PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENTRE O CONSELHO DE
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA TURQUIA (TUBITAK) E A FUNDAÇÃO PARA A
CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT) e ADENDA.

1º Concurso conjunto 2015-2018
Edital
Informação Geral
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Conselho de Investigação Científica
e Tecnológica da Turquia (TUBITAK) informam que se encontra aberto concurso
bilateral visando o financiamento para a execução de projetos conjuntos de
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico.
O concurso encontra-se aberto até ao dia 30 de Janeiro de 2015.
As condições gerais e a calendarização do concurso encontram-se em (ProtocoloAdenda).
Áreas científicas prioritárias:
Sociais.

Ciências básicas e aplicadas; Engenharia; Ciências

As candidaturas submetidas à FCT devem seguir o Regulamento de acesso a
financiamento para o desenvolvimento de projetos de investigação científica e
tecnológica (http://www.fct.pt/apoios/projectos/regulamento), designadamente:
Entidades beneficiárias, Condições gerais de admissão e aceitação dos projetos,
Despesas elegíveis e não elegíveis, Critérios de avaliação e seleção.
As candidaturas deverão ser acompanhadas de uma Declaração de Compromisso.

Submissão de Candidaturas
O preenchimento do Formulário de Candidatura deverá ser apresentado em língua
inglesa.
A candidatura do projeto conjunto deve ser submetida, simultaneamente, pela equipa
portuguesa para fct.tubitak@fct.pt e pela equipa turca, no formulário apropriado,
para TUBITAK: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ile-fct-portekiz-ortak-projecagrisi-acildi
As candidaturas que não forem submetidas em ambas as Instituições não serão
consideradas para avaliação (Protocolo-Adenda).
Financiamento
A FCT disponibiliza para as equipas portuguesas de projetos conjuntos o montante
global de 300 000 €. O TUBITAK disponibiliza o montante global de 300 000 € para as
equipas turcas de projetos conjuntos. O valor máximo atribuído a cada projeto
seleccionado é de 100 000 € pela FCT, e de 100 000 € pelo TUBITAK.
O prazo de duração do financiamento aos projetos bilaterais conjuntos é limitado a
trinta e seis meses (Protocolo-Adenda).
Aos Investigadores Responsáveis pelos projetos que forem selecionados para
financiamento será solicitado o procedimento respeitante à assinatura do Termo de
Aceitação conforme o Regulamento geral em vigor na FCT.

CONTACTOS:
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Teresa Amaro (teresa.amaro@fct.pt)
Tel.: 21 391 1562
TUBITAK
K.Melike ERGUN (melike.sevimli@tubitak.gov.tr)

