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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 133/XI – “Criação de uma 

Carreira de Investigação Científica Consolidada nos Açores”. 

 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea 

d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

(Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução n.º 

15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do artigo 145.º do Regimento.  

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à respetiva 

comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a 

presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na presente iniciativa é da competência 

da Comissão Permanente de Assuntos sociais. 

 

 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

 

O proponente pretende recomendar ao Governo Regional dos Açores que crie as necessárias 

condições legislativas, administrativas, financeiras e humanas, no sentido de instituir uma 

carreira de investigação científica consolidada, assente num sistema científico exigente, 

dinâmico e sustentável nos Açores, que contemple entre outros aspetos: 

a) A existência dum Estatuto da Carreira de Investigação Científica próprio; 
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b) A definição de áreas prioritárias de investigação a nível regional; 

c) A definição de lugares a concurso para cada instituição de investigação científica e 

tecnológica pública que integre o Sistema Científico e Tecnológico dos Açores, de acordo 

com as áreas de investigação prioritárias definidas; 

d) A abertura de procedimentos concursais para essas instituições; 

e) No caso da Universidade dos Açores, instituição de ensino superior com sede na Região, 

atento o princípio da autonomia universitária e ao disposto na legislação em vigor sobre 

o sistema do ensino superior, e ainda no caso de organismos de coordenação, gestão, 

acolhimento e valorização de ciência e tecnologia (C&T) e de parcerias de investigação 

e desenvolvimento (I&D), a abertura de procedimentos concursais através de 

protocolos a estabelecer com o Governo Regional. 

 

 

PROCESSO EM ANÁLISE  

 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição do Reitor da Universidade dos 

Açores e do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia. 
 

Foi ainda deliberado solicitar parecer por escrito às seguintes entidades: 

 SNESUP - Sindicato Nacional do Ensino Superior;  

 UA - Centro de Estudos Humanísticos; 

 UA - Centro de Estudos e Economia Aplicada do Atlântico; 

 UA - Centro de Biotecnologia dos Açores; 

 UA - Associação dos Bolseiros de Investigação Científica; 

 HSE-Serviço Especializado Epidemiologia e Biologia Molecular; 

 HDES-Unidade Genética e Patologia Moleculares; 

 UA-Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais; 

 UA-Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente; 

 UA-Núcleo de Investigação e Desenvolvimento e-Saúde; 

 UA-Instituto de Investigação Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos; 

 UA-Instituto Tecnologias Agrárias e do Ambiente Açores; 

 UA-Grupo de Biodiversidade dos Açores; 

 UA- Centro Okeanos; 
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 UA- Centro de História d`Áquem e d`Além Mar – Açores; 

 UA-Núcleo da Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva; 

 Fundação Gaspar Frutuoso-Complexo Ciências Exatas; 

 OTA - Observatório do Turismo dos Açores; 

 CIVISA-Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores; 

 IMAR - Instituto do Mar; 

 AEAI - Associação para o Estudo do Ambiente e do Mar; 

 Sociedade Afonso Chaves-Associação de Estudos Açoreanos; 

 OMA - Observatório do Mar dos Açores; 

 ACDA - Associação Ciência e Desenvolvimento Açores; 

 ACEESA – Associação Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico; 

 ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores; 

 Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores; 

 Cooperativa Ensino Desenvolvimento da Ribeira Grande. 

 

 

As audições do Reitor da Universidade dos Açores e do Secretário Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia (SRMCT) ocorreram no dia 26 de abril de 2019, em Ponta Delgada.  

 

 

 Audição do Reitor da Universidade dos Açores: 

 

A audição iniciou-se com a apresentação da iniciativa por parte do partido proponente. 

O Reitor na Universidade dos Açores (UAç) tomou da palavra dizendo que de facto o problema 

da precariedade na investigação científica existe, que a Universidade dos Açores está sensível à 

questão apresentada pelo proponente e que este é um problema que convém resolver. 

Considerou, no entanto, que se “pega no problema pelo lado errado”, acrescentando que já 

existe uma carreira científica nacional. Disse ainda que considera que não é será pelo facto de 

haver uma carreira de investigação científica regional que o problema dos investigadores ficará 

resolvido já que, no seu entender, o problema reside no financiamento e nas políticas públicas. 

