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REGUlAMENTO DE CONCESSAO DE BOlSAS DE INVESTIGAC;AO E
POS-DOUTORAMENTO DO ICP-ANACOM

Capitulo I
Objeto e ambito de aplicac;ao

Artigo 1°
Objeto

1. 0 presente regulamento estabelece, de acordo com 0 regime jurfdico aplicavel, as regras
de Seley80 e contratay80 dos bolseiros de investigay80 cientffica, financiados diretamente
pelo ICP-ANACOM.

2. Para os efeitos previstos no presente Regulamento, entende-se por bolseiros de
investigay80 cientffica :
a) Licenciados, mestres ou doutores que se encontrem a desenvolver trabalhos de
investigay80 em instituiyoes cientfficas ou tecnol6gicas em Portugal ou no estrangeiro, de
reconhecida idoneidade, nos termos do artigo 3°;
b) Ooutorados que se encontrem a realizar trabalhos avanyados de investigay80 no ambito
de instituiyoes cientfficas portuguesas ou estrangeiras de reconhecida idoneidade, nos
termos do artigo 4°;
c) Entidade de Acolhimento/Financiadora: entidade destinada a acolher e a financiar 0
Boiseiro para a realizay80 de atividades de natureza cientffica, tecnol6gica e formativa, no
ambito da bolsa em que se encontra inserido (doravante ICP-ANACOM);
e) Orientador Cientffico: pessoa designada para supervisionar a realiZay80 pelo Boiseiro de
atividades de natureza cientlfica, tecnol6gica e formativa , no ambito da bolsa em que se
encontra inserido.

Artigo 2°
Ambito de aplicac;ao

o

presente regulamento aplica-se a bolsas de investigay80 (BI) e bolsas de
p6s-doutoramento (BPO), para 0 desenvolvimento de trabalhos avanyados de investigay80
cientffica em areas relacionadas com as atribuiyoes do ICP-ANACOM, nomeadamente no
ambito das comunicayoes eletr6nicas, dos serviyos posta is e do comercio eletr6nico, bem
como da promOy80 do desenvolvimento do acesso a sociedade de informay80 e do
conhecimento .
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Capitulo II
Tipos de bolsas de

investiga~ao

cientifica

Artigo 3°
Bolsas de investiga~ao
1. As bolsas de investiga9ao (BI) destinam-se a licenciados, mestres ou doutores, com grau
obtido em institui90es academicas reputadas, nacionais ou estrangeiras, para obterem
forma9ao cientifica em projetos de investiga9ao.
2. A dura9ao da bolsa e, em regra, anual, renovavel ate ao maximo de tres semestres, nao
podendo ser concedida por periodos inferiores a tres meses consecutivos.

Artigo 4°
Bolsas de p6s-doutoramento
1. As bolsas de p6s-doutoramento (BPD) destinam-se a doutorados, preferencialmente com
grau obtido ha menos de seis anos em institui90es academicas reputadas, nacionais ou
estrangeiras, e visam a realiza9ao de trabalhos avan9ados de investiga9ao.
2. A dura9ao da bolsa e, em regra, anual, renovavel ate ao maximo de um ou dois semestres
dependendo de parecer favoravel na avalia9ao feita no fim do primeiro semestre, de acordo
com 0 estabelecido no artigo 12°, nao podendo ser concedida por periodos inferiores a tres
meses consecutivos.

Capitulo III
Regime das bolsas
Sec~ao

Candidatura,

avalia~ao,

I
concessao e

renova~ao

de bolsas

Artigo 5°
Candidatos
Podem candidatar-se as bolsas financiadas diretamente pelo ICP-ANACOM:
a. Cidadaos nacionais ou cidadaos de outros Estados-Membros da Uniao Europeia;
b. Cidadaos de Estados terceiros .

Artigo 6°
Abertura de concursos
1. Os concursos sao abertos para os tipos de bolsas abrangidas pelo presente regulamento.
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2. Os concursos sao publicitados por via eletronica, no sitio do ICP-ANACOM na Internet,
podendo ainda, se tal for considerado adequado, ser divulgados atraves de outros meios de
comunica<;:ao interna ou externa.
3. Para alem de outros requisitos especificos, os avisos de abertura devem indicar os tipos
de bolsas postas a concurso, os respetivos destinatarios, 0 prazo e a forma da candidatura,
os criterios de sele<;:ao e as normas legais e regulamentares aplicaveis.
4. A composi<;:ao dos juris e publica, devendo ser dada a conhecer aos candidatos ate ao
inicio da avalia<;:ao das candidaturas.

