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• Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT

• DOCUMENTOS DO CONCURSO:
• Aviso de Abertura
• Regulamento de Projetos FCT
• Guia de Candidatura
• Ethics Self-Assessment Guide
• Guide for Peer Reviewers
• Guião CIÊNCIAVITAE
• Áreas Científicas e Painéis de Avaliação

• LINKS ÚTEIS
• FAQ

2

https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_AAC_2021.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/regulamentofundosnacionais
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_Guiao_de_Candidatura_2021.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_Ethics_Self_Assessment_Guide.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_Guide_for_Peer_Reviewers_2021.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/GuiaodeCandidatura_CIENCIAVITAE_PT_2021.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_Areas_Cientificas_e_Paineis_Avaliacao_2021.pdf
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_FAQ_2021.pdf


INFORMAÇÕES CANDIDATURA

• Deadline: 10 de março de 2021 (até às 17h00)

• Submissão candidaturas: Portal de Concursos de Projetos de I&D da FCT 

• Composição da candidatura: formulário eletrónico + ficheiro de 
calendarização das tarefas do projeto (em inglês)

• Currículos: Preenchidos na plataforma curricular CIÊNCIAVITAE e redigidos em 
Inglês

• Submissão da declaração de compromisso: 24 de março de 2021 (até às 
17h00) no Portal de Concursos de Projetos de I&D da FCT 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://concursos.fct.pt/projectos/&data=02|01||a6a7f80f92f44dba27dc08d7af4d1a30|536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5|0|0|637170617996523801&sdata=GawWVAj4zvyoZHtTGGbKUn87EiC5I14E/nx2zmoBSOE%3D&reserved=0
https://cienciavitae.pt/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://concursos.fct.pt/projectos/&data=02|01||a6a7f80f92f44dba27dc08d7af4d1a30|536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5|0|0|637170617996523801&sdata=GawWVAj4zvyoZHtTGGbKUn87EiC5I14E/nx2zmoBSOE%3D&reserved=0


TIPOLOGIA DE CANDIDATURAS

Projetos IC&DT

• Duração máxima dos projetos: 36 meses

• Investimento máximo elegível: 250 mil €

• Dotação orçamental: 60 M€

• Modalidade: Projetos Individuais ou Co Promoção
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TIPOLOGIA DE CANDIDATURAS 

Projetos PeX

• Duração máxima dos projetos: 18 meses

• Investimento máximo elegível: 50 mil €

• Dotação orçamental: 15 M€

• Modalidade: Projetos Individuais – um único beneficiário
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - IR:

• Apenas pode apresentar uma candidatura como IR

• Não poderá ser Co-IR de uma candidatura a este concurso

• Não pode ser IR de projeto aprovado na anterior edição

• Deverá ter o mínimo de 35% de tempo de dedicação

• Deve possuir vínculo laboral ou contrato de bolsa, no caso de 
inexistência de vínculo apresentar à data de submissão do TA um 
acordo escrito entre as partes

6



CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - Co-IR:

• Não pode submeter candidatura como IR

• Apenas pode participar numa única candidatura enquanto Co-IR

• Deverá ter no mínimo 25% de tempo de dedicação

7



CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE
DESPESAS ELEGIVEIS
Custos diretos:
• Despesas com bolseiros e RH (consultar condições)

• Missões nacionais e internacionais

• Aquisição e amortização de instrumentos e equipamentos científicos e técnicos 

• Subcontratos relacionados com a execução do projeto

• Despesas associadas com a proteção intelectual e industrial

• Despesas com demonstração, promoção e divulgação

• Adaptação de edifícios (até 10% das despesas elegíveis totais do projeto)

• Aquisição de outros bens e serviços

Custos indiretos:
• 25% dos custos elegíveis diretos (exceto subcontratação)
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• Despesas com bolseiros e RH (consultar condições)

• Contratação de investigador Doutorado – Opcional e sem tempo mínimo de imputação
• Nível remuneratório  - TRU33

• Considerar vencimento bruto mais encargos associados

• Novas contratações: no mínimo 30 meses de salário a imputar como custo direto elegível do projeto

• Os custos adicionais não elegíveis associados à contratação de um investigador Doutorado (máximo 6 
meses) devem ser acautelados através dos excedentes financeiros

• Contratação de Bolseiros de acordo com o Regulamento de Bolsas da FCT 
• Considerar os períodos máximos e as condições de contratação
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• Aquisição e amortização de instrumentos e equipamentos científicos e técnicos 
• A verba não elegível da aquisição deverá ser suportada pelos excedentes financeiros dos 

custos indiretos

• Despesas com demonstração, promoção e divulgação
• Taxas de publicação

• Adaptação de edifícios (até 10% do total do projeto)
• Em casos devidamente justificados, para adaptação de edifícios e instalações

• Aquisição de outros bens e serviços
• Relacionados com a execução do projeto, incluindo os custos de consultores que não 

configurem subcontratos
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AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Critérios (pontuados de 1 a 9)

A. Mérito científico (A1) e carácter inovador (A2) do projeto numa ótica International

B. Mérito científico do IR (B1) e da equipa de investigação (B2)

C. Qualidade e exequibilidade do programa de trabalhos e dos indicadores de 
realização propostos, assim como a razoabilidade orçamental (C) 

MP = 0.4 (0.50 A1+0.50 A2) + 0.30 (0.50 B1*+ 0.50 B2)+ 0.30 C

Candidaturas elegíveis: MP ≥ 7,00
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APOIO GPROJ

O GPROJ disponibilizará a todos os Investigadores Responsáveis:

• Simulador de Orçamento e outros Modelos de Cálculos

• Informação Institucional a colocar no formulário

• Tipologias de Equipamentos com taxa de amortização

• Acordo entre as Partes para justificar o vínculo à Instituição 

• Outros Modelos que possam ser necessários 
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DATAS IMPORTANTES 

Data limite para validação de orçamentos: 03 de março de 2021

Data limite para submissão declaração de compromisso: 24 de março de 2021 
(até às 17h00)
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NOVA APRESENTAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E APOIO A 
CANDIDATURAS

Sexta feira, 19 de fevereiro, 16h00

Reunião Teams

Clique aqui para participar na reunião
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QyMjkyNGItMGUwNC00MTQ4LWIxMmItYWU3NzFhZGI2YTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22536b85ad-a448-4186-a9af-e3ccad3302c5%22%2c%22Oid%22%3a%22c25412b7-0eed-41b2-bfe6-b05b464e766a%22%7d


CONTACTOS

GPROJ

(gabinete.projectos@ipleiria.pt)

Tel. (+351) 244 830 010 | Direto: 300007511|

FCT

concursoprojetos@fct.pt
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