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1.1 BREVE HISTÓRIA 
 
O Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CYTED) 
foi criado em 1984 mediante um Acordo Quadro Interinstitucional assinado por 19 países 
da América Latina, Espanha e Portugal. 
 
O Programa CYTED é definido como um programa internacional de cooperação 
científica e tecnológica multilateral, com carácter horizontal e de âmbito ibero-
americano, orientado o desenvolvimento e que abrange todas as fases da I+D+i sob 
uma mesma coordenação, desde a cooperação na investigação básica e aplicada até a 
cooperação na inovação. 
 
O seu objectivo principal é contribuir ao desenvolvimento harmónico da Região Ibero-
americana mediante o estabelecimento de mecanismos de cooperação entre grupos de 
investigação das universidades, centros de I+D e empresas inovadoras dos países ibero-
americanos, que pretendem a consecução de resultados científicos e tecnológicos 
transferíveis aos sistemas produtivos e as políticas sociais. Até à data, o Programa 
CYTED tem financiado mais de 140 Redes Temáticas, 160 Acções de Coordenação de 
Projectos de Investigação, 1 Projecto de Investigação Consorciado (novo instrumento 
a partir do ano 2005) e 480 Projectos de Inovação, com participação de mais de 15.000 
científicos e tecnólogos ibero-americanos. 
 
A partir de 1995, o Programa CYTED está formalmente incluído entre os Programas de 
Cooperação das Cimeiras Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo, e conta 
com o apoio de todos os países.  
 
 
1.2 ESTRUTURA 
 
O Programa CYTED é organizado segundo um modelo descentralizado, que é 
estruturado  com um duplo quadro: o institucional e o funcional ou operativo. 
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1.2.1 Quadro Institucional 

 
É constituído por: 
 

��Organismos Signatários do Programa. Responsáveis pela política científica e 
tecnológica dos 21 países participantes, designados como tais pelos respectivos 
governos nacionais. Cada Organismo Signatário responsabiliza-se pela gestão do 
Programa a nível nacional e da representação do seu país junto dos órgãos de 
direcção do mesmo. A representação dos Organismos Signatários junto do 
Programa CYTED corresponde à autoridade máxima do mesmo (Ministro, 
Secretário Nacional, Secretário de Estado, etc.) ou ao seu representante. Além 
disso, cada país designa um Delegado Nacional CYTED, com um nível político 
inferior, que é o responsável pela coordenação dos aspectos mais técnicos do 
Programa. 

 
��Organismos Observadores. Organismos internacionais, governamentais ou não, 

relacionados com o âmbito da I+D+i tanto no seu fomento como na sua 
coordenação, planificação, execução, gestão ou financiamento, que se 
comprometem a colaborar com o Programa em alguma das suas actividades. 

 
 

1.2.2 Quadro Operativo 
 
As linhas principais de actuação do Programa CYTED são desenvolvidas em duas 
vertentes:  
 
1) ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 
 
O Programa CYTED está estruturado num conjunto de Áreas Temáticas que respondem 
às questões científico-tecnológicas mais relevantes da região ibero-americana, e nas que 
a cooperação na investigação científica podem gerar um alto valor acrescentado e 
permitir a focalização dos esforços do Programa. Estas áreas são: 
 

1. Agroalimentação 
2. Saúde 
3. Promoção do Desenvolvimento Industrial 
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4. Desenvolvimento Sustentável, Cambio Global e Ecossistemas 
5. Tecnologias da Informação e das Comunicações 
6. Ciência e Sociedade 

 
Cada Área é gerida por um Comité de Área constituído por:  
 

��Gestor de Área (1). É o responsável científico-tecnológico pela Área. 
��Vogais (8). São peritos que ajudam o Gestor nas tarefas científico-tecnológicas da 

Área. 
��Vogal IBEROEKA (1).  Cada Comité de Área conta com um representante de um 

Organismo Gestor IBEROEKA que contribui com a sua experiência para o fomento 
da inovação industrial. 

 
A forma de participar no Programa CYTED através destas Áreas Temáticas é mediante 
um conjunto de instrumentos de participação, denominadas Acções, e que são 
classificadas em: 
 

��Redes Temáticas. Facilitam as relações científicas e a transferência de 
conhecimentos entre as unidades de investigação de diferentes países. 

