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Concurso para Projetos de IC&DT - a Ciência da FCT NOVA não para

Os investigadores da FCT NOVA candidataram-se a 413 projetos (~7% do total de projetos 
submetidos a nível nacional) ao concurso da FCT para o financiamento de Projetos de 
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em todos os Domínios Científicos 
cujo o prazo de submissão foi a 30 de abril. Tal como referido na notícia publicada pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT, IP.) este é o concurso que recebeu o maior número de 
candidaturas e de forma análoga a FCT NOVA submeteu o maior número de propostas até à data.

Assim, de seguida, apresenta-se o resumo da participação dos investigadores da FCT NOVA. 
Neste concurso foram submetidas 413 propostas distribuídas pelas seguintes instituições de 
acolhimento do ecossistema de investigação da FCT NOVA: 20 UNINOVA (5%), 104 FCT NOVA 
(25%) e 289 NOVA.id.FCT (70%). 

Gráfico 1 – Distribuição das candidaturas por instituição.










Todas as Unidades de I&D da FCT NOVA responderam, com várias propostas à convocatória da 
FCT, IP., sublinha-se a abrangência das áreas científicas cobertas pelo ecossistema de 
investigação da FCT NOVA.

Gráfico 2 – Distribuição das candidaturas por Unidade de Investigação. 

*Sem Unidade:. refere-se a investigadores que não estão afiliados a Unidades de I&D sediadas na
FCT NOVA

No presente concurso foram apresentadas 300 propostas em parceria com outras instituições 
nacionais do sistema científico nacional e empresarial (onde em 133 somos instituição 
coordenadora em consórcio), e 113 como instituição única (projeto individual).

Gráfico 3 – Distribuição das candidaturas por iniciativa individual ou em copromoção 
enquanto coordenador ou parceiro do projeto.

A maioria dos projetos submetidos têm como investigadores responsáveis (IR) mulheres (216 



projetos, 52%) e na sua maioria são docentes de carreira. 

Gráfico 4 – Distribuição das candidaturas por género do investigador responsável.

Ainda que a maior parte dos proponentes (70%) apenas tenha apresentado/participado num 
projeto, verifica-se que cerca de 30% surge associado duas ou mais candidaturas, cuja distribuição 
se encontra no gráfico 5.

Gráfico 5 – Distribuição das candidaturas por quantidade de investigadores que submeteu 
apenas um ou mais projetos, i.e., 215 investigadores submeteram 1 projeto apenas e um 

investigador contribuiu com 7 projetos. 

Cerca de metade dos candidatos estão afiliados como docentes na FCT NOVA, dividindo-se os 
restantes por investigadores (24%)  e outros investigadores integrados nas Unidades de I&D da 
FCT NOVA de outras Universidades (27%).



Gráfico 6 – Distribuição das candidaturas por categoria profissional. 
**Other:. referem-se a investigadores integrados nas Unidades de I&D da FCT NOVA de outras 
Universidades. Em termos de área científica o maior número propostas pertence  às Ciências 
Biológicas (12%), seguindo-se a Química (10%), Ciência e Engenharia de Materiais Biomateriais 
(9%),  Engenharia Química (5%) e pelas restantes áreas em percentagens menores devido à 
abrangência e transversalidade das áreas de Ciência e Tecnologia das Unidades de I&D sediadas 
na FCT NOVA.

Embora, tenhamos tido uma participação activa, num período conturbado devido à situação de 
pandémica vivida nos últimos 2 meses em Portugal, é de salientar que o envelope financeiro 
disponível, no presente concurso, é de cerca de 75M€ que corresponderá a 300 projetos que 
poderão vir a ser financiados, sendo que a nível nacional foram submetidas 5847 é expectável que 
a taxa de sucesso seja aproximadamente de 5,13%.

Assim, caso deseje avaliar outras oportunidades de financiamento ao nível internacional para 
submeter a sua ideia de projeto, submetida ao concurso IC&DT, por favor, visite as oportunidades 
de financiamento disponíveis (AQUI). 

Por fim, o IRIS está disponível para agendamento de reuniões bilaterais para avaliar consigo 
outras oportunidades de financiamento. Contacte-nos. 

Aproveitamos para salientar que a comunidade respondeu positivamente ao procedimento 
aplicável a este concurso, pelo caso tenha comentários, sugestões e/ou críticas submeta (AQUI) 
(confidencial).
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