
De: Presidencia - FCT [mailto:presidencia@fct.pt]  
Enviada: terça-feira, 2 de junho de 2020 16:21 
Para: Comissão 8ª - CECJD XIV <8CECJD@ar.parlamento.pt> 
Assunto: RE: CECJD - pedido de pronuncia FCT - alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao 
concurso de projetos de IC&CT  
 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto,  
Deputado Firmino Marques, 
 
No seguimento do solicitado no email abaixo, informamos que o Concurso de projetos de IC&DT em todos os 
domínios científicos da FCT tem periodicidade anual, tendo sido divulgado o aviso de abertura e todas as 
condições do concurso em  29 de novembro de 2019 e tendo estado aberto a candidaturas desde   30 de 
janeiro de 2020, prazo que decorria inicialmente até dia 31 de março de 2020. 
 
Atendendo à situação excecional em que nos encontramos e no seguimento das medidas decretadas no 
âmbito do Estado de Emergência, o  Conselho Diretivo da FCT decidiu prolongar este prazo até dia 30 de abril, 
e o prazo de submissão das declarações de compromisso até dia 29 de maio.  
 
O prazo para apresentação de candidaturas terminou no passado dia 30 de abril, tendo sido submetidas 5847 
candidaturas (tornando-se assim o maior número de candidaturas alguma vez submetido a qualquer concurso 
da FCT. Para referência o concurso anterior em condições de concurso regulares teve 4593 candidaturas.   
 
Entende a FCT , tal como com o Concurso de Bolsas de Doutoramento, que agora é necessário impulsionar a 
retoma das condições de normalidade, garantindo que o sistema de financiamento à ciência mantém a 
regularidade temporal e a previsibilidade que a própria comunidade científica vem exigindo, de modo a não 
pôr em causa a conclusão dos processos de avaliação neste ano, e permitindo o início dos projetos de 
investigação rapidamente. 
 
Permanecemos ao dispor para os esclarecimentos adicionais que considerarem necessários. 
 
 
Helena Pereira 
 
Presidente do Conselho Diretivo 
President of the Board of Diretors 
 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
Avenida D. Carlos I, 126 
1249-074 Lisboa 
Tel. (+351)213 924 384/85 
presidencia@fct.pt    www.fct.pt 
 
 
 
From: Comissão 8ª - CECJD XIV <8CECJD@ar.parlamento.pt>  
Sent: 18 de maio de 2020 11:46 
To: Presidencia - FCT <presidencia@fct.pt> 
Cc: Comissão 8ª - CECJD XIV <8CECJD@ar.parlamento.pt> 
Subject: CECJD - pedido de pronuncia FCT - alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso 
de projetos de IC&CT  
 

Exma. Senhora Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

Helena Pereira 

Tendo dada entrada na Assembleia da Republica a petição com o texto anexo que solicita que a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia alargue o prazo de submissão das candidaturas ao concurso de 
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projetos de IC&CT por mais 3 semanas a contar de 3 de maio (o prazo terminava no final de março e 

já foi prorrogado até 30 de abril). 

Encarrega-nos o Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 

Deputado Firmino Marques, de solicitar que a FCT se pronuncie sobre o pedido de alargamento do 

prazo do concurso em causa. 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 

Márcia Fonseca da Conceição 

Técnica de Apoio Parlamentar 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Divisão de Apoio às Comissões 
Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal  
Tel.: +351 21 391 94 01  

marcia.conceicao@ar.parlamento.pt 
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