política de Acesso Aberto nacional, em
vigor desde 2014, o CIDP aproveitará a revisão da sua presença online para promover junto dos
investigadores e da comunidade científica um conjunto de práticas destinadas a agilizar a
disponibilização em acesso livre e online das publicações sujeitas a revisão por pares e dos dados
resultantes de investigação científica financiada pela FCT.

V.

Infraestrutura: revisão estatutária, governação e recursos humanos na gestão

Revisão dos Estatutos do CIDP
Passados cinco anos sobre a última revisão dos Regulamento do CIDP, a experiência
acumulada, as alterações regulamentares da ciência e tecnologia em Portugal, e assumindo um novo
período na vida da unidade, a Comissão Coordenadora Científica apresentará ao Conselho Científico
da unidade um projeto de atualização estatutária a ser apresentado à Direção para aprovação pela
Assembleia Geral do ICJP.
Protocolo CIDP|ICJP|FDUL
Dando cumprimento ao disposto nos estatutos da Universidade de Lisboa (Artigo 11.º, nº.
3, alínea b), Estatutos da FDUL (Artigo 89.º) e contrato-programa para o Financiamento Plurianual FCT
2020-2023, serão revistos os termos do protocolo que permite melhor enquadrar as atividades do
CIDP no quadro do ICJP e da FDUL.
Atualização do portfolio de normas e regulamentos internos
Considerando as recentes alterações legislativas na área da ciência e tecnologia, assim
como os esforços de profissionalização da gestão da investigação, será atualizado o portfolio de
normas e regulamentos internos que enquadram a atividade da unidade. A saber:
Estatutos do CIDP
Regulamento de Bolsas de Investigação do ICJP
Regulamento de Pessoal de Investigação, Ciência e Tecnologia do ICJP
Regulamento da Comissão de Ética do ICJP
Regulamento de Ética na Investigação do ICJP
Normas de afiliação bibliográfica CIDP/ICJP/FDUL/ULisboa
Normas de publicitação de apoios FCT

Gabinete de Gestão de Investigação
Seguindo a recomendação do painel internacional de avaliação, o CIDP recrutará um
profissional dedicado à estratégia, gestão e comunicação de ciência através da posição de Doutorado
– Investigador Auxiliar.
Em conjunto com o bolseiro de gestão de ciência e tecnologia em formação na unidade,
será assim constituído um gabinete para apoio aos investigadores e à Coordenação do CIDP.

