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Sumário: Introdução 
 

A Iniciativa para a Equidade na Investigação é um serviço do COHRED para 

melhorar a equidade, eficiência e impacto das colaborações na investigação a nível 

global. Tendo em conta o nosso passado na área da “investigação para a saúde”, o 

RFI foi criado com o objetivo de melhorar a saúde, equidade e desenvolvimento 

globais. 

 

No entanto, com pequenas modificações, o RFI também é totalmente apropriado para ser usado em 

outras áreas de colaboração em ciência. Como viemos a descobrir, melhorar a equidade da 

investigação é também uma vantagem estratégica em centros de investigação, instituições e 

corporações: uma maior equidade resulta em maior eficiência, parcerias duradoras, menos conflitos, 

maior entendimento, menos riscos com a reputação das instituições e um maior impacto. O RFI é, 

dessa forma, de relevo para todos os agentes envolvidos em colaborações de investigação em 

qualquer parte do mundo, impendentemente da sua duração – apesar de o objetivo ser inicialmente 

aumentar a capacidade de investigação e inovação de países de baixo e médio rendimento. O impacto 

geral do RFI deve resultar em práticas de investigação e sistemas de inovação mais capazes em todos 

os países do mundo, de forma a lidar com os importantes desafios de desenvolvimento e saúde ao 

nível local, regional e global – tanto agora como no futuro. O RFI surge como suporte direto aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – em particular os ODS 17 relativos às parcerias. 

 

 

O RFI pode ser usado por todas as organizações, instituições, corporações e 

departamentos governamentais que se envolvem como atores, financiadores e 

facilitadores de investigação e parcerias na investigação. Em particular, o RFI foi 

desenhado para ser utilizado por: 

 

1. Departamentos governamentais com responsabilidades fundamentais no apoio e 

desenvolvimento de investigação, incluindo (mas não limitado a) Ministérios da Ciência e 

Tecnologia, Saúde e Educação Superior 

2. Agências Nacionais de Investigação e Inovação 

3. Instituições e organizações académicas e de investigação 

4. Divisões de investigação e organizações do setor privado/indústria.  

5. Financiadores da investigação, patrocinadores e filantropias  
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6. Outros stakeholders chave – incluindo – mas não limitados a – grandes ONGs envolvidas 

em investigação, organizações internacionais e agências multinacionais, organizações 

para o desenvolvimento que promovem e utilizam investigação e inovação, assim como 

outros stakeholders interessados nestas áreas.  

 

Iniciativa para a Equidade na Investigação (RFI)  

Envolva-se com o RFI, contribua para a equidade, eficiência e impacto para a saúde e desenvolvimento 

na investigação global.  

 

NOTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As versões portuguesas do RFI foram traduzidas por António Carvalho, Investigador em 

pós-doutoramento no Global Health and Tropical Medicine (GHTM), Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL) 
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Série de Documentação do RFI 
 

O que precisa para começar:   

 

 

 

Mais documentação será adicionada ao longo do tempo. Por favor consulte o website do RFI para as 

últimas atualizações. http://rfi.cohred.org 

 

Direitos de Propriedade e Utilização Equitativa 

 

Este relatório está disponível em acesso livre através de uma Licença do Creative Commons, 

Atribuição 3.0 (para ver as condições de utilização, consulte: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) 

Pode partilhar, copiar, distribuir e transmitir este trabalho, sob as seguintes condições:  

 
• Tem de atribuir o trabalho na forma especificada pelo autor ou licenciador (mas não de uma 

forma que sugira que estes o endorsam a si ou à sua utilização do trabalho). 

• Não pode utilizar este trabalho para fins comerciais. 

• Não pode alterar, transformar ou reformular este trabalho. 

• Para qualquer reutilização ou distribuição, tem de explicitar publicamente os termos de 

licenciamento deste trabalho. 

