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Fundo de Apoio à Comunidade Científica                                              

Candidaturas abertas em permanência 

Foi reaberto o Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC), um programa específico da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que se destina a apoiar atividades da comunidade científica e das 

suas instituições, que promovam o seu desenvolvimento e internacionalização. 

Este programa encontra-se aberto em permanência, no entanto existem diferentes prazos para apre-

sentação de candidaturas de acordo com o tipo de apoio pretendido. 

Presentemente, o FACC apoia as seguintes iniciativas: 

1. Apoio ao funcionamento de sociedades científicas ou de outras instituições científicas da mesma 

natureza. (As candidaturas a esta iniciativa encontram-se abertas até 31 de março do ano a que se 

referem). 

2. Apoio à organização de reuniões científicas em Portugal 

São apoiadas as reuniões científicas, realizadas em Portugal, de reconhecido mérito e elevada dimen-

são, com forte participação internacional e impacto na comunidade científica nacional e internacional. 

(As candidaturas deverão ser remetidas à FCT até 60 dias antes da data de realização da reunião). 

3. Apoio à edição de publicações não periódicas de natureza científica 

São apoiadas as publicações não periódicas de natureza científica, que representem uma obra de ele-

vado nível científico, ainda não editadas, da autoria de investigadores portugueses ou estrangeiros 

residentes em Portugal há mais de um ano. São igualmente apoiadas publicações de atas de reuniões 

científicas, realizadas em Portugal, que cumpram os requisitos definidos anteriormente. (As candidatu-

ras deverão ser remetidas à FCT com uma antecedência nunca inferior a 60 dias antes da publicação 

da obra, devendo ser indicada a data prevista de publicação). 

4. Estímulo à internacionalização da comunidade científica nacional 

Este apoio destina-se a financiar a deslocação de investigadores para participação em reuniões prepa-

ratórias no âmbito da apresentação de candidaturas a concursos de projetos internacionais competiti-

vos. (A candidatura deverá ser remetida à FCT até 60 dias antes da deslocação). 

Como concorrer 

Regulamento do Concurso 

Formulários e outros documentos 

 

FCT - Projetos Exploratórios de IC&DT em todos os Domínios Científicos - 2013   

Candidaturas até 02.07.2013 

Através do concurso para projetos exploratórios de um ano, a FCT pretende apoiar ideias inovadoras 

em todos os domínios científicos, com o objetivo de promover o desenvolvimento de áreas científicas 

emergentes e/ou a consolidação da excelência em áreas já estabelecidas. 

As propostas devem apresentar a exploração de ideias e/ou conceitos originais com referência a 

padrões internacionais, que contribuam para a criação de novo conhecimento ou para o avanço do 

conhecimento existente. 

Para este concurso está previsto uma dotação orçamental de 8,5 milhões de euros (que inclui 3,5 

milhões de euros provenientes do COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade, do 

FEDER). 

Financiamento 

O limite máximo de financiamento por projeto é de 50.000 €, por um ano. 

Destinatários e Elegibilidade 

O Investigador Responsável da candidatura deverá ter obtido o grau de doutor entre 2003 e 2009 (sem 

exceções), e não ser Investigador Responsável em nenhum projeto ativo (financiado pela FCT) a partir 

de 1 de janeiro de 2014. 

Podem candidatar-se, individualmente ou em associação, equipas de investigação de instituições do 

ensino superior, seus institutos e centros de I&D; Laboratórios Associados; Laboratórios do Estado; 

instituições privadas sem fins lucrativos (que tenham como objeto principal atividades de Ciência e 

Tecnologia); empresas (desde que inseridas em projetos liderados por Instituições de I&D públicas ou 

privadas sem fins lucrativos) e outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que desen-

volvam, ou participem em atividades de investigação científica. 

Como concorrer 

As candidaturas devem ser apresentadas à FCT em formulário próprio e submetidas eletronicamente 

através do Portal de Concursos. 