Artigo 7°
Documentos de suporte da candidatura
1. Os processos de candidatura a bolsa devem integrar, consoante 0 tipo de bolsa, a
documenta<;:ao seguinte:
a. Copia do documento de identifica<;:ao, bem como titulo de residencia, certificado de
residencia permanente ou estatuto de residente de longa dura<;:80, se aplicavel;
b. Documentos comprovativos de que 0 candidato reune as condi<;:oes exigiveis para 0
respetivo tipo de bolsa, nomeadamente certificados de habilita<;:oes dos graus academicos
obtidos, com nota final;
c. Plano de trabalhos a desenvolver;
d. Curriculum vitae do candidato.
2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, as candidaturas podem ser, entretanto,
avaliadas, mas as bolsas apenas serao concedidas apos a rece<;:ao dos certificados que
comprovem as informa<;:oes comunicadas nos term os do numero anterior.
3. A nao entrega da documenta<;:ao referida nos numeros anteriores, nas condi<;:oes exigidas
pelo presente regulamento, no prazo de seis meses a partir da data da comunica<;:ao da
atribui<;:ao da bolsa, implica a nao concessao da mesma e 0 encerramento do processo.

Artigo 8°
Avaliac;ao das candidaturas
1. A avalia<;:ao das candidaturas e feita de acordo com os para metros previstos no aviso de
abertura do concurso, tendo sempre em conta 0 merito intrinseco do candidato, do plano de
trabalhos e das condi<;:oes de acolhimento.
2. A concessao da bolsa encontra-se dependente do resultado da avalia<;:ao do juri, da
rece<;:ao
da
documenta<;:80
exigida
e
da
disponibilidade
or<;:amental
do
ICP-ANACOM.
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Artigo go
Divulgac;ao dos resultados

1. Os resultados da avaliac;ao sao divulgados no local indicado no aviso de abertura do
concurso ate no maximo 90 dias uteis ap6s a data limite de submissao de candidaturas.
2. Da decisao final referida no numero anterior pode ser interposto recurso hierarquico para
o conselho de administrac;ao do ICP-ANACOM, no prazo de 15 dias uteis ap6s a respetiva
divulgac;ao.

Artigo 10°
Concessao de bolsas

A concessao da bolsa concretiza-se mediante a atribuic;ao de um subsfdio, nas condic;oes
previstas neste Regulamento e no contrato de bolsa a celebrar entre 0 ICP-ANACOM e 0
bolseiro.

Artigo 11°
Prazo para assinatura do contrato

1. Depois de recebidos todos os documentos necessarios a celebrac;ao do contrato, 0
ICP-ANACOM deve decidir sobre a concessao da bolsa no prazo maximo de 30 dias uteis,
suspendendo-se a contagem do prazo sempre que 0 procedimento esteja parado por causa
que nao Ihe seja imputavel.
2. Nos 15 dias uteis seguintes a data do recebime'nto do contrato de bolsa de investigac;ao,
o bolseiro deve devolve-Io ao ICP-ANACOM devidamente assinado.

Artigo 12°
Renovac;ao de bolsas

1. As bolsas podem ser renovadas por perfodos adicionais ate ao seu limite maximo de
durac;ao, desde que se verifiquem, a data da renovac;ao, os pressupostos para a sua
concessao.
2. 0 bolseiro deve apresentar ao ICP-ANACOM, ate 30 dias antes do termo do perfodo de
concessao da bolsa, um pedido fundamentado de renovac;ao da mesma, acompanhado dos
documentos que comprovem 0 cumprimento do disposto nos numeros seguintes.
3. Compete ao orientador cientffico a emissao de pareceres sobre 0 acompanhamento dos
trabalhos do bolseiro e a avaliac;ao das suas atividades, os quais devem integrar 0 pedido de
renovac;ao da bolsa e ser transmitidos ao ICP-ANACOM.
4. 0 orientador cientffico responde pessoalmente pela veracidade e exatidao da avaliac;ao
que Ihes caiba realizar, nos termos do numero anterior.
5. Da apreciac;ao referida no numero 3 consta , designadamente, a previsao do cumprimento,
pelo bolseiro, do plano de trabalhos acordado e a conveniencia de renovac;ao da bolsa.
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6. A renovayao da bolsa nao requer a assinatura de um novo contrato.

