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Regras a utilizar na afiliação e agradecimentos pelos membros do CIMO/ 

Rules for affiliation and acknowledgments of CIMO members: 

 

 

1. Afiliação do CIMO/CIMO affiliation: 
 

PT: A afiliação a utilizar deverá ser sempre em Português (como descrita abaixo) e única 

para os membros integrados. 
1Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, 

Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal 
2Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha 

(SusTEC), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 

Bragança, Portugal 

 

 

EN: The affiliation must be always in Portuguese (as described below) and be unique for 

integrated members. 
1Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, 

Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal 
2Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha 

(SusTEC), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 

Bragança, Portugal 

 

Menções e símbolos para colocar nos artigos, resumos, comunicações em painel e 

comunicações orais 

Mentions and symbols to put on papers, abstracts, panel communications and oral 

communications 

 

 

 

2. Agradecimentos/ Acknowledgments: 
 

PT: Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) e 

aos fundos nacionais FCT/MCTES (PIDDAC) pelo apoio financeiro ao CIMO 

(UIDB/00690/2020 e UIDP/00690/2020) e SusTEC (LA/P/0007/2020). 

 

EN: The authors are grateful to the Foundation for Science and Technology (FCT, 

Portugal) for financial support through national funds FCT/MCTES (PIDDAC) to CIMO 

(UIDB/00690/2020 and UIDP/00690/2020) and SusTEC (LA/P/0007/2020). 
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Pode fazer download dos símbolos em/ You can download the symbols in: 

https://cimo.ipb.pt/uploads/cimo.jpg e 

https://cimo.ipb.pt/uploads/sustec.jpg 

 

 

PT: Os agradecimentos em artigos, comunicações e teses (mestrado e doutoramento) 

deverão conter sempre o agradecimento ao financiamento base do CIMO. Quando 

aplicável, incluir os agradecimentos ao emprego científico (institucional ou individual), 

bolsas de doutoramento FCT e projetos financiados (específico para cada projeto e a 

tratar individualmente de acordo com as regras de financiamento). Qualquer 

agradecimento específico que venha a ser necessário será comunicado quando aplicável. 

 

EN: Acknowledgments in articles, communications and theses (PhD and MSc) should 

always include the general acknowledgment to CIMO’s base funding. When applicable, 

acknowledgments to scientific employment (institutional or individual), FCT doctoral 

grants and funded projects (specific to each project and to be treated individually 

according to the funding rules) should be also added. Any specific acknowledgment that 

might be required will be communicated when applicable. 

 

 

 

Emprego Científico Institucional/ Institutional Scientific Employment: 

PT: Financiamento nacional pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no 

âmbito da celebração do contrato-programa de emprego científico institucional com XXX 

(nome do investigador). 

 

EN: National funding by FCT- Foundation for Science and Technology, through the 

institutional scientific employment program-contract with XXX (research name). 

 

 

Emprego Científico Individual/ Individual Scientific Employment: 

PT: Financiamento nacional pela FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no 

âmbito da celebração do contrato-programa de emprego científico com XXX (nome do 

investigador). 

EN: National funding by FCT, Foundation for Science and Technology, through the 

individual scientific employment program-contract with XXX (research name). 

 

 

Bolsas de doutoramento FCT/ PhD FCT research grants: 

PT: Financiamento nacional pela FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no 

âmbito da bolsa de doutoramento XXX (referência da bolsa) de XXX (nome do 

investigador). 

EN: National funding by FCT, Foundation for Science and Technology, through the 

individual research grant (grant reference) XXX of XXX (research name). 

https://cimo.ipb.pt/uploads/cimo.jpg
https://cimo.ipb.pt/uploads/sustec.jpg