• A melhor forma de o fazer é com um link para a seguinte página web 

http://creativecommons.org licenses/by-nc-nd/3.0/ 

• Qualquer uma das condições acima mencionada pode ser suspensa se obtiver permissão do 

detentor dos direitos de autor.  

• Nada nesta licença afeta ou restringe os direitos morais do autor.  

 

© Council on Health Research for Development (COHRED), Research Fairness Initiative. 
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Guia do Relatório do 

RFI  

 

Guia de Implementação 

Institucional do RFI 

Guia de implementação Institucional da Iniciativa para a Equidade na Investigação acedido a [DATA] em [URL]  

Este documento foi preparado pelo grupo nuclear do RFI:  

Carel IJsselmuiden, Lauranne Botti, Janis Lazdins, Kirsty Klipp.  

A versão atual do guia de implementação institucional do RFI está pronta para ser utilizada. É a versão 1, por 

isso estamos confiantes de que poderá ser melhorada. Por favor envie os seus comentários para rfi@cohred.org 

ou para o site do RFI. 

http://rfi.cohred.org/
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Introdução ao Sumário do RFI 

 

No cerne da Iniciativa para a Equidade na Investigação (RFI) está a necessidade de compreender as 

características e medidas que as organizações têm de levar a cabo para se tornarem melhores 

parceiras em investigação e inovação colaborativas. 

 

O sumário do RFI apresenta os domínios, tópicos e indicadores que são necessários para produzir um 

relatório institucional do RFI. O Sumário do RFI serve como uma visão geral sobre áreas que as 

organizações irão reportar de forma a que se tornem parceiros mais equitativos em investigação e 

inovação. Mais detalhes são fornecidos no Guia de Relatório do RFI.  

 

O grande objetivo do RFI consiste em desenvolver a capacitação de sistemas de investigação e 

inovação em instituições de países de baixo e médio rendimento, através das suas parcerias de 

investigação com instituições de países de elevado rendimento. Ao mesmo tempo, o RFI é de relevo 

para aumentar a eficiência e performance de qualquer colaboração e parcerias de investigação, e este 

guia será útil para todos os stakeholders envolvidos na investigação. 

 

O RFI foi desenhado, inicialmente, como um sistema de avaliação utilizado por todos os stakeholders 

na investigação e que pode ser validado pelo Secretariado do RFI, e, em segundo lugar, como uma 

plataforma de aprendizagem para aumentar a compreensão e partilha de inovações e melhores 

práticas. Um relatório de alta qualidade é atingido através do fornecimento de informação quantitativa 

e qualitativa sobre cada um dos 45 indicadores que em conjunto constituem o RFI.  

 

 

A análise detalhada de cada indicador é realizada em três fases:  

 

1. Providencie respostas específicas de acordo com o que é solicitado em cada tópico. 

2. Providencie documentação de apoio para substanciar as respostas ao item 1. 

3. Providencie planos a curto e médio prazo para a melhoria das ações da organização 

relacionadas com este tópico/indicador particular. É a dimensão estratégica da sua 

organização e dos parceiros prospetivos – para analisar como as futuras colaborações serão 

implementadas.   
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Para cada Indicador 

• Reportar acerca de cada indicador de acordo com as 

especificações 

• Providencie documentação de apoio 

• Identifique ações futuras para melhorar a equidade e 

performance 

 

A análise compreensiva de cada domínio requer um passo adicional: 

 

1. Providenciar mais informação sobre eventuais práticas utilizadas pela sua organização 

para melhorar as colaborações de investigação. Este é o local onde pode partilhar e 

publicar a melhores práticas organizacionais com exemplos concretos, estudos de caso, 

etc. 

 

Para cada domínio 

• Reforce a informação providenciada para cada indicador 

com outras boas práticas ou ações de colaboração 

utilizadas ou promovidas pela sua organização.  

