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BOLSA DE PERITOS - CANDIDATURAS PROCiência 2020 

(proposta) 
O presente documento, tem como âmbito de intervenção o universo de candidaturas ao Programa 
PROCiência 2020 

Constituição da Bolsa de Peritos 
A Bolsa será constituída por peritos a partir da indicação de três elementos por parte dos diferentes 
grupos de coordenação dos domínios estratégicos definidos na Estratégia de Especialização 
Inteligente da RAM: 

• Turismo; 

• Recursos e Tecnologias do Mar; 

• Saúde e bem-estar 

• Qualidade agroalimentar; 

• Sustentabilidade, gestão e manutenção de infraestruturas; 

• Bio-sustentabilidade; 

• Energia, mobilidade e alterações climáticas; 

• Tecnologias de informação e comunicação. 

Nenhum dos elementos indicados anteriormente poderá fazer parte das entidades que constituem o 
SRDITI e/ou ter com estas, à partida, conflitos de interesse.   

Parecer 

Para cada candidatura, será selecionado um elemento a partir do bolsa de peritos definida 
anteriormente para dar o parecer solicitado pelo regulamento do sistema ProCiência. A seleção do 
perito será feita pela ARDITI com base na disponibilidade dos elementos que compõem o painel 

Conflito de Interesses  
Se o perito estiver em situação de conflito de interesses relativamente à candidatura deve declará-lo 
à ARDITI de forma a esta poder selecionar um outro perito da Bolsa. 

Situações de conflito de interesse incluem, mas não se limitam a:  

• Pertencer ou ter ligação profissional ao promotor; 

• Ter em curso, ou planeado, uma colaboração com o promotor;  

• Ter uma relação familiar com algum responsável pela instituição promotora; 
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• Estar em qualquer outra situação que possa levantar dúvidas, quer pelo promotor quer por 

uma entidade exterior, relativamente à sua capacidade de avaliar a candidatura 

imparcialmente. 

Confidencialidade  
Deve ser assegurado o tratamento confidencial de todas as candidaturas e em todos os momentos do 
processo. A confidencialidade de todas as candidaturas deve ser protegida. Todos os peritos 
assinarão um termo de confidencialidade relativamente ao conteúdo das candidaturas, bem como ao 
decorrer de todo o processo, não podendo copiar, citar ou usar qualquer tipo de material contido nas 
candidaturas. 