Disse ainda que a legislação e que determina o estatuto de investigação abrange todas as 

instituições de carreira científica e investigadores, não fazendo qualquer distinção entre 

investigadores nacionais ou regionais. 
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Acrescentou que há pressupostos na iniciativa com os quais que não concorda, não havendo, no 

seu entender, necessidade da criação de uma carreira de investigação científica regional com 

diferenças em relação ao que existe a nível nacional. Disse, também, que já existem instituições 

públicas regionais de investigação e que o que faltam são quadros de investigadores nestas 

instituições.  

Disse ainda que em relação às áreas de investigação prioritárias as instituições existentes na 

Região já as cobrem.  

Destacou o facto de, sendo um erro a criação de estatuto próprio, seria um duplo erro a criação 

de outras infraestruturas já que, no limite, poderiam levar à duplicação de despesa, dividindo 

recursos desnecessariamente. 

Acrescentou que a disponibilização de lugares para investigadores nas instituições é uma 

questão de vontade política e que a Universidade dos Açores está disponível para avançar com 

investigação nas áreas de maior prioridade, bem como para integrar nos seus quadros 

investigadores em programas plurianuais. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado interveio destacando que a valorização não deve ser 

só para quem já está na área, mas também para quem pretenda fazer investigação, perguntando 

sobre os critérios para abertura de procedimentos concursais para o OKEANOS e não para outros 

centros de ciência e tecnologia  . Perguntou, ainda qual seria, no seu entender, efetivamente a 

solução para o problema de financiamento identificado e se as áreas contempladas na RIS3 não 

deveriam ser reequacionadas, tendo sido num documento de 2014, designado “Contributos 

para uma Política de Ciência nos Açores”, identificada uma série de outras áreas prioritárias não 

abrangidas por aquela Estratégia. 

Em respostas o reitor referiu que a RIS 3 é redutora, mas que não era isso que estava em causa, 

repetindo que que não é necessário criar uma carreira de investigação científica própria para 

que se resolva o problema.  Relativamente à contratação dos investigadores do OKEANOS, 

referiu que aquela instituição será certificada pela FCT e que ela comprova o que disse 

inicialmente, ou seja que a legislação já permite que se contratem quadros e louvou a ligação 

com o Governo Regional dos Açores pela abertura destas dez vagas no âmbito do estatuto da 

carreira docente vigente, não por se tratar de uma instituição da Universidade dos Açores, mas 

por ser uma aposta. Acrescentou que a Universidade dos Açores e a Secretaria Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia estão a negociar a assinatura de um programa de financiamento plurianual 

estável. 

O Deputado João Paulo Ávila interveio para solicitando esclarecimento sobre o RIS3 e sobre o 

trabalho que está a ser desenvolvido na redefinição das suas áreas prioritárias e sobre a forma 

de funcionamento dos mecanismos de colaboração entre o Governo Regional dos Açores e a 
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Universidade dos Açores, ao que o Reitor da UAç disse que, neste momento, o RIS3 é um 

documento limitador e que no que às áreas prioritárias diz respeito os mecanismos de 

colaboração correm muito bem. 

Deputado Artur Lima interveio para dizer que corrobora da mesma opinião de que é preciso 

uma melhor definição das áreas e colocou perguntas ao proponente para que o mesmo 

concretizasse melhor as suas próprias propostas, nomeadamente quando se refere a uma 

carreira “consolidada” e “sustentável” e que o Governo Regional dos Açores “crie as necessárias 

condições legislativas”, já que o órgão deliberativo é a Assembleia e não o Governo. Disse ainda 

que, é da opinião de que se devem aumentar as vagas existentes e que se deve aumentar o 

financiamento, perguntando se abrindo mais vagas e com maior financiamento, se não existiam 

investigadores prontos para integrar os quadros nas áreas existentes. Perguntou ainda como 

está a correr o “extra” que o governo anunciou que daria por cada projeto de investigação que 

a Universidade angariasse. 

Em reação a Deputada Catarina Chamacame Furtado disse que o que se pretende é acabar com 

a perpetuação do sistema de bolsas. Relativamente às “necessárias condições legislativas” disse 

que pretendem que o Governo crie todas as condições, sejam elas legislativas ou financeiras, 

para que se resolva o problema da precariedade na investigação científica. 

