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Concurso: SAESCTN - Concurso para Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito das Ciências Natu-

rais e do Ambiente. 

 

Apresentação das Candidaturas: Entre o dia 21 de março e o dia 19 de abril de 2012, às 17 horas, hora de Lisboa. 

As candidaturas devem ser apresentadas à FCT, em língua inglesa nas suas componentes principais, em formulário próprio e submeti-

das eletronicamente através do sítio https://concursos.fct.mctes.pt/projectos/. 

Objectivos e Prioridades: 

Constitui prioridade da política de Ciência e Tecnologia nacional o crescimento, reforço e consolidação do Sistema Científico e Tecno-

lógico Nacional (SCTN), tornando-o mais competitivo no contexto nacional e internacional e incentivando a transferência do conheci-

mento científico e inovação tecnológica para o tecido produtivo. Neste âmbito, assume particular relevância a promoção e o reforço 

de competências das instituições científicas e tecnológicas, através da participação das suas equipas de investigação em projetos de 

investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) em diferentes domínios científicos. 

Modalidades de Projetos a Apoiar: 

O presente aviso destina-se a projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) em todos os domínios cientí-

ficos, na aceção da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológi-

co Nacional (SAESCTN) e do Regulamento de Acesso a Financiamento de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecno-

lógico/2010. 

Os projetos suscetíveis de apoio configuram-se nas seguintes modalidades: 

a) Projetos de IC&DT; 

b) Projetos de investigação exploratória; 

c) Projetos de IC&DT em linhas de investigação de excelência; 

d) Projetos de IC&DT de consolidação de competências e recursos em investigação. 

 

Mais informação: 

Concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico – 2012  

 

Aviso n.º 01/SAESCTN/2012  

Outras Oportunidades de Financiamento: 

 

Participar no CYTED 

Convocatória anual de Ações 

CYTED: Investigação 

A Convocatória CYTED 2012 para a 

solicitação de Redes Temáticas ou 

Ações de transferência de tecno-

logia no setor empresarial permanecerá aberta desde o dia 01 de 

fevereiro até 03 de abril às 17 horas (hora local de Madrid, Espanha). 

http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php?lang=pt 

Redes Temáticas 

Definição: As Redes Temáticas são associações de grupos de investi-

gação de entidades públicas ou privadas dos países-membros do Pro-

grama CYTED, cujas atividades científicas ou tecnológicas estão rela-

cionadas dentro de um âmbito comum de interesses. 

As Redes Temáticas pretendem propiciar entre os grupos: 

Interações científicas estáveis e continuadas. 

Intercâmbios de conhecimento científico e técnico de mútuo inte-

resse. 

Potenciação sinérgica e coordenação das suas linhas de I+D. 

Intercâmbios e mobilidade de pessoal de investigação. 

Formação de recursos humanos. 

Capacitação técnica e metodológica. 

Elaboração de propostas de possíveis Projetos de Investigação ou 

Projetos de Inovação IBEROEKA. 

Ações de difusão e transferência tecnológica entre grupos ou entida-

des distintas, sempre que sejam técnica, económica e comercialmen-

te viáveis. 

Mais Informação consultar: http://www.cyted.org/

cyted_informacion/pt/redes_tematicas.php 

Linhas de Investigação Abertas para a Convocatória 2012 

 

 

Acção Marie Curie "Career Integration 

Grants" (Cand. 6 de Março e 18 de Setembro 

de 2012) 

 

A Research Executive Agency lançou, no "Participant Portal", o convite 

à submissão de candidaturas para a Ação Marie Curie "Career Integra-

tion Grants" (CIG). 

A Career Integration Grant (CIG) dirige-se a Investigadores com o Dou-

toramento ou com experiência de investigação, de qualquer naciona-

lidade, que, à data limite de submissão de candidaturas, não tenham 

residido mais de 12 meses nos últimos 3 anos no País da Instituição 

para a qual se candidatam. 

As datas limite de avaliação de candidaturas são o dia 6 de março e 18 

de setembro de 2012 às 17:00 horas em Bruxelas (16:00 horas de Lis-

boa). 