Sec~ao

Regime e

condi~oes

II
financeiras das bolsas

Artigo 13°
Exclusividade
1. Cada bolseiro nao pode ser simultaneamente beneficiario de qualquer outra bolsa.
2. As funyoes do bolseiro sao exercidas em regime de dedicayao exclusiva, nos term os
previstos no Estatuto do Boiseiro de Investigayao, devendo ser garantida a exequibilidade do
plano de trabalhos sob pena de nao atribuiyao ou cancelamento da bolsa.
3. 0 bolseiro tem a obrigayao de submeter a aprovayao do ICP-ANACOM, 0 exercicio de
qualquer atividade remunerada ou a inscriyao em qualquer cicio de estudos, desde que
qualquer destes factos nao estivesse inicialmente previsto na sua candidatura.

Altera~oes

Artigo 14°
do plano de trabalhos e do orientador cientifico

1. 0 bolseiro nao pode alterar os objetivos inscritos no plano de trabalhos proposto sem
assentimento do orientador cientifico e do ICP-ANACOM.

0

2. Salvo em circunstancias devidamente fundamentadas pelos envolvidos, nao e autorizada
a mudanya de orientador cientifico.

Artigo 15°
Componentes das bolsas
1. E atribuido um subsidio mensal de manutenyao, constando os valores maximos respetivos
da tabela junta ao presente regulamento e que dele faz parte integrante (anexo I).
2. Quando 0 plano de trabalhos nao abranja a totalidade de um mes, 0 subsidio de
manutenyao mensal correspondente sera proporcional ao numero de dias efetivamente
abrangidos.
3. Nao sao devidos, em qualquer caso, subsidios de ferias, de Natal ou quaisquer outros nao
expressamente referidos no presente regulamento ou no Estatuto do Boiseiro de
Investigayao.

Artigo 16°
Encargos do ICP-ANACOM
1. Constituem encargos do ICP-ANACOM 0 pagamento de eventuais subsidios de viagem ,
alojamento e alimentayao para deslocayoes no pais, no estrangeiro e ao estrangeiro, por si
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autorizadas ou determinadas, relacionadas com a atividade ou 0 projeto desenvolvido no
ambito da bolsa, bem como a concessao e pagamento de eventuais majorac;oes da bolsa,
nos termos previstos no Estatuto do Boiseiro de Investigac;ao.
2. Os pagamentos referidos no numero anterior sao feitos nas condic;oes previstas no regime
praticado no ICP-ANACOM.

Artigo 17°
Pagamentos das componentes da bolsa

1 Os pagamentos devidos ao bolseiro sao efetuados atraves de transferencia bancaria, para
a conta identificada por este no processo.
2 Os pagamentos das componentes de insCrlc;oes, matrfculas ou propinas previstas no
numero 1 do artigo 15° sao efetuados da seguinte forma:
a) No caso em que 0 bolseiro esteja inscrito ou matriculado numa instituic;ao nacional, a
importancia e paga diretamente a referida instituic;ao;
b) No caso em que 0 bolseiro esteja inscrito ou matriculado numa instituic;ao estrangeira, a
importancia e paga ao bolseiro, que, por sua vez, se responsabiliza pelo seu pagamento a
referida instituic;ao.
3 No caso previsto na alfnea b) do numero anterior, 0 bolseiro e 0 unico responsavel por
apresentar ao ICP-ANACOM 0 original do documento legalmente exigido que com prove ter
a instituic;ao recebido 0 montante efetivamente pago, nao sendo validos faturas, pedidos de
pagamento ou outros documentos analogos.

Artigo 18°
Segura de acidentes pessoais

Todos os bolseiros beneficiam de um segura de acidentes pessoais relativamente as
atividades de investigac;ao, em termos identicos aos concedidos aos colaboradores do
ICP-ANACOM.

Artigo 19°
Seguranc;a social

Os bolseiros devem assegurar 0 exercfcio do seu direito a seguranc;a social mediante a
adesao ao regime do segura social voluntario nos termos previstos no Estatuto do Boiseiro
de Investigac;ao, assumindo 0 bolseiro os encargos resultantes das contribuic;oes previstas
nesse estatuto.
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SeC'!fao III
Termo e cancelamento de bolsas

Artigo 20°
Relat6rio final de bolsa
1. 0 bolseiro deve apresentar ao ICP-ANACOM, ate 60 dias apos 0 termo da bolsa e
preferencialmente em formato eletronico, um relatorio final das suas atividades onde constem
os endereyos URL das comunicayoes, publicayoes e criayoes cientificas resultantes da
atividade desenvolvida, acompanhado pelo parecer do orientador cientifico.

2. A n80 observancia do disposto no numero anterior por facto imputavel ao bolseiro implica
o n80 cumprimento dos objetivos, nos termos previstos no presente Regulamento.