Em resposta, o Reitor da UAç esclareceu que a ideia seria a de um cofinanciamento de projetos 

de iniciativa privada. 

Acrescentou que não se pense que o sistema de bolsas poderá acabar, já que o sistema de bolsas 

é um sistema para formação, acrescentando ainda que a precaridade laboral dos investigadores 

está nos contratos de investigação e não nas bolsas. Disse também que o problema se coloca 

quando terminam as bolsas pós doc, já que não tem havido captação de investigação e que os 

programas têm sido escassos para aquelas que são as necessidades de investigação. 

Referiu que concorda com alínea e) do Projeto de Resolução do PSD/Açores. 

O Deputado Artur Lima interveio para dizer que já percebeu a confusão entre carreira científica 

e as bolsas de investigação e que o problema reside no financiamento e nãos nas bolsas. Disse 

ainda que as bolsas devem ser substancialmente aumentadas. 

Em reações o Reitor da UAç disse a coparticipação está em fase final de negociação e que não 

se pense que o sistema de bolsas poderá acabar já que o sistema de bolsas é um sistema para 

formação, acrescentando ainda que a precaridade laboral dos investigadores está nos contratos 

de investigação e não nas bolsas. 

Em reação o Reitor da UAç disse que nas primeiras negociações no âmbito da transferência de 

fundos comunitários para ciência e tecnologia, a verba reservada para interesses regionais era, 

no quadro nacional, de 2,5% e que nos quadros seguintes foi diluindo havendo agora uma 
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percentagem melhor e maior e havendo condições para que os sistemas de bolsas possam ser 

melhorados. 

O Deputado António Lima interveio para solicitar esclarecimento sobre quais são as 

necessidades da UAç em termos de novos investigadores e em que áreas seriam necessários e 

pedir esclarecimento sobre os concursos a decorrer para o OKEANOS já que o IMAR teria cerca 

de setenta investigadores. Perguntou ainda sobre como se irá interligar o OKEANOS com o 

Observatório do Mar e qual o ponto de situação sobre o PREVPAP.  

Em resposta o Reitor esclareceu que a UAç é ela própria uma instituição de ensino e de 

investigação e que por isso está abrangida pelos diplomas de investigação e que ao longo dos 

tempos a Universidade como estava dividida por departamentos a investigação fazia-se por 

departamentos. Por isso e por forma a poder autonomizar as áreas de investigação dos 

departamentos, que estão direcionados para a parte do ensino, constitui-se uma estrutura 

autónoma, estrutura esta que estando na fase final de acreditação permitirá a transformação 

do OKEANOS num Instituto autonomizando assim, também, a capacidade de financiamento da 

investigação nesta área. Acrescentou ainda que durante este ano irão haver nos Açores três 

Institutos de Investigação nos Açores: o Instituto de Vulcanologia, de Tecnologias Agrárias e do 

Ambiente e o OKEANOS. Neste âmbito esclareceu que o Governo Regional já está a promover o 

desenvolvimento deste último com a abertura destas dez vagas para investigadores e também 

esclareceu que não há a transição do IMAR para o OKEANOS, há sim a constituição de uma nova 

estrutura de investigação para o mar dos Açores. 

Relativamente ao Observatório de âmbito Nacional disse saber pouco sobre esta matéria e 

acrescentou dizendo que é contra a instalação deste Observatório nos Açores. 

Relativamente ao PREVPAP informou que é um processo ainda incompleto da UAç, tendo até ao 

momento visto aprovados novos requerimentos, apesar não estarem ainda integrados por falta 

de financiamento. 

A Deputada Sónia Nicolau perguntou se os apoios que a UAç tem recebido são só para 

Agricultura, Pescas e Mar ou se também tiveram outro tipo de apoios e perguntou se no âmbito 

das alíneas d) e e) da proposta se não acha que é intrometer-se naquela que é a autonomia da 

UAç e de outras entidades privadas. 

Em resposta o Reitor da UAç disse que o financiamento tem sido dirigido para as áreas da RIS3 

e relativamente aos apoios do Governo Regional eles não tem sido dirigidos só para as áreas 

prioritárias acrescentando que o próprio Orçamento da Região tem servido para cofinanciar 

complementarmente outras áreas. Relativamente à segunda pergunta disse que qualquer 

estatuto ou legislação regional é para a administração pública e não poderá determinar o que 

organizações de gestão privada fazem. 
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A Deputada Catarina Chamacame Furtado perguntou se já houve negociação com o Governo 

Regional com vista o melhoramento dos programas de financiamento e se tem havido 

cooperação com a UAç com vista à redefinição das áreas prioritárias.  

