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CONVOCATÓRIA DE ACÇÕES CYTED 2006 

Para a execução de Redes Temáticas, Acções de Coordenação de Projectos de 
Investigação e Projectos de Investigação Consorciados nas Áreas Temáticas do 

Programa CYTED. 
 
 
 
1. OBJECTO E ÂMBITO DA CONVOCATÓRIA 
 
A) Natureza do Programa CYTED 
 
O Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
(CYTED) é um programa internacional multilateral de cooperação científica e 
tecnológica de âmbito ibero-americano e carácter horizontal. Foi criado em 1984 
mediante um Acordo Quadro Interinstitucional subscrito pelos países que constituem a 
Comunidade Ibero-americana das Nações. 
 
O CYTED tem como objectivo principal contribuir ao desenvolvimento harmónico e 
sustentável da Região Ibero-americana mediante a colaboração e cooperação entre os 
Organismos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os Organismos de Fomento da 
Inovação, os grupos de investigação das universidades, os centros de I+D e as 
empresas pertencentes a estes países. 
 
B) Actividades 
 
Para esta Convocatória existem três modalidades de actuação: 
 

 Redes Temáticas (RT). São actividades que facilitam a interacção, a 
cooperação e a transferência de conhecimentos e tecnologias entre os grupos 
dos países-membros em torno a temas prioritários de interesse comum e que 
desenvolvem actividades de formação e capacitação, troca, mobilidade e 
interacção científica com o objectivo de situar e manter a Comunidade Ibero-
americana em posições relevantes relativamente ao tema tratado. 

 
As Redes Temáticas possuem como objectivo principal a troca de 
conhecimentos entre grupos de investigação e a potenciação da cooperação 
como método de trabalho.  
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A sua missão não é obter um resultado tangível, quer seja um produto, 
processo ou serviço, mas criar um quadro de colaboração de trabalho que 
permita, no futuro, possam surgir novas acções conjuntas: Acções de 
Coordenação de Projectos de Investigação, Projectos de Inovação IBEROEKA 
ou outras actividades relacionadas com I+D+I. 

 
 Acções de Coordenação de Projectos de Investigação (PI). Têm como 

finalidade apoiar a mobilidade dos participantes em projectos de I+D realizados 
por grupos de investigação de entidades públicas e privadas dos seus 
respectivos países, constituindo uma equipa pluridisciplinar de carácter 
internacional. O objectivo fundamental destas acções é a posta em comum dos 
seus resultados e a elaboração de propostas e de actividades comuns. 

 
 Projectos de Investigação Consorciados (PIC). São grandes projectos de 

investigação e desenvolvimento tecnológico realizados entre vários parceiros 
ibero-americanos constituindo um consórcio. O seu objectivo é a obtenção ou 
melhora de um produto, processo ou serviço que contribua de forma directa ao 
desenvolvimento da Região Ibero-americana. São projectos inovadores nos 
que um grupo pluridisciplinar dispõe de recursos, não só para a troca de 
experiências, mas também para a realização das actividades próprias da 
investigação. 

 
 
2. SOLICITANTES E BENEFICIÁRIOS 
 
A) Redes Temáticas e Acções de Coordenação de Projectos de Investigação: 
 

 Solicitantes: 
 

o O solicitante ou coordenador deve ser uma pessoa física pertencente a 
algum instituição de algum dos seguintes países ibero-americanos: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, O 
Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

 
o Cada um dos grupos de investigação que participe na proposta deverá ser 

liderado por um investigador principal. 
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 Beneficiários: 

 
o Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de 

investigação reconhecidos como tais pela Lei, e qualquer outro centro de 
I+D dependente das Administrações públicas independentemente da sua 
forma jurídica (consórcio, fundação, etc.). 

 
o Centros privados de I+D sem fins lucrativos: universidades e entidades 

privadas sem fins lucrativos, com capacidade e actividade demonstrada 
em acções de I+D. Ficam incluídos os centros tecnológicos cuja 
propriedade e gestão seja maioritariamente das Administrações públicas.  

 
o Empresas. 

