8º ANIVERSÁRIO
2021
A tod@s LNEG,
Em 2010, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia foi o pioneiro nacional na adesão aos princípios da Carta
Europeia do Investigador e Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores e em 2013 recebeu o
reconhecimento público do Logo de Excelência HRS4R em recursos humanos de Investigação.
O Logo de Excelência HRS4R do LNEG foi renovado em 2016 com base no sistema inicial que se completou em
2018. A partir de 2017 a Direção-Geral de Investigação e Inovação (DG RTD) da UE implementou um novo
processo de renovação do Logo de Excelência HRS4R com o objetivo de desenvolver e implementar junto das
instituições uma política de recrutamento aberto, transparente e baseado no mérito (OTM-R).
O Grupo de Acompanhamento da Carta & Código (GA C&C) tem vindo a trabalhar no processo de renovação,
o qual deverá estar concluído até final de 2021. O LNEG encontra-se nesta fase de transição, com metas
estabelecidas com a DG RTD, de apresentação do relatório de implementação do Logo HRS4R no período 20182021, de elaboração do plano de ação para o horizonte 2021-2024 e de assessoria da auditoria externa na
instituição que culminará este processo.
Assinalando a data do 8º aniversário da atribuição do Logo de Excelência HRS4R, lembramos importantes
evidências do compromisso e progressão do LNEG na implementação dos princípios da C&C, quer através da
publicação, em 2018, da Lista de Verificação OTM-R (2018) relativo ao Recrutamento Aberto, Transparente e
Baseado no Mérito dos investigadores e, da organização em parceria com a FCT e a Comissão Europeia do
Workshop “Charter & Code – Human Resources Strategy for Researchers and HRS4R Logo” que decorreu, em
modo virtual, a 13 de janeiro de 2021.
Acreditamos que somos tod@s protagonistas dum ambiente propício ao desenvolvimento de atividades de
investigação e que estamos comprometidos com os princípios estabelecidos na "Carta & Código do
Investigador" e que o Logo de Excelência HRS4R reflete o compromisso institucional do LNEG para atingir estas
metas.
LNEG, 28 de maio de 2021
O GA C&C,
Ana Picado, Belina Ribeiro, David Loureiro (coordenador), Lídia Quental, Maria Augusta Medeiros, Paula André