Para obtenção da documentação necessária e acesso ao sistema de 

submissão de candidaturas deverá utilizar o seguinte URL: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?

callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 

 

Acção Marie Curie "IAPP - Industry Academia Partnerships and 

Pathways" (Cand. até 19 de Abril de 2012) 

A Research Executive Agency lançou, no "Participant Portal", o convite 

à submissão de candidaturas da Ação Marie Curie "IAPP - Industry 

Academia Partnerships and Pathways". 

Estes financiamentos Marie Curie IAPP destinam-se a promover par-

cerias entre organismos públicos e privados, Instituições do Ensino 

Superior por um lado, e Empresas por outro, incluindo as PMEs, com 

base num projeto de investigação comum, e têm como objectivo 

reforçar a troca de know-how entre os dois setores. 

Podem candidatar-se as Instituições do Ensino Superior ou Centros de 

Investigação e as Empresas, submetendo projetos de investigação em 

parceria, devendo as parcerias incluir pelo menos uma instituição de 

cada setor de dois Estados-Membros ou Estados-Associados diferen-

tes. 

A data limite para a submissão de candidaturas é o dia 19 de abril de 

2012 às 17:00 horas em Bruxelas (16:00 horas de Lisboa). 

Para obtenção da documentação necessária e acesso ao sistema de 

submissão de candidaturas deverá utlizar o seguinte URL: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?

callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP 

 

Para quaisquer esclarecimentos ou obtenção de apoio no processo de 

preparação e submissão de candidaturas poderá contatar: 

Pontos de Contato Nacional das Ações Marie Curie 

Telefone: 21 392 44 46 

Dra. Ana Mafalda Dourado, E-mail: ana.mafalda@fct.mctes.pt 

Dra. Ana Margarida Santos, E-mail: anamargarida.santos@fct.mctes.pt  

Concursos a decorrer: 

   Aviso n.º 17/SI/2011 

Encerramento das Candidaturas: 26.03.2012 

 

Próximos Concursos a abrir: 

 

AÇÃO/MEDIDA: Cooperação para a Inovação (4.1.)  

http :// w ww .prod er .pt/ c onteudo.a spx ? menuid = 391 
Data abertura: A partir de 30 de outubro 

AÇÃO/MEDIDA: Projetos Estruturantes / Tipologia Eletrifica-
ção de Zonas Rurais (1.6.5.)  

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=459 

Data abertura: A partir de 17 de abril 

 

 

  

 

Informação sobre o 7º Quadro - Programa de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico 
CONCURSOS A ABRIR EM 2012 

 

O Programa Ideias do FP7 http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/
home_en.html 

Mais informação, consultar anexo  (folheto_ideias) 

 
O Programa KBBE do FP7 http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/
home_en.html 

Mais informação, consultar anexo  (folheto_KBBE) 

 

 

Noticias e Informações Diversas 

 
 
 
 
 

Programa LIFE+ 

 
Com base no sucesso do anterior Programa LIFE+, a Comissão 
Europeia propôs um novo Programa LIFE para o período de 
2014-2020, que pretende ter mais impacto e maior orçamento. 
 

Press release (consultar anexo) 

 
Toda a Informação em: 

Programa LIFE+ 

Europa.eu 

  

 

Informação à Comunidade científica  

Informação sobre os programas de financia-
mento disponíveis para o ano de 2012, a qual 

pode ser consultada em http://www.fct.pt/apoios/projectos/
concursos/2012/ 

 

Links Úteis 

Portugal 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 

Agência de Inovação 

Proder 

POFC - Compente                  

LIFE - ICNB 

União Europeia 

European Commission Research 

CORDIS          

UK Research Office                

European Association of Research & Technology Organiza-

tions            

7º Programa-Quadro                

European Science Foundation                

European Research Council               

European Institute of Innovation and Technology              

Portal Euraxess 

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie                  

Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento             

Fundação Calouste Gulbenkian 

OUTROS DESTAQUES 
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