Artigo 21°
Falsas declara'!foes

Sem prejuizo do disposto na lei penal, a prestay80 de falsas declarayoes pelos bolseiros
sobre materias relevantes para a concess80 ou renOVay80 da bolsa, ou para apreCiay80 do
seu desenvolvimento, implica 0 respetivo cancelamento, bem como a obrigay80 de restitui y80
ao ICP-ANACOM das importancias ja recebidas.

Artigo 22°
Cumprimento antecipado dos objetivos

Quando os objetivos da bolsa forem· atingidos antes do prazo inicialmente previsto, poder80
ser atribuidos ao bolseiro objetivos adicionais.

Artigo 23°
Nao cumprimento dos objetivos

o bolseiro que n80 atinja os objetivos estabelecidos no plano de trabalhos aprovado, ou cuja
bolsa seja cancelada em virtude de violay80 grave dos seus deveres por causa que Ihe seja
imputavel, e obrigado a restituir a totalidade das importancias que tiver recebido.

Artigo 24°
Cancelamento da bolsa

1. A bolsa pode ser cancelada pelo ICP-ANACOM em resultado de inSpey80 promovida pela
Funday80 para a Ciencia e Tecnologia apos analise das informayoes prestadas pelo bolseiro
ou pelo orientador cientifico.
2. Uma avaliay80 negativa do desempenho do bolseiro por qualquer das entidades referidas
no numero anterior acarreta, em regra, 0 cancelamento da bolsa.
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3. Para alem de outros motivos expressamente previstos no presente Regulamento,
determina 0 cancelamento da bolsa a viola98o grave ou reiterada dos deveres do bolseiro
aqui consagrados e no Estatuto do Boiseiro de Investiga98o, sendo exigida a restitui980 da
totalidade das importancias atribuidas ao bolseiro.

Capitulo IV
Disposi~oes finais

Artigo 25°
Boiseiros com necessidades especiais

o disposto no presente Regulamento pode ser objeto de adapta90es casuisticas a bolseiros
com necessidades especiais, nomeadamente no que se refere aos montantes das
componentes das bolsas, a dura980 das mesmas ou a fixa980 de regras especiais de
acompanhamento do bolseiro, na sequencia de uma analise da situa980 con creta de cada
bolseiro nessas condi90es, devendo as mesmas ser fundamentadamente submetidas a
aprova980 do Conselho de Administra980 do ICP-ANACOM.

Men~ao

Artigo 26°
de apoios e divulga~ao de resultados

1. Em todas as publica90es e cria90es cientificas, bem como teses, realizadas com os apoios
previstos neste Regulamento, deve ser expressa a men980 ao apoio financeiro do ICP
ANACOM e ao respetivo Programa de Financiamento, quando aplicavel.
2. A divulga980 de resultados da investiga980 financiada ao abrigo do presente Regulamento
deve estar sujeita a autoriza980 do ICP-ANACOM sempre que se verifique 0 fornecimento,
por deste, de informa980 confidencial.

Artigo 27°
Acompanhamento e controlo

o acompanhamento das bolsas e feito pelo orientador no ICP-ANACOM.
Artigo 28°
Contrato de bolsa
Fica junto ao presente Regulamento 0 modelo de contrato de bolsa (anexo II).

Artigo 29°
Regime subsidiario
Aos casos omissos, e sempre que 0 contrario n80 resulte deste Regulamento, S80 aplicaveis,
com as devidas adapta90es, as normas constantes do Estatuto do Boiseiro de Investiga98o.
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Artigo 30°
Entrada em vigor e produc;ao de efeitos

o presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprova930, aplicando-se
a todos os contratos de bolsa que venham a ser celebrados .

ANEXO I
Valores de subsídios relativos a bolsas de pós-douramento e bolsas de investigação

Tipo de Bolsa

Bolsas de Pós-Douramento (BPD)

Valor Subsídio Mensal (€)

1495

Bolsas de Investigação (BI):
Doutor

1495

Mestre

980

Licenciado

745
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ANEXO II
MODElO DE CONTRATO DE BOlSA

ENTRE:
[ICP-ANACOM], NIPC [... ],com sede na [... ], n.D [... J, em [... ], com 0 numero de identificac;ao
da Seguranc;a Social [...], neste ato representada por [ ... ], na qualidade de [.. .] com poderes
para 0 ato, adiante designado Primeiro Contraente,

E
[...], portador do cartao do cidadao n.D [... ], valido ate [...], residente [...], NIF [ ... ], adiante
designado Segundo Contraente,

E livremente

e de boa-fe celebrado 0 presente Contrato de Bolsa, ao abrigo do Estatuto do
Boiseiro de Investigac;ao, aprovado pela Lei n.D 40/2004, de 18 de agosto, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.D 202/2012, de 27 de agosto, 0 qual se regera pelas seguintes
clausulas que dele fazem parte integrante,

o

Clciu5ula Primeira
Primeiro Contraente e a entidade financiadora da presente bolsa.

