
  

 

 

 

 

 

 

Investigador responsável  

Click or tap here to enter text. 

ORCID ID 

Click or tap here to enter text.  

Ciência Vitae ID 

Click or tap here to enter text.  

 

Título do projeto em português  

A 

Título do projeto em inglês  

Click or tap here to enter text. 

Acrónimo do projeto  

Click or tap here to enter text. 

 

Área científica principal  

Click or tap here to enter text. 

Subárea científica  

Click or tap here to enter text. 

 

Laboratório da Unidade I&D proponente  

Click or tap here to enter text. 

Outras/os Laboratórios e Unidades I&D participantes  

Click or tap here to enter text. 

 

Data de início  

Click or tap here to enter text. 

 

CROSS SEEDING PROPOSAL 
 



  

 

Duração (meses)  

Click or tap here to enter text. 

 

EQUIPA 

 

Membros da equipa 

Nomes, CiênciaVitae ID  

Click or tap here to enter text. 

 

 

 

 

PROJETO 

 

Keywords (Max. 5)  

Click or tap here to enter text. 

Resumo Científico  e enquadramento na missão do HEI-Lab (Max. 1000 caracteres)  

Click or tap here to enter text. 

State of the art, Impacto e Excelência Científica (Max. 4000 caracteres)   

Click or tap here to enter text. 

Objetivos do Projeto  (Max. 1000 caracteres)  

Click or tap here to enter text. 

Plano de trabalho e metodologia (Max. 1000 caracteres)  

Click or tap here to enter text. 

Impacto Social, Igualdade de género e diversidade e alinhamento com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (Max. 2000 caracteres)   

Click or tap here to enter text. 

 

CALENDARIZAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO 

 



  

 

Milestones (Max. 300 caracteres)  

Click or tap here to enter text. 

Timeline  

Click or tap here to enter text. 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO EXPECTÁVEIS 

Descrição 
Description 

  
2023 

  
2024 

Livros 
Books 

Click or tap 

here to enter 

text. 

Click or tap 

here to enter 

text. 

Artigos em revistas internacionais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Artigos em revistas nacionais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Comunicações em encontros científicos internacionais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Comunicações em encontros científicos nacionais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Relatórios  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Organização de seminários e conferências  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Formação avançada  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Teses de Doutoramento  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Dissertações de Mestrado  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Modelos  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Aplicações computacionais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Protótipos laboratoriais  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Outros  Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

 



  

 

Budget  

Descrição  
 

2023 
 

2024 
 

Total 

Recursos Humanos (Max. 14 350€) 
0,00 0,00 0,00 

Aquisição de Bens e Serviços (Max. 1 000€) 
0,00 0,00 0,00 

Demonstração, Promoção e Divulgação (Max. 3 150€)  
0,00 0,00 0,00 

Instrumentos e equipamento científico e técnico (1 500 €)  
0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 |0,00 |0,00 

  

Justificação dos recursos humanos  (Max. 600 caracteres)  
Click or tap here to enter text. 
Justificação de aquisição de bens e serviços (Max. 600 caracteres)  
Click or tap here to enter text. 
Justificação do Equipamento (Max. 600 caracteres)  
Click or tap here to enter text. 
Justificação do Demonstração, Promoção e Divulgação  
Click or tap here to enter text. 
Equipamento já disponível para a execução do projecto (Max. 600 caracteres)  
Click or tap here to enter text. 
 

  

 
Bibliographic References 
 
Lista  
Click or tap here to enter text. 

 

 