 
B) Projectos de Investigação Consorciados: 
 

 Solicitantes: 
 

o O solicitante ou coordenador tem que ser uma entidade jurídica, pública ou 
privada, sem fins lucrativos, sedeada num dos seguintes países ibero-
americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, O Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai e 
Venezuela. 

 
o Os parceiros podem ser uma entidade jurídica privada ou pública de 

qualquer tipo. 
 

 Beneficiários: 
 

o Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de 
investigação reconhecidos como tais pela Lei, e qualquer outro centro de 
I+D dependente das Administrações públicas independentemente da sua 
forma jurídica (consórcio, fundação, etc.) 
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o Centros privados de I+D sem fins lucrativos: universidades e entidades 
privadas sem fins lucrativos, com capacidade e actividade demonstrada 
em acções de I+D. Ficam incluídos os centros tecnológicos cuja 
propriedade e gestão seja maioritariamente das Administrações públicas.  

 
o Empresas: poderão participar com financiamento próprio ou externo, 

contudo, em nenhum caso serão objecto de subsídio por parte do 
Programa CYTED. Neste caso, as empresas poderão solicitar 
financiamento através dos fundos nacionais que cada país disponha para 
as mesmas. 

 
Em qualquer das acções previstas (Redes Temáticas, Acções de Coordenação de 
Projectos de Investigação e Projectos de Investigação Consorciados) podem participar 
instituições de terceiros países e organizações internacionais de interesse ibero-
americano. Não obstante, esta participação estará sujeita a não receber contributo 
económico dos fundos do Programa CYTED, pelo que terão que contribuir com o seu 
próprio financiamento. 
 

 

Tipo de Acção 
 

Países CYTED 
 

Resto do mundo 
  

Centros públicos e privados 
de I+D 

 
 

Empresas 

 
 

Qualquer instituição 

 

Redes Temáticas e 
Acções de 

Coordenação de 
Projectos de 
Investigação 

 
 
 

 
 

Financiamento  
CYTED 

 
 
 
 
 

Financiamento  
CYTED 

 
 
 
 
 

Financiamento 
próprio ou externo 

 

Projectos de 
Investigação 

Consorciados 

 
 

Financiamento 
CYTED 

 
 

Financiamento 
próprio ou externo 

 
 

Financiamento 
próprio ou externo 

 
 
Para esta Convocatória não está previsto que sejam apresentados pedidos de 
prorrogações das Acções vigentes que acabem em 2006.  
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3. NATUREZA E QUANTIA DAS AJUDAS 
 

 Todas as propostas que recebem ajuda ao abrigo da presente convocatória 
terão uma duração máxima de quatro anos. As propostas aprovadas serão 
submetidas a um processo de avaliação técnico-económico aos dois anos 
da sua vigência. Na hipótese da referida avaliação vir a ser negativa, poderá 
ser retirado o financiamento correspondente ao período restante. 

 
 No caso das Redes Temáticas e Acções de Coordenação de Projectos de 

Investigação, a dotação orçamental varia anualmente. Não obstante, o apoio 
financeiro do CYTED para cada acção costuma estar situado entre 40.000 e 
50.000 USD/ano, aproximadamente. 

 
 No caso dos Projectos de Investigação Consorciados, a dotação orçamental 

anual por projecto terá um máximo de 250.000 USD. 
 

 Em todos os casos, a percentagem máxima do custo das acções 
financiadas com recursos CYTED será até 100% do custo real da acção. 

 
 
4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
Para que uma proposta seja elegível e, por conseguinte, submetida ao processo de 
avaliação, deverá cumprir os seguinte requisitos: 
 
A) Redes Temáticas e Acções de Coordenação de Projectos de Investigação: 
 

 Cada proposta deve contar, no mínimo, com 6 grupos participantes de 
pelo menos 6 países ibero-americanos diferentes, membros do 
Programa CYTED, sendo valorada positivamente a maior cobertura 
geográfica possível. 

 
 A duração máxima da proposta deverá ser 4 anos. Não está previsto 

financiar nenhuma acção após a finalização deste período. 
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 Para poder realizar uma avaliação adequada da proposta, os avaliadores 
devem contar com a máxima informação possível da mesma, pelo qual é 
imprescindível que o formulário de pedido seja preenchido na sua totalidade, 
incluindo toda a documentação requerida.  

