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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

Ao assinar a presente declaração o responsável pela candidatura ao PILOTO DE ADESÃO 

AO PROGRAMA PTCRIS declara tomar conhecimento do quadro normativo PTCRIS, gerido 

pela FCT|FCCN no âmbito da iniciativa PTCRIS, e compromete-se a assegurar o 

cumprimento das obrigações que recaem sobre a entidade proponente, caso a candidatura 

venha a ser aceite. 

 

O signatário declara compreender e aceitar as características do piloto em particular que: 

a) O PTCRIS é um programa estruturante para a gestão de ciência e tecnologia que 

visa promover a integração de vários sistemas de informação de suporte à atividade 

científica utilizados pelos investigadores, pelos gestores de ciência ou pelo público 

em geral; 

b) Tendo em vista o fim descrito em a), o programa PTCRIS definiu um quadro 

normativo e um HUB PTCRIS que permite a ligação entre os vários componentes 

do ecossistema que possibilita que uma informação que seja introduzida num dos 

sistemas fique disponível em qualquer um dos outros; 

c) O piloto visa a adaptação do sistema CRIS da instituição proponente ao quadro 

normativo PTCRIS em particular no que se refere ao framework de sincronização 

PTCRIS.  

d) O programa PTCRIS fornecerá licenciamento ORCID, formação e apoio à instituição 

proponente cabendo a esta conduzir todos os trabalhos de implementação do 

referido framework. 

 

O signatário declara ainda compreender que a adaptação dos sistemas internos da sua 

instituição ao normativo PTCRIS: 

1. é financiado com dinheiros públicos; 

2. tem um processo de implementação  complexo e morosoi; e 

3. requer esforço significativo do lado da entidade proponente na fase de 

implementaçãoii; 

 

O signatário compromete-se a: 

1. alocar os recursos humanos necessários à adaptação dos seus sistemas internos ao 

normativo PTCRIS; 

2. assistir a formação presencial e a workshops;  

3. atuar com diligência e celeridade e cumprir os prazos aplicáveis no âmbito do piloto.  

4. respeitar as instruções definidas no quadro do programa PTCRIS; e 

http://ptcris.pt/quadro-normativo/
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5. produzir um relatório final que permita partilhar a experiência da instituição 

proponente com a comunidade nacional. 

 

Lisboa, __ de Agosto de 2015, 

 

 

O representante da candidatura da Entidade Proponente 

 

____________________________________ 

     

 

  

                                            

i Estima-se que o processo de adaptação dos CRIS locais ao quadro normativo PTCRIS, em 
particular ao framework de sincronização PTCRIS, seja não inferior a 4 meses. 
ii Estima-se que o processo de adaptação dos CRIS locais ao quadro normativo PTCRIS, em 
particular ao framework de sincronização PTCRIS, possa exigir 12 semanas do tempo inteiro de um 
membro da equipa da entidade proponente.  


