AFILIAÇÕES
A utilização correcta e consistente dos endereços institucionais é fundamental para que o ISPA e
respectivas Unidades de Investigação sejam devidamente reconhecidas e creditadas, o que impacta
directamente a avaliação e financiamento da instituição.

Artigos e Apresentações em Congressos Científicos
1. A designação da instituição deverá constar por extenso e em português; isto é, deverá ser
designada como ISPA - Instituto Universitário.

2. A afiliação da instituição não deverá ser traduzida; no entanto, pontualmente e se estritamente
requisitado, a afiliação traduzida correcta é ISPA - University Institute.

3. Afiliações das Unidades de Investigação:
• WJCR - William James Center for Research (por extenso e em inglês)
• CIE - Centro de Investigação em Educação (por extenso e em português)
• MARE - Marine and Environmental Sciences Centre (por extenso e, preferencialmente, em
inglês); se exigida a designação em português, deverá constar como MARE - Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente (não deverá ser feita referência ao pólo ISPA)
• APPsyCI- Applied Psychology Research Center Capabilities & Inclusion (por extenso e em
inglês); se exigida a designação em português deverá constar como APPsyCI - Centro de
Investigação em Psicologia Aplicada Capacidades & Inclusão.

4. Assim, as afiliações das Unidades de Investigação e, conjuntamente, do ISPA são:
• WJCR - William James Center for Research; ISPA - Instituto Universitário
• CIE - Centro de Investigação em Educação; ISPA - Instituto Universitário
• MARE - Marine and Environmental Sciences Centre; ISPA - Instituto Universitário
• APPsyCI- Applied Psychology Research Center Capabilities & Inclusion; ISPA - Instituto
Universitário.

Candidaturas a Projectos de Investigação e Celebração de Contratos
Qualquer projecto de investigação e/ou contrato que exija um Número de Identificação Fiscal (NIF)
é realizado pelo ISPA, CRL. Assim, a designação a constar deverá ser ISPA, CRL. e o NIF a indicar
será o 501 313 672.

