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Candidatura ao Financiamento de Propostas Nacio-
nais de Projectos Cooperativos de I&D  

No âmbito das suas competências, o MDN tem abertas as candidaturas a propostas nacionais de 
projectos cooperativos de Investigação e Tecnologia na área da Defesa, tendo em vista a forma-
ção de consórcios internacionais, no âmbito da Agência Europeia de Defesa. 

 

Objectivos e Prioridades 

No contexto da Estratégia de I&D de Defesa, o MDN tem como objectivos, sustentar, reforçar e 
desenvolver as capacidades militares e desenvolver a base tecnológica e industrial de defesa 
(BTID), promovendo a participação articulada das entidades da BTID e do SCTN em projectos de 
I&D de Defesa no contexto nacional e internacional. Pretende-se desta forma contribuir para o 
desenvolvimento de competências tecnológicas capazes de satisfazer as necessidades associadas 
às capacidades de Defesa através de actividades de I&D, nas áreas tecnológicas e domínios de 
capacidade prioritários definidos ao nível nacional e nos domínios decorrentes da cooperação 
internacional, nomeadamente no âmbito da Agência de Defesa Europeia (EDA). 

 

Destinatários 

Podem candidatar-se Instituições Púbicas ou Privadas da BTID nacional e do SCTN, e organismos 
das Forças Armadas, que desenvolvam actividades de I&D nos domínios tecnológicos relevantes 
para a Defesa. 
 
 

Duração e Financiamento 

Os projectos propostos não deverão ter uma duração superior a três anos. O montante de finan-
ciamento prestado pelo MDN terá um valor máximo de €200.000,00. O valor global do projecto 
será definido pelos proponentes, considerando o seu auto-financiamento e as parcerias no âmbito 
do consórcio que será formado no âmbito da EDA. 
 
 
 
 



Critérios de Avaliação 

 
O processo de avaliação e selecção das candidaturas baseia-se nos seguintes critérios: 

 
a) Relevância para a defesa traduzida através da identificação das necessidades militares 

potencialmente cobertas pela tecnologia desenvolvida no âmbito do projecto. 
b) Mérito científico, inovação tecnológica, metodologia e resultados esperados da actividade 

proposta, que deverá ser desenvolvida num TRL quatro ou superior. 
c) Capacidade de coordenação da equipa de investigação proponente, traduzida pela sua 

qualificação para executar o projecto. 
d) Capacidade de liderança, traduzida pela sua qualificação para liderar um consórcio interna-

cional associado ao projecto. 
 

 
A avaliação e selecção das propostas será executada de acordo com os critérios de avaliação 
expostos no anexo A. 
 

Apresentação das Propostas 

 
As propostas de candidatura são apresentadas ao MDN/DGAED através da rede de Coordenadores 
Nacionais das CapTech da EDA. 
 
Os seguintes documentos devem ser parte integrante das mesmas:  
 
 

a) Ofício assinado pelo órgão directivo da entidade proponente. 
b) Formulário da proposta de projecto (Outline Description EDA, versão em Português e em 

Inglês) -  matriz padrão em anexo B.  
c) Memória descritiva sumária de enquadramento da proposta de projecto, incluindo os se-

guintes elementos de informação:  
(i) Demonstração do interesse para a Defesa dos resultados produzidos pelo pro-
jecto; 
(ii) Indicação dos responsáveis nacionais pela execução (instituição proponente e 
investigador responsável); 
(iii) Estimativa do financiamento global necessário à execução da proposta de 
projecto; 
(iv) Indicação do montante disponível para auto-financiamento e do montante 
máximo de co-financiamento solicitado ao MDN (valores com IVA);  
(v) Cronograma de execução física e financeira do projecto; 
(vi) TRL inicial e final associado à execução do projecto. 
 

 

 



A instituição proponente será responsável pela candidatura do projecto e pelo cumprimento dos 
objectivos propostos e das regras subjacentes à concessão do financiamento. 
 
Deverá existir um investigador responsável pela direcção do projecto, que dirige e coordena os 
trabalhos de investigação. O investigador responsável deve ter uma dedicação ao projecto ade-
quada à duração das actividades propostas. 
 
A instituição proponente deverá ter capacidade para liderar um consórcio, e cabendo-lhe a coor-
denação do projecto e a interlocução com o MDN/DGAED e EDA. 
 
As entidades proponentes e as instituições nacionais executantes do projecto devem estar juridi-
camente identificadas e ter a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e 
a Administração Fiscal.  

 
 

Prazos para a Apresentação das Propostas 

 
As propostas de projectos serão aceites até dia 19 de Junho de 2009, pelas 17H00, devendo ser 
encaminhadas via e-mail para os Coordenadores Nacionais das CapTech da EDA.  

    

Processamento das Propostas  

 
Após a recepção das propostas no MDN/DGAED é iniciado o processo técnico-administrativo que 
conduzirá à sua avaliação de acordo com os critérios anteriormente expostos. 
 
Será realizada uma sessão de avaliação, na qual os proponentes farão a apresentação e defesa 
da sua proposta perante uma Comissão de Avaliação Ad-Hoc. 
 
Os projectos que merecerem parecer final favorável da comissão de avaliação, serão seleccio-
nados e propostos pelo MDN/DGAED para financiamento a Sua Ex.ª o Ministro da Defesa Nacio-
nal.  
 
Será comunicado a todas as entidades proponentes, quais as propostas seleccionadas para 
financiamento pelo MDN. 
 
As propostas de projecto cujo financiamento venha a ser autorizado pelo MDN, serão submeti-
das à EDA, através dos Coordenadores Nacionais das CapTech, para divulgação e formação de 
consórcios cooperativos, tendo em vista o seu início em 2011. 

 
 
 
 



Preparação dos Projectos  

 
Após divulgação na(s) CapTech(s) EDA, é iniciado o processo de formação do consórcio do pro-
jecto, por intervenção directa dos proponentes, identificando outros parceiros internacionais 
interessados em o constituir, assegurando assim a submissão e aprovação da proposta em sede 
do Steering Board da EDA. 
 
O financiamento global do projecto, assegurado pelas comparticipações nacionais dos Ministé-
rios da Defesa (MoD) dos parceiros que integram o consórcio, a par da descrição do projecto, 
constam do Programme Arrangement (PA), que formalizará as condições de desenvolvimento do 
projecto e do seu financiamento. O formalismo de elaboração do PA encontra-se disponível em: 
www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=405 
 
Após a assinatura do Contrato entre o consórcio e a EDA, o projecto terá o seu início formal com 
execução do PA. 
 
Para acompanhamento e avaliação da execução do projecto, a EDA constituirá um Grupo de 
Gestão, constituído por elementos nomeados pelos MoD’s dos países que integram o consórcio.  
 

 

Informação e Publicidade  

 
Em todos os trabalhos decorrentes do projecto (relatórios, publicações, artigos, etc.) deve ser 
feita menção ao apoio e financiamento da parte do MDN/DGAED e utilizados (de acordo com as 
normas) os respectivos logótipos.   

 
 
 

 