 
B) Projectos de Investigação Consorciados: 
 

 Cada proposta deve ser apresentada por um consórcio ibero-americano 
constituído, no mínimo, por 6 parceiros de, pelo menos, 4 países ibero-
americanos diferentes, membros do Programa CYTED. Não existe limite 
no que se refere ao número máximo de participantes por projecto. 

 
 A duração máxima da proposta deverá ser 4 anos. Não está previsto 

financiar nenhuma acção após a finalização deste período. 
 

 O Consórcio deve ser liderado por um parceiro que actuará como líder ou 
coordenador, e constituirá o nexo de união entre o Programa CYTED e o 
Consórcio.  

 
 Para poder realizar uma avaliação adequada da proposta, os avaliadores 

devem contar com a máxima informação possível da mesma, pelo qual é 
imprescindível que o formulário de pedido seja preenchido na sua totalidade, 
incluindo toda a documentação requerida. 

 
 
5. CONCEITOS SUSCEPTÍVEIS DE AJUDA 
 
As ajudas previstas na presente convocatória serão destinadas a cobrir as seguintes 
despesas: 
 
A) Redes Temáticas e Acções de Coordenação de Projectos de Investigação:  
 

 Capítulo 1: Despesas de coordenação. 
 Capítulo 2: Mobilidade do coordenador. 
 Capítulo 3: Reuniões de coordenação. 
 Capítulo 4: Mobilidade dos Grupos participantes. 
 Capítulo 5: Publicações. 

 
 

 Capítulo 6: Formação (cursos, ateliers, seminários e jornadas). 
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B) Projectos de Investigação Consorciados: 
 

 Despesas directas: pessoal (permanente e temporário) atribuído ao 
projecto, equipamentos duradouros, viagens e manutenção, subcontratação 
e consumíveis específicos. Estas despesas serão 100% financiadas. 

 
 Despesas indirectos: tarefas de administração, aluguer de laboratórios ou 

escritórios, amortização de imóveis e equipamentos, fornecimentos (água, 
luz, telefone, aquecimento, ligações à rede...), manutenção e seguros, 
despesas de correio e comunicações, consumíveis de escritório.  
A quantia máxima aplicável neste conceito, na sua totalidade, será de 5% do 
subsídio total do projecto, podendo ser distribuída equitativamente entre os 
parceiros participantes. 

 
Informação mais detalhada sobre os conceitos susceptíveis de ajuda por parte do 
Programa CYTED pode ser consultada no Guia do Solicitante. 
 
 
6. ACÇÕES FINANCIADAS NESTA CONVOCATÓRIA 
 
As acções que são financiadas nesta convocatória figuram indicadas no Anexo 1. NO 
mesmo figuram especificadas para cada Área Temática as linhas de investigação 
abertas às quais poderão ser apresentadas propostas. 
 
 
7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
O procedimento de avaliação das propostas será baseado em três fases 
interrelacionadas: 
 

 Avaliação científico-tecnológica, realizada por avaliadores externos e seguindo 
o esquema de peer review ou avaliação por pares. 

 
 Avaliação de oportunidade, realizada pelos Organismos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia, e terá em linha de conta o impacto sócio-económico da proposta 
na região ibero-americana (a esta fase poderão aceder apenas as propostas 
que ultrapassem o limiar de 75 pontos na avaliação externa). 
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 Selecção final, realizada pelo Conselho Directivo do Programa CYTED, terá em 
conta a pontuação das avaliações externa e de oportunidade, ponderadas em 
70% e 30%, respectivamente. 

 
O critério que será aplicado para a selecção das propostas a aprovar será seleccionar 
a proposta com maior pontuação dentro de cada linha de investigação estabelecida 
em cada Área Temática.  
 
Informação mais detalhada sobre o procedimento de avaliação das propostas pode ser 
consultada no Guia do Solicitante.  
 
 
8. UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO MODELO 
 
Para a apresentação das propostas é necessário utilizar o formulário de proposta 
normalizada incluído no Site do CYTED (www.cyted.org). Só serão aceites as 
propostas apresentadas on-line segundo o formulário oficial do Site.  
 