Em respostas o Reitor da UAç disse que o RIS3 está em processo de revisão e que alguns colegas 

da UAç estão representados em Grupos de Trabalho criados para o efeito. Acrescentou 

considerar que a não inclusão de áreas como a Saúde, Riscos Naturais e Biodiversidade será um 

erro. 

 

 

 

 Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT): 

 

A audição iniciou-se com a apresentação da iniciativa por parte do proponente. 

De seguida tomou a palavra o SRMCT que se referiu aos vários programas para o estímulo ao 

emprego científico nos Açores, referiu-se ao DL 57/2017 que promove o emprego científico nas 

Universidades. Referiu-se à necessidade de se indexar a investigação científica no ensino 

universitário, acrescentando que achou a iniciativa muito confusa e pouco amadurecida até 

porque algumas das questões levantadas já têm respostas, nomeadamente os últimos pontos 

da proposta. 

Relativamente às áreas prioritárias esclareceu que as mesmas estão definidas na RIS3 que neste 

momento está a ser alvo de reformulação, com grupos de trabalho criados para esse âmbito e 

que até ao final do corrente ano haverá um documento orientador, sendo certo que a Região 

não poderá abarcar todas as áreas científicas. 

Relativamente a aberturas concursais, quis relembrar que apesar de complexa, essa é uma 

preocupação do Governo Regional e que, no âmbito do PO2020 o Governo Regional impôs que 

nos projetos não houvessem bolsas, mas sim a contratação de investigadores, referindo-se às 

sessenta e nove pessoas contratadas que estão a trabalhar em projetos de investigação. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado perguntou sobre o trabalho que está a ser feito no 

âmbito da reformulação da RIS3 e sobre como pretende o Governo Regional aproveitar as 

verbas até ao fim do PO2020. Perguntou ainda se o SRMCT tinha o número certo de 

investigadores que fazem investigação em saúde. 

Em respostas o SRMCT disse que são dois investigadores na área da saúde no Hospital do Divino 

Espírito Santo. Acrescentou ainda que muitas vezes o emprego científico é do lado público, mas 

deve ser cada vez mais incentivado o emprego científico privado. Relativamente a eventuais 

novas áreas da RIS3, não quis ultrapassar aquele que é o trabalho que está a ser desenvolvido, 
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mas adiantou as áreas do Espaço, dos Riscos Naturais serão eventualmente abrangidas, tendo 

dúvidas sobre as áreas da Medicina e Saúde. Disse ainda que, mesmo não estando na RIS3, 

foram abertos concursos por parte do Governo Regional para outras áreas, como as Ciências 

Humanas, por via do orçamento regional e também na área da Saúde por via de consórcio. 

A mesma Deputada perguntou ainda sobre que valores dos fundos regionais existem para 

investigação nas áreas que não estão na RIS3, ao que o SRMCT respondeu que são cerca de 

cento e cinquenta mil euros para as ciências sociais e outro tanto para as ERA-NETs. 

Relativamente aos restantes dados, referiu que posteriormente irá facultá-los por não dispor 

dos mesmos na altura da audição. 

 

 

 Os pareceres por escrito recebidos são anexos do presente relatório. 

 Foi entregue pelo Reitor da Universidade dos Açores um documento que foi 

distribuído pelos Deputados da Comissão e que se anexa a este Relatório. 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer desfavorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção relativamente à 

presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE e a Representação Parlamentar do PCP, sem assento na 

Comissão, foram consultadas e não se pronunciaram. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos sociais deliberou, por 

maioria, emitir parecer desfavorável, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

 

 

O Relator 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

  

O presente relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PS, CDS-PP e PPM 

com o voto contra do PSD. 

 

 

A Presidente 

 
 

 

(Renata Correia Botelho) 

 

 







































 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation/Incentive Scheme 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 

 
 

 

The University of the Azores undertook a modification of the way its research activity is carried 

out, creating internal centers that are the collaboration vehicles with other universities as 

research organizations. 

