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Introdução 
 

O Politécnico de Leiria é uma Instituição de Ensino Superior orientada para a 

investigação aplicada e para a procura de soluções para problemas concretos da 

sociedade e das empresas. Nos últimos anos, tem alcançado um crescimento gradual e 

sustentado com a aprovação de projetos I&D+i regionais, nacionais e internacionais, 

bem como na capacidade de prestar serviços intensivos em conhecimento e de produzir 

resultados de I&D passíveis de proteção da propriedade industrial e com forte potencial 

de valorização económica.  

As suas atividades de investigação, inovação e prestação de serviços à comunidade 

abrangem inúmeras áreas científicas, técnicas e culturais, que são dinamizadas a nível 

regional por um ecossistema de investigação e inovação robusto e a nível global pela 

liderança da Universidade Europeia RUN-EU. 

O Politécnico de Leiria conta com as suas unidades orgânicas e de investigação internas, 

bem como  uma estrutura de apoio interna à I&D+i do Politécnico de Leiria, que inclui o 

Centro de Partilha e Valorização de Conhecimento (CPVC) e o Gabinete de Projetos 

(GPROJ).  

 

https://www.ipleiria.pt/investigar/unidades-de-investigacao/unidades-e-polos-de-investigacao/
https://cpvc.ipleiria.pt/
https://www.ipleiria.pt/investigar/investigar/apoio-a-investigacao/
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Objetivos I&D do Politécnico de 

Leiria 
 

➢ Dinamizar e consolidar de forma contínua atividades de I&D+i com impacto para 

a sociedade global, mantendo o foco estratégico no desenvolvimento regional;  

➢ Aumentar a relevância e o impacto do conhecimento produzido através do 

reforço, divulgação e valorização da Propriedade Industrial bem como a sua 

transferência para a economia; 

➢ Reforçar a criação e a participação em redes de cooperação nacionais e 

internacionais promotoras da transformação da sociedade, em resposta aos 

desafios regionais e globais emergentes; 

➢ Estimular o envolvimento da rede Alumni do Politécnico de Leiria na 

participação em redes de cooperação nacionais e internacionais; 

➢ Atrair e reter os melhores docentes e investigadores, nacionais e internacionais, 

para gerar conhecimento e alavancar a produção científica em termos de 

relevância e impacto; 

➢ Consolidar de forma contínua a ligação com o tecido empresarial/institucional 

da região para impulsionar o desenvolvimento de redes colaborativas regionais, 

nacionais e internacionais, com impacto na sociedade e no desenvolvimento 

global sustentável, por forma a dar resposta aos desafios societais. 

 

O Ecossistema de I&D+i do Politécnico de Leiria permite alcançar estes objetivos, de 

forma segura e sustentada, para que novos e mais ambiciosos propósitos se sucedam, 

contribuindo desta forma para a melhoria da sociedade local, regional, nacional e 

global, dando resposta aos desafios societais que surgem ao longo do tempo. 
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Legislação e Regulamentos I&D 
 

• Legislação geral: 

- Regime Jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e 

desenvolvimento 

- Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

- Regulamento do Emprego científico 

- Simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de 

atividades de I&D  

- Estatuto da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico 

- Estatuto do bolseiro de investigação 

 

• Legislação Politécnico de Leiria 

- Estatutos do Politécnico de Leiria; 

- Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do Politécnico de 

Leiria 

- Regulamento Interno da Comissão de Ética do Politécnico de Leiria 

- Regulamento de Programas de Pós-Doutoramento do Politécnico de Leiria 

- Política Institucional de Open Access do Politécnico de Leiria 

- Regras de afiliação do Politécnico de Leiria 

- Regulamento de Bolsas de I&D do Politécnico de Leira 

- Regulamento de prestação de serviço dos docentes do Politécnico de Leiria 

- Regulamento de propriedade intelectual do Politécnico de Leiria 

- Regulamento para a Criação de Spin-off do Politécnico de Leiria 

- Normas orientadoras de gestão na afetação de receita e despesa 

- Regras de atribuição de DOI e ISBN 

- Regulamento de Prémios I&D+i do Politécnico de Leiria 
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Indicadores de desempenho e 

monitorização 
 

Plano Estratégico 2030 

- Monitorização KPI - 

 

