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2021:  
 

• Despacho n.º 1992/2021, de 23 de fevereiro - Cria o Programa Ciência no Património Cultural. 

 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158175305/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=158054871
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2020:  
 

• Regulamento n.º 1049/2020, de 25 de novembro – Publicita o Regulamento para a Rede Nacional de Computação Avançada. 

• Regulamento n.º 819/2020, de 30 de setembro - Altera o Regulamento dos Laboratórios Associados. 

• Regulamento n.º 772-A/2020, de 11 de setembro – Publicita o Regulamento de Projetos de Computação Avançada. 

• Despacho n.º 6608-A/2020, de 24 de junho - Procede à designação da equipa de coordenação e acompanhamento do Projeto EUREKA, bem como dos elementos 
designados para a coordenação nacional do programa da presidência portuguesa da Rede EUREKA no período de 2020-2022. 

• Despacho n.º 5220/2020, de 05 de maio - Procede a nova atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2020, de 27 de março - Aprova os Programas +CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital. 

• Despacho n.º 3165/2020, de 10 de março - Procede à designação dos delegados e pontos de contacto nacionais (National Contact Points - NCPs) nos programas 
europeus da rede PERIN - Portugal in Europe Research and Innovation Network. 

• Despacho n.º 349/2020, de 10 de janeiro - Procede à nomeação de uma Comissão de Avaliação Alto Nível, tendo por missão avaliar a implementação do Programa 
de Estímulo ao Emprego Científico. 

 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149532837/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=149532806
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144137712/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=144137679
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142597927/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-11&date=2020-09-01&dreId=142597924
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136476379/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=136476377
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133054412/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-05&date=2020-05-01&dreId=132936758
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130776792/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130070413/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-10&date=2020-03-01&dreId=130063340
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2019: 
 

• Regulamento n.º 985-B/2019, de 31 de dezembro – Procede à terceira alteração ao Regulamento do Emprego Científico. 

• Regulamento n.º 950/2019, de 16 de dezembro – Publicita o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P. 

• Decreto-Lei n.º 156/2019, de 22 de outubro − Regula a criação e manutenção de um sistema de recolha, registo e análise de dados sobre ciência e tecnologia. 

• Regulamento n.º 806-A/2019, de 14 de outubro − Altera o Regulamento do Emprego Científico. 

• Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto − Altera o Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

• Lei n.º 66/2019, de 26 de agosto − Autoriza o Governo a criar um sistema de recolha, registo e análise de dados sobre a ciência e tecnologia. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2019, de 21 de junho − Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a realizar a despesa inerente ao 

financiamento das unidades de I&D. 

• Despacho n.º 5000/2019, de 20 de maio − Cria o Grupo de Trabalho que tem como missão propor medidas concretas de simplificação de processos e 

procedimentos relativos à instrução e à avaliação das candidaturas a financiamento nos Programas Operacionais do Portugal 2020 na área da investigação e 

desenvolvimento (I&D). 

• Decreto-lei n.º 63/2019, de 16 de maio − Estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento. 

• Despacho n.º 4157/2019, de 16 de abril − Emite orientações destinadas à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., para a atualização do Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2019, de 13 de março − Determina a criação da Agência Espacial Portuguesa. 

• Decreto-Lei n.º 60/2018, de 03 de agosto − Procede à simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de atividades de investigação e 

desenvolvimento. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127659249/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-12-31&date=2020-01-01&dreId=127659245
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127238533/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127238479
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125560575/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125235034/details/maximized?serie=II&day=2019-10-14&date=2019-10-01&dreId=125235032
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124256707/details/maximized?serie=I&day=2019-08-28&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124171136/details/maximized?serie=I&day=2019-08-26&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122627510/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122337528/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-05-20&date=2019-05-01&dreId=122337511
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122317422/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2063%2F2019
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122109185/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-16&date=2019-04-01&dreId=122101753
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120837266/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115886130/details/maximized?serie=I&day=2018-08-03&date=2018-08-01
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• 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 pós-doutoramento 

de 2016 pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

• Lei n.º 57/2017, de 19 de julho − Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento 

• 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. 

• 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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328251/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&date=2017-12-01&dreId=114328245
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114236468/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-11-22&date=2017-11-01&dreId=114236466
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108355494/details/maximized?serie=I&day=2017-10-20&date=2017-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0087
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108209220/details/normal?q=Regulamento+n.%C2%BA%20503%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108192975/details/normal?q=Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+n.%C2%BA%20227%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107709503/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2057%2F2017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216371/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/75216371
https://dre.pt/application/file/75017013
https://dre.pt/application/conteudo/74605298
https://dre.pt/application/conteudo/74605301


 

  

 

 
Última atualização: 01-03-2021 

LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

5 

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. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0051
https://dre.pt/application/file/74403835
https://dre.pt/application/file/70855566
https://dre.pt/application/file/70461544
https://dre.pt/application/file/70334262
https://dre.pt/application/file/70509061
https://dre.pt/application/file/67495573
https://dre.pt/application/file/3451858
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2013/08/164000000/2672826737.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66902772
https://dre.pt/application/file/25685272
https://dre.pt/application/file/3451858
https://dre.pt/application/file/67495573
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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.  

 

https://dre.pt/application/file/683093
https://dre.pt/application/file/423293
https://dre.pt/application/file/480646
https://dre.pt/application/file/174618
https://dre.pt/application/file/258183
https://dre.pt/application/file/497905
https://dre.pt/application/file/569813
https://dre.pt/application/file/534933
https://dre.pt/application/file/534931
https://dre.pt/application/file/570592
https://dre.pt/application/file/435340