 

 
A Iniciativa para a Equidade na Investigação é um serviço do COHRED para melhorar a equidade, 

eficiência e impacto das colaborações na investigação a nível global. Tendo em conta o nosso passado 

na área da “investigação para a saúde”, o RFI foi criado com o objetivo de melhorar a saúde, equidade 

e desenvolvimento globais. No entanto, com pequenas modificações, o RFI também é totalmente 

apropriado para ser usado em outras áreas de colaboração em ciência. Como viemos a descobrir, 

melhorar a equidade da investigação é também uma vantagem estratégica em centros de investigação, 

instituições e corporações: uma maior equidade resulta em maior eficiência, parcerias duradoras, 

menos conflitos, maior entendimento, menos riscos com a reputação das instituições e um maior 

impacto. O RFI é, dessa forma, de relevo para todos os agentes envolvidos em colaborações de 

investigação em qualquer parte do mundo, impendentemente da sua duração – apesar de o objetivo 

ser inicialmente aumentar a capacidade de investigação e inovação de países de baixo e médio 

rendimento. O RFI surge como suporte direto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

– em particular os ODS 17 relativos às parcerias. 
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Diretrizes do RFI: Domínios, tópicos e indicadores 

 

DOMÍNIO RFI 1: EQUIDADE DE OPORTUNIDADE 

 

Tópico 1. Relevância para as comunidades onde a investigação é levada a cabo 

• Indicador 1.1.1. Prioridades de investigação nas comunidades onde a investigação é 

desenvolvida 

• Indicador 1.1.2. Ações se não existirem prioridades de investigação  

• Indicador 1.1.3. Justificação para investigar tópicos de baixa prioridade 

 

 

Tópico 2. Envolvimento inicial de todos os parceiros – em decisões sobre objetivos, métodos, 

implementação   

• Indicador 1.2.1. Relação entre o “financiador principal/líder” e os “outros” parceiros 

• Indicador 1.2.2. Procedimentos operacionais padrão (SOPs) para a inclusão de parceiros no 

desenho do estudo 

• Indicador 1.2.3. SOPs para ações de apoio aos parceiros  

 

 

Tópico 3. Tornar as contribuições de todos os parceiros explícitas – Contratação Equitativa da 

Investigação  

• Indicador 1.3.1. Clarificação dos papéis nas parcerias de investigação  

• Indicador 1.3.2. SOPs para a resolução de conflitos 

• Indicador 1.3.3 Tornar o potencial impacto explícito antes de iniciar a investigação 

 

 

Tópico 4. Assegurar que o matching e outros mecanismos de cofinanciamento não 

prejudicam as oportunidades para a participação equitativa de todos os parceiros  

• Indicador 1.4.1. Cofinanciamento equitativo 

• Indicador 1.4.2. Alternativas ao cofinanciamento equitativo  

• Indicador 1.4.3. Investigação fora das prioridades nacionais e cofinanciamento 

 

 

Tópico 5. Reconhecimento de capacidades desiguais de gestão da investigação entre 

parceiros e disponibilização das medidas apropriadas para lidar com estas situações  

• Indicador 1.5.1. Capacidade de gestão de investigação 

• Indicador 1.5.2. Capacidade de gestão financeira  

• Indicador 1.5.3. Capacidade de contratação e de negociação contratual 
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DOMÍNIO RFI 2. PROCESSO EQUITATIVO 

 

Tópico 6. Minimizar impactos negativos dos programas de investigação na saúde e outros 

sistemas   

• Indicador 2.6.1. Avaliação dos potenciais danos da investigação  

• Indicador 2.6.2. Reduzir os impactos negativos da investigação 

• Indicador 2.6.3.Compensação para as consequências indesejadas (negativas) da investigação   

 

 

Tópico 7. Contratação local, formação e aquisições equitativas 

• Indicador 2.7.1. Contratação de staff local  

• Indicador 2.7.2. Aquisição local de consumíveis e serviços  

• Indicador 2.7.3. Apoio para o desenvolvimento de capacidade local 

 