Mais informações no Guião para elaboração e submissão de propostas de projetos de IC&DT e no 

Regulamento de Acesso a Financiamento de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico. 

Contactos 

Mais informações sobre o conteúdo do formulário de candidatura:  

Regulamento  

Aviso de Abertura 

 

Bolsa de Investigação para Licenciado 

Candidaturas até 11.06.2013 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (licenciado) no âmbito do 

projeto “ProTomate - Desenvolvimento de uma nova ferramenta de apoio à gestão da cultura do 

tomate para garantia da qualidade do produto finalέ, nas seguintes condições:  

Área Científica: Engenharia Agronómica  

Requisitos de admissão: i) Os candidatos devem ter, pelo menos, o título de licenciado; ii) Valorizar-se-

ão os candidatos com formação e experiência em trabalho experimental; iv) Valorizar-se-ão os candi-

datos com experiência em trabalho laboratorial; v) Valorizar-se-ão os candidatos com formação especi-

fica e/ou profissional em proteção das plantas; Viatura própria.  

Plano de trabalhos: Acompanhamento e monitorização de inimigos na cultura do tomate, em particu-

lar a nova praga Tuta absoluta. Desenvolvimento de trabalho laboratorial.  

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Santarém do Instituto 

Politécnico de Santarém e em campos de cultura de tomate integrados no plano definido para a opera-

ção acima referida.  

Mais informações 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio ou e-mail para:  

Prof. Maria do Céu Godinho  

Escola Superior Agrária de Santarém,  

Quinta do Galinheiro - S. Pedro Freguesia S. Salvador 2001 - 904 Santarém  

e-mail: maria.godinho@esa.ipsantarem.pt  

 

 

Bolsas de Estudo do Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior Dinamarquês  

Candidaturas em continuo 

O governo dinamarquês oferece bolsas para frequência de cursos de verão e de longa duração em ins-

tituições de ensino superior do país. As candidaturas são apresentadas diretamente às instituições que 

oferecem as bolsas. Informações detalhadas sobre Bolsas de Longa duração de para cursos de Verão 

poderão ser obtidas nos endereços indicados, respetivamente. 

Como concorrer                          

Contactos: 

Nelly-Ann Piton: nah@ui.dk ou Sanne Karlskov: sak@ui.dk  

 

 

SEMINÁRIO BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS PARA A BIODIVERSIDADE 

14.06.2013 9H30, SALA 2, CNEMA (INSCRIÇÕES – gratuitas e obrigatórias) 

Este encontro visa contribuir para a discussão e disseminação de boas práticas agroam-

bientais que fomentam a biodiversidade. Por outro lado, espera-se divulgar e aumen-

tar o conhecimento sobre as dificuldades e constrangimentos encontrados pelos gesto-

res da terra, que possam funcionar como obstáculos à adesão, implementação e suces-

so destas práticas. 

Público Alvo: Agricultores e proprietários, gerentes e técnicos agrícolas, entidades 

públicas e privadas do setor agrícola e ambiental, estudantes e público em geral. 

Data limite de inscrições: 11 de Junho 2013 

Ficha de inscrição em anexo 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS & INSCRIÇÕES 

Telf (CAP): 217 100 000ô E-mail (CAP): alouro@cap.pt 

 

 

III Encontro Biotecnologia e Agricultura: O Futuro é Agora 

14.06.2013, FNA, CNEMA 

 

O III Encontro - Biotecnologia e Agricultura: O Futuro é Agora, que o CiB – Centro de 

Informação de Biotecnologia está a organizar pelo terceiro ano consecutivo, realiza-se 

no dia 14 de Junho, nas instalações do CNEMA, na Feira Nacional da Agricultura, em 

Santarém. 

A INSCRIÇÃO É OBRIGATÓRIA e a entrada é gratuita! 

As inscrições decorrem até 12 de Junho de 2013. Para se inscrever basta enviar um e-

mail para cib@cibpt.org com as seguintes informações: Nome, E-mail, Contacto Telefó-

nico e Instituição. 

 

Programa em Anexo 
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