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Instruções de preenchimento: 

1. É  favor assinalar com o símbolo “ ” no quadrado (como ) para indicar a apresentação dos respectivos 

documentos. 

2. As colunas “Verificação” são preenchidas pelo pessoal da Direcção dos Serviços do Ensino Superior. Se se verificar 

alguma desconformidade entre os itens escolhidos nesta lista e os da apresentação real dos documentos da 

candidatura, ou não forem fornecidos os documentos ou conteúdos necessários, a instituição requerente será 

notificada para apresentar os documentos complementares e o respectivo esclarecimento. 

Nome do projecto de investigação: 

N.º I. Documentos necessários a serem apresentados na candidatura                      Verificação 

1. 1 ☐ Lista da Ordem de Prioridades do Financiamento  

2. 2 ☐ Formulário da Candidatura  

3. 3 ☐ Plano de Investigação  

4. 4 ☐ Mapa Detalhado do Orçamento do Projecto  

N.o II. Apresentação dos documentos ou dos conteúdos relacionados com o projecto requerente 

5. 5 

Despesas Documentos ou Conteúdos Verificação 

Subsídio para 

investigadores das equipas 

de investigação 

☐ Dados básicos das equipas do projecto de investigação e o conteúdo 

responsável dos trabalhos de investigação  

☐ Base de cálculo dos subsídios (ver o “Mapa detalhado do Orçamento 

do Projecto”) 

☐ Acordo de cooperação do projecto 

 

6. 6 
Subsídio para 

pesquisadores 

☐ Número de pesquisadores, conteúdo de pesquisa ou número de 

questionários (ver o “Mapa detalhado do Orçamento do Projecto”) 
 

7. 8 

Custo da prestação de 

consultadoria e assistência 

técnica 

☐ Informações das entidades prestadoras de serviços 

☐ Referência de cotação e necessidade de despesas 
 

8. 9 

Despesas das actividades 

da investigação 

(deslocação para o 

exterior/ Macau) 

☐ Conteúdo das actividades da investigação 

☐ Referência sobre as cotações de viagem das actividades da 

investigação 

 

9. 1

0 

Despesas da apresentação 

dos resultados da 

investigação 

 Apresentação dos artigos em conferência académica: 

☐ Tema ou resumo dos artigos 

☐ Breve introdução da conferência 

☐ Referência sobre as cotações do custo de registo da conferência 

☐ Referência sobre as cotações da viagem da participação em 

conferência no exterior 
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 Publicação dos artigos de periódico académico:  

☐ Tema ou resumo dos artigos 

☐ Breve introdução do periódico (Indique a categoria e o factor de 

impacto do periódico) 

☐ Referência sobre as cotações da publicação de artigos em periódico 

 

10. 1

1 

Despesas da publicação 

dos resultados da 

investigação 

☐ Cronograma da publicação, esboço preliminar da publicação 

☐ Referência sobre as cotações do custo da publicação 
 

11. 1

2 

Outras despesas (Deve 

especificar-se o uso das 

despesas) 

☐ Esclarecimento sobre a necessidade de despesas 

☐ Referência sobre as cotações 
 

 