N.º de investigadores doutorados com contrato de 

investigador (nacionais) 

N.º de investigadores doutorados com contrato de 

investigador (internacionais) 

N.º de ETI dedicados à investigação e inovação 

(professores, investigadores e bolseiros) 

N.º de docentes que são membros integrados em 

Unidades de Investigação avaliadas positivamente pela 

FCT 

N.º de membros integrados em Unidades de Investigação 

do Politécnico de Leiria que são externos ao Politécnico 

de Leiria 

N.º de artigos publicados em revistas indexadas 

N.º de publicações de acesso aberto disponibilizadas no 

repositório institucional 

N.º de produções artísticas e criativas 

 N.º de registos de PI transferidos para a economia 

 N.º de PSER com valor de receita superior a 5.000€ 

 N.º de relatórios técnicos publicados disponibilizados às 

empresas e outras instituições 

 N.º de empresas spin off e startup criadas 

 N.º de projetos (I&D, Inovação) em parceria com 

entidades nacionais 

 N.º de projetos (I&D, Inovação) em parceria com 

entidades internacionais 

Portal de Acesso a 

Dados 

- Publicações Científicas  

Publicações científicas (lista) | IC-Online 

Publicações científicas (estatísticas) | IC-Online 

Publicações científicas (estatísticas) | Scopus 

Publicações científicas (lista) | Scopus 

 Estatísticas de PI | Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial 

 Propriedade intelectual - concessões 

- Projetos - Projetos financiados 
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Procedimento de autoavaliação 
 

Relatórios Intermédios de Autoavaliação das Unidades 
de Investigação  

O procedimento de autoavaliação das Unidades de I&D+i do Politécnico de Leiria 

concretiza-se através dos Relatórios Intermédios de Autoavaliação das Unidades de 

Investigação, baseados nos indicadores de desempenho e monitorização mencionados 

acima. Estes relatórios são elaborados anualmente pelas UIs no âmbito do processo de 

Avaliação das Unidades de Investigação pela FCT. 

Para a elaboração dos Relatórios Intermédios Anuais é disponibilizado aos 

coordenadores das UI no 1º trimestre do ano seguinte informação respeitante ao ano 

anterior: 

• Listagens dos seus Bolseiros de Investigação; 

• Listagens dos membros integrados e colaboradores, internos e externos; 

• Listagens de Projetos de I&D+i e Prestações de Serviços (PSER) em que membros 

da UI fazem parte da equipa; 

• Listagem da Propriedade Intelectual (PI) da UI nomeadamente: patentes, 

marcas, desenhos ou modelos. 

Os Relatórios Intermédios Anuais de Autoavaliação das Unidades de Investigação são 

enviados para o Gabinete de Projetos e levados ao conhecimento da Comissão 

Permanente do Conselho Académico do Politécnico de Leiria, até ao final do ano 

seguinte a que respeita o período em análise. 
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Outros elementos de monitorização  

Portal de Acesso a Dados de Projetos de I&D+i 
Financiados e Base de Dados de Projetos 

No Portal de Acesso de Dados, o indicador “Projetos Financiados” (PAD Projetos 

Financiados), tem por base a informação da BD Projetos, que disponibiliza, em tempo 

real, aos coordenadores das UI e diretores das UO, um conjunto de indicadores 

agrupados em 3 grandes grupos: 

- Projetos Candidatados (nacionais e internacionais); 

- Projetos Aprovados (nacionais e internacionais); 

- Projetos em Execução. 

Este indicador permite fazer filtros por: ano, UO, UI, área científica, âmbito geográfico, 

programa de financiamento e/ou por investigador responsável (IR) o que permite, a 

cada momento, conhecer os projetos desenvolvidos pela respetiva Unidade orgânica 

e/ou de Investigação. 

Atualmente, o Politécnico de Leiria encontra-se a desenvolver outros indicadores a 

disponibilizar no Portal de Acesso a Dados, relacionados com a Propriedade Intelectual 

e os Bolseiros de I&D+i. 