Não serão aceites as propostas que, em vez de preencher as diferentes secções do 
formulário on-line, anexem a respectiva informação em ficheiros adicionais. 
 
As propostas devem ser apresentada nas línguas espanhola ou portuguesa. 
 
 
9. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
O prazo de apresentação das propostas começa no dia 1 de Abril de 2006 e acaba no 
dia 30 de Junho de 2006 às 17:00 h (GMT +1). 
 
As propostas recebidas na Secretaria-geral do Programa CYTED passada a data e a 
hora limite não serão tidas em conta sob nenhuma circunstância. 
 
 
10. INFORMAÇÃO DETALHADA 
 
O Guia do Solicitante contém informação detalhada sobre a presente convocatória de 
propostas, bem como instruções para completar os formulários on-line. Este guia pode 
ser consultada no Site do Programa CYTED: http://www.cyted.org/ . 
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Qualquer dúvida sobre a presente convocatória de propostas pode ser colocada junto 
da Secretaria-geral, bem pelo correio electrónico (ayudaonline@cyted.org) ou pelo 
telefone (+34 91 531 63 87). 
 
 
11. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
Com a finalidade de facilitar a apresentação das propostas, recomenda-se ter em 
consideração as seguintes acções: 
 

 Consultar regularmente o Site do CYTED até à data de encerramento do prazo 
de apresentação das propostas, já que a Secretaria-geral pode actualizar no 
mesmo a informação relacionada com esta Convocatória. 

 
 Não aguardar até o último dia para acabar de preencher a proposta e anexar 

documentos, já que o Site pode ficar saturado, e, por conseguinte, provocar 
falhas em determinados momentos ou funcionar com demasiada lentidão.  

 
 O sistema não permitirá o envio da proposta se detecta que falta algum tipo de 

informação na mesma. Nesse caso, clicando no botão “Ver estado da proposta” 
poderá verificar os campos da proposta que ainda não foram preenchidos ou 
anexados. Após o preenchimento ou anexação dos campos sugeridos, o 
sistema permitirá enviar a proposta à Secretaria-geral. Por esse motivo, 
recomenda-se, antes do encerramento da Convocatória, consultar o 
estado da proposta para que o sistema indique se toda a informação se 
encontra correctamente ou falta incluir alguma. 

 
 Antes de enviar a proposta é preciso certificar-se se o pedido está completo, 

verificando se: 
 

o O formulário de pedido se encontra preenchido de acordo com as 
instruções indicadas (todos os campos obrigatórios foram preenchidos). 

o Os dados do solicitante foram indicados correctamente. 
o Indicou o orçamento pedido para o primeiro ano, segundo o formato 

especificado para esse fim no formulário de pedido. 
o Inclui todos os documentos anexos à proposta que são pedidos.  
o A proposta cumpre todos os requisitos exigidos na Convocatória para 

que a mesma seja elegível. 
 

 Após o envio da proposta, embora receba uma mensagem informativa da 
recepção da sua proposta, recomenda-se contactar com a Secretaria-geral do 
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Programa CYTED, via e-mail ou telefone, para garantir que a proposta foi 
recebida correctamente.  

 
 
12. DOCUMENTOS DA CONVOCATÓRIA 
 
Na presente Convocatória existem 5 documentos básicos a ter em consideração: 
 

• Convocatória Oficial: Texto da Convocatória. 
o Anexo 1 da Convocatória: Linhas de investigação abertas. 

• Guia do Solicitante: Guia de ajuda ao solicitante para a emissão de propostas. 
o Anexo 1 do Guia do Solicitante: Formulários de pedido de propostas. 
o Anexo 2 do Guia do Solicitante: 25 perguntas mais frequentes da 

Convocatória de Acções CYTED 2006: Documento de ajuda aos 
proponentes onde encontrarão as dúvidas mais frequentes relacionadas 
com a presente Convocatória. 

 
 
 
 
Madrid, 1 de Abril de 2006 
 

FERNANDO ALDANA MAYOR 
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