r*llQ'
t-ITENO
o*y
Ofyo$
oRDEM DE SERVIqO No 13/2015

tNsnruro or ctEncns

EsTATUTo E REGULAMENTo Do

DATERRA

No 6mbito do desenvolvimento da investigagSo cientifica e da realizagSo da politica

cientifica nacional nos dominios das Ci6ncias da Terra,

o Cento de

Geofisica da

Universidade de Evora, o Centro de Ci6ncias da Terra da Universidade do Minho e o Centro
de Geotogia da Universidade do Porto promoveram a criagSo do Instituto de Ci6ncias da
Terra (lCT).
Neste sentido 6 aprovado e posto em execuqSo

Instituto de Ciencias da Terra", anexo

a esta

o "Estatuto e Regulamento do

Ordem de Servigos.

Universidade de Evora, 16 de margo de 2015

A Reitora

I
/_-)
(--t-rsr-'5
Q,-""
''Ana
A

Costa Freitas

Pdgina

l

de 13

ESTATUTO E REGULAMENTO DO INSTITUTO DE CIENCIAS DA TERRA
CAPiTULO

I

Disposig6es introdut6rias

Artigo lo
Natureza, Missio, Objetivos e Enquadramento

1.

O Instituto de Ci6ncias da Terra, aqui designado por ICT ou simptesmente por Instituto,6

uma unidade de investigaqSo cientifica e de desenvolvimento tecnol6gico com Polos nas
Universidades de Evora, Minho e Porto e que resulta da associaqeo de tr6s unidades de l&D,

Centro de Geofisica de Evora da Universidade de Evora, Centro de Ci6ncias da Terra da
Universidade do Minho e Centro de Geologia da Universidade do Porto, a que sejuntaram

outros investigadores.

2. O ICT 6 uma unidade

muttidisciplinar que tem por misseo realizar investigageo e

desenvolvimento e promover a formagSo avanqada, de forma integrada, nos dominios das
ciencias da Terra.

3.
a.

O ICT tem por objetivos:

contribuir para o desenvotvimento da investigaqao cientifica e para a realizagSo da polltica
cientifica nacional nos dominios das Ci6ncias da Terra;

b. realizar programas e projetos de investigag6o cientifica e de desenvotvimento tecnol6gico;
c. colaborar com outras instituiq6es de investigagio e desenvotvimento tecno[6gico,
nomeadamente atrav6s do intercimbio cientifico;

d.

difundir os resultados da investigagao cientifica e do desenvolvimento tecnol6gico
produzidos;

e.

desenvolver atividades de formaq6o especializada, p6s-graduada e de formagio continua
e

f.

colaborar com outras instituiC6es neste tipo de atividades;

promover a divulgaqSo do conhecimento cientifico e tecnol6gico junto dos estudantes dos
diversos graus de ensino e do ptiblico em geral.
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4. A aqeo do ICT 6 regutada em particutar pelo Decreto-Lei no L25199, de 20 de Abril, que
estabelece

o

quadro normativo aplic6vet as instituig6es de investigagao cientifica

e

desenvolvimento tecnol6gico,

CAPiTULO II

6rg5os de gestSo

Artigo 2'
6rg5os de gest5o
Os 6rgaos do ICT compreendem:

a)
b)

DireqSo;
Conselho Cientifico;
Comissao Coordenadora Cientifica.

sEcqAo

I

DiregSo

Artigo 30
Diregeo

1.

A Direqeo do ICT 6 formada pelo Coordenador-GeraI do lCT, ou simplesmente Coordenador,

e pelos Coordenadores de Poto.

Artigo 40
Compet6ncias da diregSo

1.

A Direqao compete:

Promover interna e externamente a ageo do Instituto;
D.

Assegurar a gestao e administragao do Instituto, de acordo com o Plano de Atividades e
Orqamento;

Apresentar os Relat6rios Cientificos

e

Financeiros, bem como todos os elementos

necess6rios aos processos de avaliaq6o e financiamento do

Artigo
Anexo d Ordem de Servigo n.o13/2015 116 Marqo)
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yEleigio e mandato do Coordenador - Geral

O Coordenador-Geral do ICT 6 o Presidente do Conselho Cientifico, eleito pelos membros do

Conselho Cientifico por mandatos de tr€s anos.

Artigo

60

Compet6ncias do Coordenador-Geral
Cabe ao Coordenador-Gera[,

a)
b)

Representar o Instituto;

c)

Designar, de entre os membros da DireCao, o seu substituto nas ausCncias e impedimentos,

d)
e)

Convocar e presidir ao Conselho Cientifico;

Executar as decis6es da Comisseo Coordenadora Cientifica e do Conselho Cientifico;

Convocar e presidir d Comissio Coordenadora Cientifica.