A Base de Dados de Projetos (BD Projetos) é o repositório institucional de projetos 

financiados do Politécnico de Leiria onde consta informação sobre projetos 

candidatados e aprovados.  

Informação ao Conselho de Gestão Alargado e Conselho 
Geral 

O Gabinete de Projetos disponibiliza mensalmente para o Conselho de Gestão Alargado 

(CGA) e trimestralmente para Conselho Geral a listagem de projetos candidatados e 

aprovado dos períodos em referência (mensal e trimestral). Nesta informação consta o 

programa candidatado e o valor orçamentado para o Politécnico de Leiria. Esta 
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informação permite aos decisores conhecer os compromissos presentes e futuros 

assumidos pelo Politécnico de Leiria. 

Prémios de I&D+i do Politécnico de Leiria  

A atribuição anual dos prémios de I&D+i constitui também um momento de avaliação e 

reconhecimento do mérito dos investigadores e UI, permitindo uma monitorização e 

avaliação da produção científica do Politécnico de Leiria. 

Os prémios de I&D+i têm por objetivo reconhecer e promover o trabalho desenvolvido, 

quer a nível individual, quer a nível das UI, com relevância e impacto internacionais 

realizado pela comunidade académica do Politécnico de Leiria. Os Prémios de I&D+i são 

atribuídos nas seguintes 3 categorias:  

➢ +Publicação Científica Internacional – destinado a todos os investigadores da 

comunidade do Politécnico de Leiria (professores, professores convidados, 

investigadores e bolseiros de investigação) com publicações em revistas 

internacionais com arbitragem científica e indexação Scientific Journal Rankings 

(SJR);  

➢ +ciências - que reconhece as UIs com maior produção científica;  

➢ +crescimento – que reconhece a UI com maior incremento percentual da sua 

produção científica.  

Os critérios e métodos de seleção a considerar na seriação encontram-se descritos no 

Regulamento de Prémios I&D+i do Politécnico de Leiria. 

 

Repositório Institucional de Informação Científica do 
Politécnico de Leiria (IC-Online) 

O Repositório Institucional tem por objetivo preservar, divulgar e dar acesso à produção 

científica realizada pela comunidade académica das várias unidades orgânicas e de 

investigação do Politécnico de Leiria. Atualmente, com a adoção de políticas de Ciência 

Aberta impostas pela União Europeia no que se refere aos projetos financiados, este 
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repositório é muito importante para a implementação das políticas internacionais de 

Ciência Aberta. 

Relatório Trimestral do Gabinete de Projetos 

O Gabinete de Projetos elabora um relatório trimestral, nos 5 dias úteis posteriores ao 

final do trimestre, que dá a conhecer aos decisores do Politécnico de Leiria informação 

referente a: 

➢ Projetos aprovados e candidatados (nacionais e internacionais) por programa e 

valor orçamentado para o Politécnico de Leiria; bem como análise comparativa 

por trimestre; 

➢ Resenha de atividades desenvolvidas no âmbito do RUN_EU (Universidade 

Europeia) nomeadamente: nº de candidaturas submetidas pela parceira; nº de 

reuniões de trabalho; nº de eventos e/ou organizações científicas realizadas no 

âmbito do RUN-EU, entre outros; 

➢ Resenha de atividades e de divulgações de oportunidade de financiamento 

promovidas pelo GPROJ. 

➢ Bolsas de I&D+i nomeadamente: Bolsas atribuídas por tipologia; concursos 

abertos por entidade de acolhimento; bem como análise comparativa por 

tipologia, entidades de acolhimento entre trimestres. 

 
 

Repositório Notícias I&D+i e páginas das UI 

 

No portal web do Politécnico de Leiria existe um repositório de notícias I&D, onde são 

divulgadas as principais atividades de I&D+i desenvolvidas.  

O Politécnico de Leiria dispõe ainda de páginas web específicas das UI, onde é possível 

conhecer e monitorizar a produção científica, nomeadamente: publicação científica 

nacional e internacional, projetos com financiamento e sem financiamento 

desenvolvidos para unidades, entre outros. 


