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1.

INTRODUÇÃO

As ações previstas no plano de atividades para 2019-2020, do Grupo Permanente da Carta
Europeia do Investigador e do Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores (GPC&C), visam dar continuidade à implementação do plano de ação da C&C no âmbito do
logótipo de excelência em gestão estratégica de recursos humanos e investigação.

2.

OBJETIVOS DA CARTA&CÓDIGO

A Carta & Código tem como objetivo a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de
atividades de investigação, junto dos principais protagonistas, conforme enunciado nos
princípios da Carta, ou seja, todos os "profissionais que trabalham na conceção ou criação de
novos conhecimentos, produtos, processos, métodos e sistemas e na gestão dos respetivos
projetos.

3.

HRS4R – Sistema de gestão

De acordo com o plano de “Progressão da qualidade” do HRS4R, ver figura 1, no presente ciclo
de gestão, o LNEG encontra-se na fase de “AWARD RENEWAL”. Esta fase contempla a
implementação do plano de ação revisto da C&C em HRS4R, conforme a OTM-R Policy,
publicado

no

portal

do

LNEG

em

abril

content/uploads/2020/04/OTM-R_LNEG_April-2018.pdf).
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(https://www.lneg.pt/wp-

Figura 1 Plano do HRS4R “progressão da qualidade”

4.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO

Prevista no plano de progressão da qualidade do HRS4R (figura 1), está o acompanhamento
por avaliadores externos designados pela DG RTD, no sentido de se efetivar a etapa de
avaliação externa que inclui uma visita presencial ao LNEG, que terá a competência de
dialogar, avaliar e recomendar sobre a qualidade do conjunto de ações empreendidas para o
desenvolvimento de sistemas que se enquadram no âmbito da C&C.
5.

PROGRAMA DE ATIVIDADES

O plano de atividades previsto para os anos 2019-2020 a realizar no âmbito da C&C, encontrase descrito na Tabela I.
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Tabela I: Planeamento para 2019-2020
Plano
2019/2020

Alvo

Ação

Responsável

Monitorização

Eventos externos de divulgação
de atividades de investigação:
- Noite Europeia dos
Investigadores (Euraxess);
- Programa Ciência Viva;
- Semana Nacional da Ciência
& Tecnologia
- “Dia Aberto” nas áreas da
Energia e/ou Geologia
- Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior - FCT
Divulgação
dos princípios

- Entidades de Ensino
Superior e Outras
- Conselho Científico
- Comissão de Trabalhadores
- Comunidade científica e
público em geral

Exibição e dinamização da
C&C ao público e a grupos
profissionais que participem em
Workshops, ações de
formação, seminários,
congressos, etc que decorram
no LNEG.
Cartaz HRS4R comemorativo
do 5º aniversário (X-banner) em
exposição em todos os Pólos
do LNEG.

Eventos
Inquéritos
Panfletos
NQAPF
GP

Brochuras
Apresentações
Reuniões
Portal do LNEG
Cartaz HRS4R

Eventos internos do LNEG,
através de variados expositores
publicitários de divulgação de
informação e de um slide
alusivo que antecede qualquer
apresentação institucional em
slide-show:
- Ciclo de Palestras

- Evento comemoração do

aniversário da atribuição do
Logotipo de Excelência HR
Avaliação
Externa /
Renovação da
avaliação

- LNEG

Avaliação de peritos externos

GP

Relatório de avaliação

NQAPF

Relatório de Avaliação
(Assessement Report
HRS4R)

- Divulgação de Ciência &
Tecnologia
Execução do
Plano C&C do
LNEG

-CD

- Comunicações GP

- GP

- Reuniões
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GP

Cronologia dos eventos
no Portal do LNEG.
Relatórios e Planos
Atas de reuniões

5.1 Fundação para a Ciência e Tecnologia e Fórum dos Laboratórios de Estado
O GP continuará a dinamizar a ligação à FCT, como fonte privilegiada nos contactos europeus
e no financiamento da investigação, para se poder promover a divulgação da C&C Instituições
de Ensino Superior e noutros parceiros com Atividades de I&D.
Pretende-se proceder à divulgação do Plano de Ação da C&C no âmbito do projeto INLIGHT –
Conhecimento em Movimento (SAMA2020-POCI-05-5762-FSE-000034I), através da realização
dum evento a realizar durante o ano de 2020, procurando a colaboração da FCT.
O GP dinamizará contactos com o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de
Estado, via presidência do LNEG, para a formação de uma Rede C&C.
5.2 Entidades do ensino superior e universitário
O GP tem a preocupação de divulgar, nas diversas iniciativas nacionais de C&T, os princípios
da C&C, tanto para investigadores, como para jovens estudantes e público em geral.
O GP procurará incentivar os gestores, investigadores e colaboradores das entidades do ensino
superior e universitário e as instituições de Investigação, para a importância em estabelecer
uma adesão à C&C e a sua aplicação institucional.
5.3 Comissão de Trabalhadores do LNEG
O GP procurará sensibilizar a Comissão de Trabalhadores, devido à sua especificidade e às
suas competências, para que através das suas ações e atividades mobilizem os seus
membros, para os princípios da C&C, reconhecendo a mais-valia do Logotipo de Excelência HR
do LNEG.
5.4 Apoio a Eventos
O GP continuará a apoiar eventos de divulgação da investigação, internos e externos, de forma
a transmitir a mensagem da C&C.
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5.5 Monitorização
Numa perspetiva de melhoria continua, o GP verifica a necessidade de se continuar a
desenvolver ações que permitam uma melhor avaliação do estado de conhecimento dos
princípios da C&C.
Será proposto ao CD a continuação da inserção de questões sobre os princípios da C&C no
Questionário de Satisfação interna de 2020.

6.

AÇÕES DE MELHORIA

As ações de melhoria a adotar, serão analisadas ao longo do período em referência, de forma a
conferir uma melhor eficácia e um alinhamento com os objetivos da C&C.

LNEG, 7 de junho de 2019.
Grupo Permanente da C&C do LNEG
(Ana Picado, Belina Ribeiro, Carla Midões, David Loureiro (coordenador), Lídia Quental, Maria
Augusta Medeiros, Paula André)
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