Artigo 70
Coordenador de Polo
Os Coordenadores de Polo representam cada um dos Polos do lCT.

Artigo

8o

Eleigio e mandato do coordenador de Polo
Os Coordenadores de Poto s5o eteitos pelos membros integrados sediados no Polo, por
mandatos de tres anos.

Artigo 90
Compet€ncias do Coordenador de Polo
Cabe aos coordenadores de Poto:

a. Elaborar os relat6rios financeiros e propor o orqamento do respetivo Polo;
b. Coordenar a aqio do pessoal administrativo e t6cnico afeto ao respetivo Polo;
c. Gerir as infraestruturas do respetivo Polo, no que diz respeito a laborat6rios, equipamentos
e logistica;

d.

Representar o ICT na respetiva Universidade.

sEccAo rl
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Conselho cientifico

Artigo 10o
Composiqio do conselho cientifico

O Conselho Cientifico do ICT 6

composto por todos os seus investigadores integrados.

Artigo 1lo
Compet6ncias do conselho cientifi co

1.

Cabe ao Conselho Cientifico

a.

Eleger ou destituir o Coordenador em reuniSo expressamente convocada para o efeito;

b. Aprovar, sob proposta

da ComissSo Coordenadora Cientifica, a estrat6gia cientifica do ICT;

c.

Aprovar os Planos de Atividades e Orgamento e os Relat6rios Cientificos e Financeiros;

d.

Analisar as recomendac6es da ComissSo de Acompanhamento Cientifico;

e. Aprovar, sob proposta da

ComissSo Coordenadora Cientifica,

o sistema de

avaliaqdo

interna;

f.

Aprovar a integragio ou a exclusSo de investigadores;

g.

Aprovar a criagao, extinqao ou restruturaq6o de grupos de investigaqao e linhas temAticas;

h. Aprovar a entrada, saida ou restruturagao de polos do

lCT, sob proposta da Comisseo

Coordenadora Cientifica;
i.

Ocupar-se dos restantes assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente

2- O Consetho Cientifico pode delegar parte das suas competencias na ComissSo Coordenadora

Cientifica.

sEcaAo

lll

Comiss5o coordenadora Cientifi ca

Artigo 120
Comiss6o Coordenadora cientifi ca

1.

A Comissao Coordenadora Cientifica tem por missao coordenar a Estrat6gia cientifica do
tcT.

2.

A Comissao coordenadora cientifica 6 composta pelo Coordenador-Geral, Coordenadores

de P6lo e pelos Investigadores ResponsAveis dos Grupos de InvestigaqSo.
Anexo d Ordem de Servigo n."13/2015 (16

Margo)
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3.

A Comissao Coordenadora Cientifica re0ne pelo menos uma vez em cada trimestre,
podendo ser convocada pelo Coordenador-Geral ou quando solicitado por, pelo menos

500/0

dos seus membros.

Artigo l3o
Compet€ncias da ComissSo Coordenadora Cientifica
Compete e comissao Coordenadora Cientifica:

a) Assessorar o Coordenador na conduqSo da agio do ICT;
b) Propor ao Conselho Cientifico a estrategia cientifica do ICT e acompanhar

c)

a sua aplicagSo;

Propor ao Conselho Cientifico o sistema de avaliaqao interna, promovendo a qualidade na

investigaqSo;

d) Propor ao Conselho Cientifico a entrada, saida ou restruturaqao de Polos do ICT;
e) Assegurar o desenvolvimento dos objetivos cientificos dos Grupos de Investigaqeo;

f)

Aprovar os crit6rios de contratagio de investigadores e nomear os respetivos

g) Aprovar a constituiqeo da Comissao de Acompanhamento
h) Manter funcionale atualizado o websife do lCT.
CAP|TULO

jfris;

Cientifico;

ill

ComissSo deAcompanhamento Cientifico

Artigo 14o
Comissio de Acompanhamento Cientifi co
1.

As atividades do ICT seo regularmente aconselhadas e auditadas por uma ComissSo de

Acompanhamento Cient(fico constituida por peritos exteriores ao lcT nas 6reas de
atividade do lCT.
A

5.

Comissio de Acompanhamento Cientifico re0ne pelo menos uma vez por ano.

Compete

i

Comissio de Acompanhamento Cientifico:

Avaliar o desempenho cientifico do ICT;
b. Elaborar um relat6rio anuaI de acompanhamento;

Elaborar pareceres sobre assuntos que lhe sejam solicitados pelo Coordenador-Geral.

CAPiTULO IV

Membros do Instituto
Anexo e Ordem de ServiQo n.o13/2015 (16 Margo)
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Artigo 15"
Categorias de Membros

O ICT tem tres categorias de membros:

a.