 

Tópico 8. Respeito pela autoridade dos sistemas de revisão ética locais 

• Indicador 2.8.1. Aprovação Ética da Investigação 

• Indicador 2.8.2. Apoio da capacidade local de Revisão Ética da Investigação 

• Indicador 2.8.3. Permitir o acesso à expertise global   

 

 

Tópico 9. Propriedade, armazenamento, acesso e uso de dados  

• Indicador 2.9.1. Acordos de propriedade de dados  

• Indicador 2.9.2. Acordos de transferência de materiais 

• Indicador 2.9.3. Direitos de utilização de dados para publicação  

 

 

Tópico 10. Encorajamento de desenvolvimento de orçamento de recuperação e compensação 

para todos os parceiros 

• Indicador 2.10.1. Orçamento de recuperação dos custos totais 

• Indicador 2.10.2. Melhorar/estandardizar o orçamento 

• Indicador 2.10.3. Auditoria financeira externa  
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DOMÍNIO RFI 3. PARTILHA EQUITATIVA DE BENEFÍCIOS, 

CUSTOS E RESULTADOS 

 

Tópico 11. Capacidade dos sistemas de investigação  

• Indicador 3.11.1. Formação  

• Indicador 3.11.2. Gestão da Investigação  

• Indicador 3.11.3. Aumento (Expectável) do Financiamento  

 

 

Tópico 12. Direitos de Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia 

• Indicador 3.12.1. Transferência de Tecnologia  

• Indicador 3.12.2. Partilha dos direitos de propriedade intelectual 

• Indicador 3.12.3. Contratação de apoio para direitos de propriedade intelectual  

 

 

Tópico 13. Capacidade do sistema de inovação  

• Indicador 3.13.1. Localizar a inovação  

• Indicador 3.13.2. Obtenção de Financiamento para associar Investigação à Inovação  

• Indicador 3.13.3. Apoio à cultura de Inovação  

 

 

Tópico 14. Preocupações Societais  

• Indicador 3.14.1. Promover a participação de mulheres na ciência e inovação 

• Indicador 3.14.2. Redução de impactos ambientais negativos 

• Indicador 3.14.3. Alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável  

 

 

Tópico 15. Expectativa de todos os parceiros aderirem aos melhores standards de práticas em 

colaborações de investigação  

• Indicador 3.15.1. Requisitos dos Parceiros para Parcerias de Investigação Equitativas  

• Indicador 3.15.2. Requisitos dos Financiadores para Parcerias de Investigação Equitativas  

• Indicador 3.15.3. Contratação Equitativa na Investigação 
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A Iniciativa para a Equidade na Investigação 

 

 

 

Informação relevante de contactos RFI 

 

Portal Web RFI  http://rfi.cohred.org 

Apoio RFI  http://rfi.cohred.org/get-help/ 

Recursos RFI  http://rfi.cohred.org/rfi-evidence-base/  

Questões relacionadas com RFI  http://rfi.cohred.org/FAQ 

Email de contacto rfi@cohred.org 

Critérios de validação RFI  http://rfi.cohred.org/rfi-validation-criteria/ 

 

 

Internamente

•Promove o alinhamento 
com os valores 
organizacionais

•Aumenta a eficiência da 
investigação (“I & D”)

•Aumenta a qualidade, 
eficiência económica e 
impacto das parcerias

Externamente

•Cria clareza e 
transparência para os 
parceiros e stakeholders

•Cria equidade desde o 
início

•Atrai os parceiros com os 
quais quer trabalhar

•Demonstra cidadania 
corporativa e responsável 

Globalmente

•Constrói uma base de 
dados global sobre 
colaboração na 
investigação

•Encoraja o uso e 
desenvolvimento de 
standards, benchmarks e 
melhores práticas

•Contribui para a 
capacidade de 
investigação global 
necessária para a saúde, 
equidade e 
desenvolvimento 
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