DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Investigação Polar (Ártico e Antártida)

Declaração obrigatória para os candidatos a projetos (Investigadores Responsáveis)/ bolsas
de investigação/ outras atividades no âmbito de concurso a financiamento pela Fundação
pela Ciência e Tecnologia (FCT) com deslocação prevista às regiões polares.
Para os devidos efeitos, o/a Sr./Srª. Investigador/a __________________________________,
proprietário/a do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/ Passaporte nº
________________________, participante na Campanha Antártica Portuguesa /no projeto
com a referência_____________________________, proposto para financiamento da FCT/
candidato à bolsa de investigação com a referência _____________________/ outra
atividade (designar:_____________________) (riscar o que não for aplicável) comprometese, caso a presente candidatura obtenha recomendação de financiamento, a:

Disposições Gerais

1 - Cumprir o disposto no Tratado para a Antártida, no Protocolo ao Tratado para a Antártida
sobre a Proteção do Meio Ambiente (Protocolo de Madrid) e normativas antárticas derivadas
do Tratado e regidas pelos países responsáveis pelo acolhimento logístico da missão,
incluindo as obrigações resultantes da aplicação dessas normativas.

2 - Reconhecer, durante a sua permanência na Antártida, a autoridade dos responsáveis pela
logística, dos Chefes das Bases antárticas, dos acampamentos e dos navios participantes da
campanha.

3 - Cumprir com normas de condutas e restantes regras internas às infraestruturas dos países
responsáveis por acolher a missão antártica.

4 - Cumprir as demais normativas internacionais aplicáveis ao Ártico e à Antártida,
nomeadamente no que respeita à proteção ambiental.

Certificados de Aptidão Médica

Assegurar que são remetidos à FCT os Certificados de Aptidão Médica de todos os elementos
da equipa de investigação/bolseiros/consultores cuja deslocação à Antártida se verifique
necessária de acordo com o exigido pelo Council of Managers of National Antarctic Programs
(COMNAP)1. Os referidos Certificados têm vindo a ser emitidos pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ).

1 O COMNAP é responsável pela gestão dos programas antárticos nacionais, sendo integrado por países
com bases estabelecidas na Antártida.

Avaliação de Impacto Ambiental

Remeter à FCT cópia da Certificação de Avaliação de Impacto Ambiental, para as atividades
de todos os participantes em deslocação à Antártida, em conformidade com o previsto no
Anexo I do Protocolo de Madrid, acessível em http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/gabpolar/.

__________,______de _____________ de ________.
(Localidade)

(Dia)

(Mês)

(Ano)

Assinatura do IR de projeto/candidato a bolsa de investigação (riscar o que não se aplica):

____________________________________________________________________________

