
Tipo de projeto
IC&DT - Projetos de Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico
PeX - Projetos de Investigação de Carácter Exploratório Project type

SR&TD - Scientific Research and Technological 
Development Projects

PeX - Exploratory Research Projects

Financiamento Funding

Orçamento Máximo 250 000 € 50 000 € Maximum budget 250 000 € 50 000 €

Duração 36 (+ 12 meses prorrogação) 18 (+ 6 meses prorrogação) Duration 36 months (+ 12 month extension) 18 months (+ 6 month extension)

Modalidade Vários Parceiros - Pode incluir empresas Único Beneficiário - SEM parceiros Modality Multiple Participants - can include companies Single Beneficiary - WITHOUT other Participants

Elegibilidades Eligibility 

Língua Candidatura 
Application 
Language

Contactos FCiências.ID : nacionaisID@fciencias-id.pt FCT :  concursoprojetos@fct.pt Contacts FCiências.ID: nacionaisID@fciencias-id.pt FCT:  concursoprojetos@fct.pt

Língua Inglesa

PT

FCT  -  Novo concurso PTDC 2022 - IC&DT e PeX 

De 08/02/2022 a 10/03/2022 (17 horas de Lisboa)

75 M €  -  100% OE - Orçamento da FCT

Investigador 
Responsável 

mínimo de 35% de dedicação 
Só 1 candidatura

Não pode ser CO-IR noutra candidatura
Não pode ter projeto aprovado no concurso PTDC 2021

Co-Investigador 
Responsável

mínimo de 25% de dedicação 
Não poderá submeter nenhuma candidatura na qualidade de IR no presente concurso

Apenas poderá participar numa única candidatura, na qualidade de Co-IR, no presente concurso;

De acordo com o Regulamento do projetos financiados pelo OE

* Os atrasos no envio desta informação podem resultar numa impossibilidade de validação do orçamento e consequentemente não submissão da 
candidatura, pelo que solicitamos o envio do orçamento com a maior antecipação possível.   A FCiências.ID reserva-se ao direito de não aceitar 

participar em candidaturas a projetos em que não tenha validado o orçamento, inclusivamente nos casos em que é instituição parceira.

Os IR das candidaturas PTDC 2022  que obtenham um MP inferior a 5,00 estão impedidos de submeter uma candidatura, na qualidade de IR, na 
próxima edição do concurso de projetos de I&D em todos os domínios científicos.

Prazos

Envio do Ficheiro de Apoio da Fciências.ID para validação*:   até 07/03/2022 (17h00 de Lisboa)

Lacragem da candidatura: até 10/03/2022 (17h00 de Lisboa)

Declarações de Compromisso
Envio para Fciências.ID assinar*: até 18/03/2022 (17h00 de Lisboa)

Dado que a assinatura do representante legal da FCiências.ID é digitalmente certificada, solicita-se a circulação de declarações entre todos os 
intervenientes terminando na FCiências.ID. Caso exista a impossibilidade de um dos signatários possuir assinatura digital, terá de ser o primeiro a 

assinar, transformando o documento em PDF e fazendo-o circular de seguida para assinaturas digitais.

Submissão no Portal de Concursos da FCT: até 24/03/2022 (17h00 de Lisboa)

Os IR das candidaturas PTDC 2021  que tenham obtido um MP inferior a 5,00 estão impedidos de submeter uma candidatura, na qualidade de IR, 
na presente edição do concurso de projetos de I&D em todos os domínios científicos.

English

EN

FCT  -  New Call for Project Grants PTDC 2022 - SR&TD and PeX 

From 08/02/2022 until 10/03/2022 (5 p.m.)

75 M €  -  100% National Funds - FCT Budget

Researcher in 
Charge

Minimum of 35% dedication
Only 1 application

Cannot be a Co-Researcher in Charge in another application
Cannot have an approved project in the Call for Project Grants PTDC 2021

Co-Researcher in 
Charge

Minimum of 25% dedication
Will not be able to submit an application as Researcher in Charge in this call

Will only be able to participate in a single application as a Co-Researcher in Charge in this call

According to the Regulation on Projects Funded Solely by National Funds

The Researchers in Charge who obtained a Project Merit of less than 5,00 on an application for the PTDC 2021 grant  will not be able to submit an 
application, as Researchers in Charge, in the 2022 edition of the call for Project Grants in all Scientific Domains.

* Delays in sending us this information may result in the impossibility of validating the budget and consequently of submitting the application, so 
we request that the budget be sent as early as possible. FCiências.ID reserves the right to refuse to participate in applications for projects in which 

the budget has not been validated, even in cases where it is a participating institution. 

The Researchers in Charge who obtain a Project Merit of less than 5,00 on an application for the PTDC 2022 grant  will not be able to submit an 
application, as Researchers in Charge, in the next edition of the call for Project Grants in all Scientific Domains.

Deadlines

Send the Application Support File to FCiências.ID for validation*: until March 7th, 2021 (Lisbon, 5 p.m.)

Sealing of the application: until March 10th, 2021 (5 p.m.)

Send the Statements of Commitment to FCiência.ID for signature*: until March 18th, 2021 (Lisbon, 5 p.m.)
Given that the signature of the legal representative of FCiências.ID will be digitally certified, the circulation of the Statements between all parties 

involved is requested, ending with FCiências.ID. If it impossible for one of the signatories to have a digital signature, they will have to be the first ones 
to sign, convert the document into PDF afterwards and circulate it to obtain the digital signatures.

Submission of the Statements of Commitment: until March 24th, 2021 (Lisbon, 5 p.m.)
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