Clciu5ula Segunda
Primeiro Contraente compromete-se a conceder ao Segundo Contraente, pelo presente
contrato e no ambito do projeto [ ... ], uma bolsa de p6s-doutoramentol de investigac;ao, com
inicio em [...] de [ ...] de [... ], por um periodo de [...] meses, eventualmente renovavel, nao
ultrapassando 0 limite maximo previsto no Regulamento de Concessao de Boisas de
Investigac;ao e P6s-Doutoramento do ICP-ANACOM anexo ao presente contrato.

o

Clciu5ula Terceira

o Segundo Contraente obriga-se a realizar em regime de exclusividade, nos termos do artigo
13. D do presente regulamento, 0 plano de atividades descrito em anexo.
Clciu5ula Quarta
Contraente realiza os trabalhos previstos no plano de atividades no ambito do
projeto [...], tendo como orientador cientifico [... ].

o Segundo

o

Clciu5ula Quinta
montante mensal da bolsa e de [... ].

Clciu5ula Sexta
1. 0 Segundo Contraente obriga-se a, durante a vigencia do contrato e ap6s a sua cessac;ao,
manter confidencialidade de todos os dossiers, arquivos, documentos, dados e informac;oes
obtidos em virtude da sua relac;ao com a Primeira Contraente, relativos a esta (incluindo os
seus colaboradores) ou a quaisquer pessoas ou entidades que com ela se relacionem,
nomeadamente sobre a sua organizac;ao, ou atividade, servic;os prestados e qualquer outro
dado de natureza comercial e/ou tecnica, nao podendo, designadamente, extrair c6pias,
divulga-Ios ou comunica-Ios a terceiros .
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2. 0 dever de confidencialidade abrange a reprodu9c30 da informa9c30 em qualquer suporte
informatico, ou ~Utro, salvo se essa informa9c30 for estritamente necessaria para a realiza9c30
dos trabalhos inerentes a investiga9c30 exercida pelo Segundo Contraente.
3. No caso de cessa9c3o por qualquer motivo do presente contrato de bolsa, 0 Segundo
Contraente devera devolver imediatamente ao Primeiro Contraente todos os originais e/ou
c6pias dos dossiers, correspondencia, arquivos, memorandos e outros documentos e
informa90es que tenha em seu poder.
4. No caso de qualquer viola9c3o, sob qualquer forma, pelo Segundo Contraente das
obriga90es previstas na presente clausula, 0 Primeiro Contraente tera direito a uma
indemniza9c30 correspondente aos prejuizos sofridos, com um minima correspondente a
todos os valores pagos ao Segundo Contraente e, caso a viola9c3o ocorra durante a vigencia
do presente contrato, a mesma constituira justa causa para sua imediata cessa9c3o.
Clausula Setima

o Primeiro Contraente podera rescindir 0 presente contrato nos casos previstos no artigo 17.0
do Estatuto do Boiseiro de Investiga9c3o, nomeadamente quando se verificar:
a) Incumprimento grave por parte do Segundo Contraente dos seus deveres, por motivo que
Ihe seja imputavel, designadamente nc30 atingir os objetivos estabelecidos no plano de
atividades aprovado;
b) Que 0 Segundo Contraente prestou falsas declara90es.
Clausula Oitava
Sem prejufzo do disposto na clausula anterior, 0 presente contrato cessa automaticamente
com:
a) A conclusc3o do plano de atividades, caso nc30 sejam atribuidos objetivos adicionais;
b) 0 fim do prazo para 0 qual a bolsa e atribuida;
c) A conclusc3o do projeto em que 0 Segundo Contraente esta inserido;
d) A revoga9c3o por mutuo acordo ou altera9c30 das circunstancias;
e) A constitui9c30 de rela9c30 juridico-Iaboral com a entidade de acolhimento;
f) Quando se verificar a inexistencia de verbas disponfveis para 0 pagamento da bolsa .
Clausula Decima
Qualquer altera9c3o a introduzir no contrato no decurso da sua execu9c30 ou prorroga9c3o sera
objeto de acordo previo.

Anexos: Regulamento de Concessc3O de Boisas de Investiga9c3o e P6s-Doutoramento do
ICP-ANACOM e plano de atividades.

Feito em duplicado em [... j de [.. .j de [.. .j

Primeiro Contraente

Segundo Contraente

