NOTA DE IMPRENSA

FCT e AKDN lançam primeiro concurso de projetos
Protocolo prevê financiamento de 10M€ nos próximos 10 anos.
Estão abertas as candidaturas ao concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) em parceria com a Aga Khan Development Network (AKDN) para financiamento de
projetos conjuntos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico. Trata-se do
primeiro concurso ao abrigo do Protocolo de Cooperação Científica e Tecnológica
estabelecido entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e o
Imamat Ismaili, celebrado a 12 de Maio de 2016. Segundo este protocolo, o Imamat
Ismaili deverá conceder um financiamento total de 10 milhões de euros ao longo
dos próximos 10 anos, sendo que neste primeiro concurso disponibilizará 1,5
milhões de euros.
Este concurso dirige-se exclusivamente a iniciativas existentes e colaborações entre
instituições científicas e académicas dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) e
instituições de investigação científica e académicas portuguesas. Tem como objetivo
contribuir para o desenvolvimento e expansão de iniciativas em curso que contribuam
para consolidar as capacidades de investigação nos referidos países africanos.
São aceites propostas sobre disciplinas emergentes no contexto da Qualidade de Vida,
entre as quais estão a segurança alimentar e a biodiversidade, o desenvolvimento na
infância, políticas de educação e avaliação, habitat, sistemas sustentáveis de energia e
desenvolvimento urbano, redução da pobreza, reinstalação de migrantes, a sociedade civil
e o pluralismo. As propostas devem incentivar a colaboração multidisciplinar e assegurar
recursos e duração suficientes para permitir um impacto significativo em Portugal e nos
PALOP nessas áreas.
O financiamento de até 300.000€ por projeto destina-se a incentivar e fortalecer
competências e capacidades científicas, técnicas, humanas e sociais dirigidas ao
progresso da Qualidade de Vida nos PALOP e noutras regiões de África.
Toda informação do concurso está disponível no Aviso de Abertura de Concurso, e as
propostas de projetos poderão ser submetidas até 6 de Junho de 2017.

Lisboa, 10 de maio de 2017

1º Concurso para apresentação de propostas de Projetos Conjuntos:
Iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento
Candidaturas: 9 de maio a 6 de junho de 2017
Veja o Aviso de Abertura de Concurso
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