Investigadores integrados, que cumpram os termos definidos pela tutela e pelo sistema
de avaliagSo interna do ICT;

b.

Estudantes de p6s-graduagSo cujo programa de formaqSo se enquadra no 6mbito da
estrat6gia cientifica do ICT;

c.

Investigadores, colaboradores que participem, de forma direta, nas atividades dos Grupos
de Investigaqao.

Artigo 160
AdmissSo e Perman6ncia dos Membros

1.

A admiss6o de investigadores integrados do

lnstituto 6 aprovada pelo Conselho Cientifico,

sob proposta da DiregSo ou da Comiss6o Coordenadora Cientifica.

2.

Os membros colaboradores s5o propostos d Direeeo pelos Investigadores Respons5veis dos

Grupos de Investigaqao.

3.

Os Investigadores integrados podem propor d ComissSo Coordenadora Cientifica

a

admissio de estudantes de p6s-gradua95o.

4.

Caso terminem as condig6es que conduziram

i

admissSo de um membro ou se alterem os

temas dos Grupos de Investigageo, dever6 a Comissao Coordenadora Cientifica propor ao
Conselho Cientifico a atualizagdo da respetiva filiagao.

Artigo 17"
Grupo de investigagio

1.

Os investigadores integrados no ICT organizam-se por Grupos de Investigaqao.

Anexo a Ordem de Serviqo n.'13/2015 (16 Margo)
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2.

Os investigadores integrados podem associar-se a mais que um Grupo de Investigagao,
tendo obrigatoriamente que dedicar mais de

50o/o

do seu tempo de investigagao a um

inico

Grupo.

3.

Cada Grupo de Investigagao 6 coordenado por um Investigador Respons6vet, eleito, por

mandatos de 3 anos, petos investigadores integrados que dediquem mais de

500/o

do seu

tempo de investigagSo

CAPiTULO V

Disposig6es gerais

sEcqAo

I

GestSo Administrativa e Financeira

Artigo r8"
Gestao Administrativa e Financeira

O ICT tem como instituiqao de gestao principat a Universidade de Evora e como outras
instituiC6es de gest6o a Universidade do Minho e a Faculdade de Ci6ncias da Universidade
do Porto.

A gesteo administrativa e financeira do ICT 6 realizada pelos Serviqos Administrativos da

Universidade de Evora

3.

Anualmente, ap6s a decisao tomada nos termos da atinea c) do no

1do

arto 11o, o

Coordenador do Poto de Evora, por delegagSo do Coordenador-GeraI do lCT, informa16 os

servicos competentes da Universidade de Evora, dos montantes a transferir para as
Universidades onde estSo sediados os seus polos, de acordo com o orqamento aprovado
nessa reu ni5o.

4. A Universidade de Evora n5o cobrarA overheads sobre os montantes a transferir, referidos no

oonto anterior.

Anexo a Ordem de ServiCo n.o13/2015 (16 lrarqo)
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Artigo 19o
Fontes de Financiamento
Constituem fontes de financiamento do ICT:

a.

Os recursos que lhe sejam atribuidos pelas Universidades onde estSo sediados os seus

Polos;

b.

Os projetos de infraestrutu ras, investigaqSo e desenvolvimento promovidos pelos
investigadores do lCT, ou com os quais estes colaborem, com financiamento nacional
ou internacionat:

c. As bolsas atribuidas por entidades pfblicas ou privadas a membros do lcT;
d. Os fundos obtidosjunto de entidades priblicas ou privadas e destinados i realizagio de
investigag6o, sob contrato, prestag6es de servigos, de eventos t6cnico-cientificos ou de
disseminagSo culturaI ou cientifi ca;

e.

O

f.

Outras contribuig6es ou doag6es atribuidas por entidades piblicas ou privadas, com o

financiamento base e programatico que seja atribuido ao ICT pela tutela;

objetivo de promogSo da miss6o do lCT.

sEcqAo !l
Dos r6rgSos de

gestio

e dos membros do ICT

Artigo 20o
obrigag6es

Os membros do ICT obrigam-se a conduzir atividade de investigaq6o, desenvolvimento
cientifico e tecnot6gico e disseminagSo cientifica, incluindo a candidatura a projetos de
investigagSo, a promogio de investigagao sob contrato, a publicagSo de trabalhos cientificos

em literatura altamente qualificada, o dep6sito de patentes, a organizagSo de eventos
cientificos. t6cnicos ou culturais.

Artigo 2lo
Reuni6es e tomadas de decisSo

1.

Os 6rgaos do ICT podem reunir:

a.
b.

Presencialmente;
Por videoconferdncia ou outra forma de comunicagSo

i

dist6ncia, sempre que se

justifique.