This alteration led to the establishment of CEEAplA-A, UAc organization to encourage research 

and participation in CEEAplA, the FCT center. 

CEEAplA-A will closely follow the policies undertaken in CEEAplA, namely in what concerns the 

evaluation of the outputs produced by its members which should be the basis for the 

incentives provided to researchers.  

The evaluation system takes into consideration the evaluation criteria of FCT as expressed in 

the 2009 and 2015 evaluation reports. 

The current scheme differs from the one previously established in CEEAplA in that it limits the 

attribution of points to publications included in SCOPUS, while limiting credit for Other 

Publications to a maximum of 3 per year. 

Otherwise the main objective is to enhance quality publications that might lead to an 

improvement of the final evaluation of CEEAplA. 
 
 
 
 
 
 

1- Objective 
 
 

The objectives of this new version of the Incentive Scheme are: 

 
a)  To encourage and promote the quality and visibility of the research conducted by its 

members; 

b)  Apply criteria that are similar to those of CEEAplA; 

c)    Establish criteria for the admission of new researchers in the center; 

d)    Establish criteria for the maintenance of integrated member of the 

center.



 

 
2 - CEEAplA-A’s Members 

 
 

Members can be of four types: Integrated; Collaborators; Counselors and; Honorary. 

 

Only integrated members who are public servants at the service of the University of the 

Azores are subject to the evaluation considered here. 

 

Integrated members mandatorily comply with the eligibility criteria demanded by FCT 

(Fundação para a Ciência e Tecnologia) for accreditation /registration of R&D Units and 

might be founders, effectives and regulars. 

Founder integrated members are those that hold a PhD or the title of “agregado” and are 

public servants at the service of the University of the Azores and who subscribed the 

proposal for the foundation  of CEEAplAA. 

Effective integrated members are those that hold a PhD or the title of “agregado” and are 

public servants at the service of the University of the Azores as well as those that are 

retired having previously served in the University of the Azores, who are not founding 

members. 

Regular integrated members are those made equivalent to researchers who hold a PhD or 

the title of “agregado” and are public servants at the service of the University of the Azores 

as well as those that are retired including elements from other national and foreign 

institutions. 

The integrated members inform the director of CEEAplA-A, during the month of December, 

of their interest in maintaining such statute in the following year, thus assuring that their 

curricular items will contribute exclusively to the respective external evaluation process of 

the center.   

The proposals for admission of integrated effective and regular members are submitted to 

the director of CEEAplAA, in writing, by any integrated member.  

  

To be admitted, as an integrated member the curricular evaluation has to accumulate 20 

points in the immediate previous three year period. 

To maintain the status of integrated member a minimum of 15 points has to be achieved in 

each three year moving average period. 

 
 
 

3 – Amount to be distributed as incentive 
 
 
 

Annually CEEAplAA will budget the amount of funds to be allocated among integrated 

members who are public servants at the service of the University of the Azores. 

 
 



 

 
4 – Evaluation /Distribution criteria 

 
4.1The score attributed to each researcher is a 3 year moving average. The following table 

establishes the score for each type of publication: 
 

 
 
 

Output Score 

1.Publications in journals and Proceedings  

1.1..AJG15 (A)****  150 

1.2.AJG15/ISI– 4 (A) 120 

1.3.AJG15/ISI – 3 (B) 50 

1.4AJG15/ISI – 2 (C) 20 

1.5.AJG15/ISI – 1 (D) 7.5 

1.6.SCOPUS Index  3 

1.7. Other – (Maximum 9 in each 3 year period) 1.5 

 
  

 

2.Author of book or chapter in book  

CERES-A,B levels 20 

CERES–C level 7.5 

Other 1.5 

  

3.Editor of book  

CERES-A,B levels 25 

CERES-C level 12.5 

Other 1.5 

  

4.Presentations in Scientific Meetings 
 

 

4.1 Conference/Congress 1 

4.2 Seminars/Workshops 0.5 

  



 

5.Supervising (Concluded)  

5.1 Master thesis  2 

5.2 PhD   5 

  

6.Organization/scientific committee of scientific events 
 

 

National 1 

International 1.5 

  

7.Working papers 1 

  

8.Referee from international journal 
 

1 

  

