28 de Novembro de 2014

Incentives News Flash n.º 35/2014
Create value with public funding
Concurso para a apresentação
de candidaturas para projectos
de investigação científica e
desenvolvimento tecnológico
Foi publicado, no sítio da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), o Aviso para a
Apresentação de Candidaturas direccionado
para projectos de Investigação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT), com
uma dotação orçamental de Euro 70 milhões.

Modalidade de projectos
O aviso destina-se a projectos de IC&DT
dirigidos a questões científicas ou conceitos
originais e relevantes, com referência a
padrões internacionais que contribuam para o
avanço do conhecimento e que produzam
indicadores de realização no decurso do
projecto, em termos de produção científica.
A duração máxima dos projectos é de 36
meses, prorrogáveis, excepcionalmente, até
12 meses e o limite máximo de financiamento
por projecto é de Euro 200 mil.

Entidades beneficiárias
Podem candidatar-se, individualmente ou em
associação, equipas de investigação das
seguintes entidades:


Instituições do Ensino Superior, seus
institutos e centros de I&D;



Laboratórios associados;



Laboratórios do Estado;



Instituições privadas sem fins lucrativos
que tenham como objecto principal
actividades de Ciência e Tecnologia;



Empresas desde que inseridas em
projectos liderados por instituições de I&D
públicas ou privadas sem fins lucrativos;



Outras instituições públicas e privadas,
sem fins lucrativos, que desenvolvam ou
participem em actividades de investigação
científica.

Âmbito territorial
A afectação territorial dos projectos é
determinada pela Região NUTS II onde se
localizam as Instituições Proponentes e
Participantes.

Condições de acesso
O investigador responsável da candidatura
poderá apenas submeter uma candidatura no
presente concurso, devendo ter no mínimo 35%
de tempo de dedicação ao projecto, e não
poderá encontrar-se em situação de
incumprimento injustificado dos requisitos
regulamentares aplicáveis. Os restantes
membros da equipa deverão ter no mínimo 15%
de tempo de dedicação ao projecto.

Metodologia de selecção dos projectos
As candidaturas serão avaliadas por painéis
internacionais de avaliadores independentes,
constituídos por domínio/área científica.
A metodologia de selecção e hierarquização
dos projectos é baseada no indicador de
Mérito do Projecto que assenta nos seguintes
critérios:


Mérito científico e carácter inovador do
projecto numa óptica internacional;



Mérito científico da equipa de
investigação;



Exequibilidade do programa de trabalhos
e razoabilidade orçamental;



Contributo para a acumulação de
conhecimento e competências do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional;



Potencial da valorização económica da
tecnologia.

Apresentação de candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas à
FCT, em língua inglesa, em formulário próprio
e submetidas electronicamente através do
sítio http://concursos.fct.pt/projectos/ entre 25
de Novembro de 2014 e 29 de Janeiro de
2015 (17 horas).
Para mais detalhes, consulte o Aviso para a
Apresentação de Candidaturas da FCT.
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