Anexo
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2.

Em reuni6es do Conselho Cientifico realizadas nos termos previstos na alinea b) do ponto

anterior, em cada Polo do ICT no inicio das reuni6es ser6 escolhido um investigador que se
encarregar6 de moderar a respetiva assembleia e da contagem de votos, sempre que haja
tomadas de decisSo.

3.

O

qu6rum do Conselho Cientifico 6 formado pela maioria dos seus membros, descontando

aqueles que estejam em situageo de equiparagSo a bolseiro a data da reuniao.

4.

Nas situaq6es em que as deliberaq6es t6m que ser tomadas por voto secreto, eleigao do

Coordenador-Geral ou outros casos previstos no

no 2 do

art. 24o do C6digo de Procedimento

Administrativo, dever6 ser providenciada uma urna em cada Polo do lCT, sendo os
resuttados da votagSo ser apurados at6 24h ap6s o final da respetiva reuniio.

5.

Os resultados de votaq6es, atas e outras informaq6es de car6cter geral sao divulgados por

correio eletr6nico ou outra forma de comunicaQio

i

distincia.

sEcqAo ill
Do

regulamento
Artigo 220

Revis6$ do Regulamento

O presente regulamento pode ser revisto:

a,
b.

Tr6s anos ap6s a data da publicaq5o da

fltima

revisSo;

Em qualquer momento, em reuniSo expressamente convocada para o efeito, por
deliberaq6o de dois tergos dos membros do Conselho Cientifico

CAPiTULO VI

Disposiq6es finais e transit6rias

Artigo 23o
Sistema de avaliagao interna
A data de entrada em vigor do presente regulamento, o sistema de

avaliaqio interna para a

definiqSo de membro integrado, referido na alinea a) do art. 15o, obedece aos crit6rios

Anexo

i
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/u
indicados no anexo l, previamente usados na selegSo da equipa de investigadores que
fundaram o ICT durante o processo de avaliagSo de Unidades de l&D em 2013i14.

Artigo 24o
Grupos de InvestigagSo e Linhas Tem6ticas

A

data de entrada em vigor do presente regulamento, o ICT tem quatro Grupos de Investigagao

e oito Linhas Tem6ticas, discriminadas no anexo ll.

Artigo 25o
Entrada em vigor

o

presente "Estatuto e Regulamento" entra em vigor no dia seguinte A sua publicagSo em

Di6rio da Repf blica.

Anexo d ordem de Servico n.013/2015 (16 Margo)
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Anexo I

Sistema de avaliagSo interna do ICT: crit6rios minimos para a definigSo de membro

integrado

Minimo de dois indicadores de produqSo cientifica (pode incluir a tese de doutoramento), se

doutorado nos 0ltimos tr€s anos e quatro indicadores de produgSo cientifica nos fltimos tr6s
anos. se doutorado h6 mais de trds anos.

Aceita-se que seja apenas indicado um indicador de realizaqio desde que corresponda a uma

publicagio num jornal internacional com arbitragem cientifica que se situe nos

100/o

de topo

da resoetiva 5rea cientifica.

56o considerados indicadores de producio cientlfica:

Publicaq6es em revistas internacionais com arbitragem cientifica

Patentes e Datentes licenciadas
Livros e capitulos de livros com circulagio internacional

Anexo ll

Grupos de InvestigagSo e Linhas Tem6ticas

A

equipa do ICT est5 organizada em quatro Grupos de Investigagio cobrindo as principais 6reas

das CiAncias da Terra:
-

Gl - "Ci6ncias da Atmosfera, Instrumentageo e Clima"

- G2 - "Energia, Agua, e
- G3 -

Ambiente"

"Geodinamica, Georrecursos e Materiais Geo[6gicos"

- G4 - "Geoconservagao, Geoarqueologia e EducagSo em Geoci6ncias".

Os objetivos de cada grupo s5o desenvolvidos atrav6s de Linhas Tem6ticas (LT) que sao programas

de investigaq5o focados num tema especifico. Embora cada LT esteja associada a um grupo, que 6
o seu principaI impulsionador, em gera[, v6rios grupos participam nos programas de cada LT. Cada
LT 6 liderada por um investigador principal.
Anexo a Ordem de Serviqo n.'13/2015 (16 Margo)
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F.{'
- Observaeao,

Instrumentagao e Modelaq;o Atmosf6rica;

- Energia;

- Recursos Hidricos;
- l'4onitoraqeo Ambiental e RemediagSo;
- Metais Estrat6gicos no Sector Portugu6s da Provincia Metalo96nica Varisca;
- Estrutu ra da Litosfera;
- Tect6nica Ativa e Risco Sismico;
-

Patrim6nio Ceologico e Geoconservaqao.
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