9.Editorial body from scientific journals  

9.1 Editor in chief / Guest editor  

A,B, C, D levels and Scopus reference 2 

Other 1 

9.2 Member of editorial council/Associate editor/Scientific 
Council 

 

A,B,C, D levels and Scopus reference 2 

Other 1 

 
 

Application and Adjustment Norms 

 
1. The score given in point 1 will be taken from the AJG ranking available at 

http://charteredabs.org/academic-journal-guide-2015/. For ISI journals, available 

at http://admin-

apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=W2UrJtdUh9ynA4

DiucT the score will be attributed, in each ISI category, according to its rank in 

quartiles, as follows: 

a) 4th Q: 75 <= percentile < 100………………. A level publications 

b) 3rd Q: 50 <= percentile < 75………………… B level publications 

c) 2nd Q:  25 <= percentile < 50……………..….C level publications 

d) 1st Q:  0 <= percentile < 25..…….…………...D level publications 

 

 

 

 



 
As an example we present the quartiles for Business journals in 2014: 
 
a) 4th Q: 75 <= percentile < 100 (IP >= 2.075)………. A level publication 

b) 3rd Q: 50 <= percentile < 75 (1.400 <= IP < 2.075) … B level publication 

c) 2nd Q:  25 <= percentile < 50 (0.750 <= IP < 1.4).….C level publication 

d) 1st Q:  0 <= percentile < 25 (IP < 0.750).…………...D level publication 

 
 
Economics journals in 2014: 
 
a) 4th Q: 75 <= percentile < 100 (IP >= 1.362)………. A level publication 

b) 3rd Q: 50 <= percentile < 75 (0.860 <= IP < 1.362) … B level publication 

c) 2nd Q:  25 <= percentile < 50 (0.464 <= IP < 0.860).….C level publication 

d) 1st Q:  0 <= percentile < 25 (IP < 0.464).…………...D level publication 

 

 

In case one journal is included in more than one category the score of the 
highest quartile will prevail. 
 

 

In case the above criteria deliver a higher category for a journal already included in 

AJG, the ISI criteria will prevail. Relative to the AJG ranking, this improvement 

cannot represent more than one category. 
 

 
 

2)  The score given in point 2 will be taken from the CERES– Research School for 

Resource Studies for Development, available at: http://ceres.fss.uu.nl/rating-
lists/publishers/   

 
 

3)  The working papers should be available on series, not necessarily subject to referee, 

but with wide diffusion, such as CEEAplA’s Working Papers Series, available online. 
 

 
 

4)  Points 2 and 3.2 do not include the author’s editions. 
 

 
 

5)  To encourage co-authorship the following criteria will apply: 
 

 
 

5.1) If there is at least one author that does not belong to the University of the Azores 

 
Each member gets 1,3* points of the journal divided by the square root of the 

total number of authors (example: 2 authors in a B journal– the member of 

CEEAplAA gets(1,3*50)/√(2)=46.0) 

 
5.2) If there are co-authors from the University of Madeira 

 
Each member gets 1,1* points of the journal divided by the square root of the 

total number of authors (example: 2 authors in a B journal– each member of 

CEEAplAA gets (1,1*50)/√(2)=38.9) 

 
5.3) If there are co-authors only from the University of the Azores 

 



Each member gets 1,1* points of the journal divided by the square root of the 

total number of authors (example: 2 authors in a B journal– each member of 

CEEAplAA gets (1,1*50)/√(2)=38.9) 

 
6)  In case of co-supervising of theses, the points will be divided by the number of co-

supervisors. 

 
7)  To  ensure that  CEEAplAA’s researchers main goal is to publish in high quality 

journals, the aggregate score that can be obtained from output categories 4 to 9 is 

set to a maximum of 15 points (that is, the minimum score requirement to remain in 

the center as a “Researcher”). 



 
8) The amount allocated per researcher may be spent in a discretionary manner 

(missions/trips, software, bibliography, data, etc.) within the expenses admissible for 

research activities. 
 

 
 

9) In cases where a researcher, within the period of a year, does not spend his/her research 

funds, the remaining amount will be transferred to the following year to be used by the 

researcher. 
 

 
 

10) The amount accumulated by a researcher cannot exceed 20% of the total amount 

distributed in one year. 

 

11) The maximum amount a researcher is eligible for in any one year is 30% of the total 

amount budgeted for that year. 








