LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA


Despacho n.º 10734/2017, de 11 de dezembro - Cria o Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (GTNECTES).



Regulamento n.º 607-A/2017, de 22 de novembro  Regulamento do Emprego Científico que vem estabelecer as condições de acesso e as regras do apoio à
contratação de doutorados com vista à sua inserção no sistema científico e tecnológico nacional.



Decreto-Lei n.º 135/2017, de 20 de outubro  Altera os regimes de segurança das instalações nucleares, transpondo a Diretiva n.º 2014/87/EURATOM.



Regulamento n.º 503/2017, de 26 de setembro  Regulamento que estabelece os termos da avaliação externa das unidades de investigação científica e de
desenvolvimento tecnológico, a cargo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.).



Resolução da Assembleia da República n.º 227/2017, de 21 de setembro  Recomenda ao Governo o pagamento das bolsas de doutoramento e pósdoutoramento de 2016 pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.



Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto  Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas
as áreas do conhecimento, a promover o rejuvenescimento das instituições que integram o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), bem como a
valorizar as atividades de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico, de gestão e de comunicação de ciência e tecnologia nessas instituições.



Despacho n.º 9410/2016, de 22 de julho  Cria o Grupo de Reflexão sobre a Avaliação de Ciência e Tecnologia pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.
(FCT), com a missão de identificar e propor as linhas orientadoras quanto aos princípios e boas práticas a adotar pela FCT na elaboração dos regulamentos e no
subsequente processo de avaliação das atividades de ciência e tecnologia.



Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2016, de 3 de junho  Aprova os termos de referência para a discussão pública de uma Agenda Compromisso com o
Conhecimento e a Ciência: o Compromisso com o Futuro para os anos de 2016 a 2020.
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Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho  Estabelece os requisitos para a proteção da saúde do público em geral no que diz respeito às substâncias radioativas
presentes na água destinada ao consumo humano, fixando os valores paramétricos, frequências e métodos aplicáveis para o seu controlo, e transpõe a
Diretiva n.º 2013/51/EURATOM, do Conselho, de 22 de outubro de 2013.



Regulamento n.º 442/2016, de 11 de maio de 2016  Altera e republica o Regulamento para atribuição do Fundo de Reestruturação, que estabelece as condições
do financiamento público a conceder por via do Fundo de Reestruturação e as respetivas condições de elegibilidade.



Regulamento n.º 749/2015, de 29 de outubro de 2015  Define as normas e os procedimentos do concurso para financiamento da contratação de doutorados no
âmbito do Programa Promoção e Transferência do Conhecimento (PPTC).



Regulamento n.º 668-B/2015, de 5 de outubro de 2015  Aprova o Regulamento Investigador Médico 2015.



Regulamento n.º 633/2015, de 21 de setembro de 2015  Publicita o Regulamento especial do Prémio Montepio em prol do incentivo à investigação científica,
para trabalhos de dissertação de mestrado ou doutoramento alternadamente nas áreas diferenciadas das Ciências e das Letras.



Decreto-Lei n.º 231/2015, de 30 de agosto  Autoriza a criação, pelo Estado, do Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de
Cientistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa, com a natureza de associação de direito privado sem fins lucrativos e por tempo indeterminado.



Regulamento n.º 339/2015, de 17 de junho de 2015  Altera o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de
25 de junho de 2012, alterado e republicado pelo Regulamento n.º 326/2013, de 27 de julho de 2013.



Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2015, de 7 de abril de 2015  Aprova o Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica.



Regulamento n.º 179/2014, de 02 de maio de 2014  Publicita o Regulamento de Recrutamento e Contratação de Investigadores FCT – Fundação para a Ciência e
a Tecnologia, I. P..



Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho de 2012, alterado pelo Regulamento n.º 339/2015, de 17 de junho de 2015  Aprova o regulamento de bolsas de
investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., revogando os anteriores regulamentos para a Formação Avançada e Qualificação de Recursos
Humanos.
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Decreto-Lei n.º 309-A/2007, de 7 de setembro  Visa criar um sistema específico de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino superior, investigadores e
instituições de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 211/98, de 16 de julho, que regula a
atividade das sociedades de garantia mútua.



Decreto-Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterado pela Lei n.º 12/2013, de 29 de
janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 09 de julho  Aprova o Estatuto do Bolseiro de Investigação.



Decreto-Lei n.º 373/99, de 18 de setembro  Altera a remuneração base mensal do pessoal das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de
investigação científica.



Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de abril  Aprova o Regime Jurídico de Instituições de Investigação Científica.



Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro  Aprova o Estatuto da Carreira de Investigação
Científica.



Decreto-Lei n.º 76/96, de 18 de junho  Procede a um aumento extraordinário da remuneração base mensal do pessoal das carreiras docentes do ensino superior
e da carreira de investigação científica, acompanhando-o da consagração de medidas salarialmente revalorizadas de algumas categorias das referidas carreiras.
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