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Relatório de projetos de investigação
Ano de referência:
1. Identificação do projeto
1.1 Área científica principal
2. Trabalhados desenvolvidos
2.5 Equipa de investigação  (descrição resumida do trabalho desenvolvido por cada investigador no ano a que se refere o relatório)
Nome
Cargo/função
Tarefa
Ações desenvolvidas
Horas 
2.7 Indicadores de realização
Ano
A - Publicações
Livros
Artigos em revistas internacionais
Artigos em revistas nacionais
B - Comunicações
Comunicações em encontros cientificos internacionais
Comunicações em encontros científicos nacionais
C - Relatórios
D - Organização de seminários e conferências
E - Formação avançada
Teses de doutoramento
Dissertações de mestrado
Outras
F - Modelos
3. Execução orçamental
3.1 Execução orçamental por rubrica (incluir 1 tabela por instituição financiada)
Instituição:
Descritivo
1. Recursos humanos
2. Missões
Trabalho de campo
Participação em congressos EU
Participação em congressos fora EU
Participação em congressos PT
3. Consultores
4. Aquisição de bens e serviços
5. Equipamentos
6. Gastos Gerais
Total
4. Anexos Incluir cópia dos resultados obtidos (artigos, ficha técnica e sumário de livros), certificados de participação em eventos científicos (se aplicável), análise de evidências (se considerado) e toda a informação que considere importante incluir.
Data:
Rubrica:
8.2.1.4029.1.523496.503679
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