 
��Acções de Coordenação de Projectos de Investigação. Possibilitam a obtenção 

de resultados científicos e tecnológicos, que possam redundar na elevação das 
capacidades científicas e o nível tecnológico dos organismos e empresas da 
Região. 

 
��Projectos de Investigação Consorciados. Pretendem impulsionar o 

desenvolvimento ibero-americano através da geração de produtos, processos 
ou serviços inovadores. 

 
Actualmente, os Gestores de cada Área são: 
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Área Gestor 

 
1. Agroalimentação 

José Luís Solleiro 
Telefone: (52 55)  5622 8602. ext. 1146 
Fax: (52 55) 5281 4400 
E-mail: solleiro@servidor.unam.mx  

 
2. Saúde 

Edgardo Moreno-Robles 
Telefone: (506) 238 07 61. Fax: (506) 238 12 98 
E-mail: emoreno@medvet.uma.ac.cr 

 
3. Promoção do Desenvolvimento 
Industrial 

Roberto E. Cunningham 
Telefone: (54-11) 4325 80 08. ext. 117,119 e 154 
Fax: (54-11) 4393 54 94 / 4325 80 08 
E-mail: rcunningham@iapg.org.ar  

 
4. Desenvolvimento Sustentável 

Paulo Eduardo Artaxo Netto 
Telefone: (55 11) 3091 7016. Fax: (55 11) 3091 6647 
E-mail: artaxo@if.usp.br 

 

5. Tecnologias da Informação e das 
Comunicações 

Jordi Aguiló 
Telefone: (+34) 935-947-700. Fax: (+34) 935-811-496 
E-mail: jordi@cnm.es  

 
6. Ciência e Saciedade 

Inguelore Scheunemann de Souza 
Telefone: (55 33) 3279 5502. Fax: (55 33) 3279 5042 
E-mail: reitora@univale.br; inguelore@terra.com.br  

 
 
2) PROJECTOS DE INOVAÇÃO IBEROEKA 
 
Os Projectos de Inovação IBEROEKA são um instrumento dirigido ao sector industrial 
para fomentar a cooperação entre empresas no campo da investigação e no 
desenvolvimento tecnológico. Fomentam a cooperação empresarial para melhorar a 
competitividade e posição no mercado latino-americano e europeu das empresas da 
Região. 
 
A gestão de IBEROEKA corresponde à Rede Ibero-americana de Organismos Gestores 
IBEROEKA (OGI's) designados em cada um dos países participantes no Programa.  
 
 
 
 



 
 

Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Guia do Solicitante) 

 
 

Programa CYTED  7 

 
1.3 FORMA DE ACTUAR EM CADA ÁREA TEMÁTICA 
 
Anualmente, cada Comité de Área publica um Programa Operativo que inclui as linhas 
de investigação prioritárias durante esse ano para a realização de Acções CYTED (Redes 
Temáticas, Acções de Coordenação de Projectos de Investigação e Projectos de 
Investigação Consorciados). 
 
Se um grupo de investigação, centro tecnológico, empresa, etc. , deseja interessar-se 
pelas oportunidades de participação que o Programa CYTED oferece numa área 
determinada, deverá consultar as linhas de investigação abertas para a convocatória e, se 
considera oportuno, começar os trâmites de emissão de uma proposta. Também pode 
entrar em contacto com o Gestor de Área para tratar alguma questão específica. 
 
 
1.4 QUAIS SÃO AS ACÇÕES CYTED QUE PODEM SER APRESENTADAS 

NA CONVOCATÓRIA 2006? 
 
Na Convocatória de Acções CYTED 2006 podem ser apresentados pedidos para receber 
subsídios através dos seguintes instrumentos: 
 

ÁREA Redes 
Temáticas 

Acções de 
Coordenação de 

Projectos de 
Investigação 

Projectos de 
Investigação 

Consorciados 

1. Agroalimentação SIM SIM SIM 

2. Saúde SIM SIM NÃO 

3. Promoção do 
Desenvolvimento Industrial 

SIM SIM NÃO 

4. Desenvolvimento 
Sustentável 

SIM SIM SIM 

5. TIC's SIM SIM NÃO 

6. Ciência e Sociedade SIM SIM NÃO 

 
Não obstante, é necessário conhecer qual é o instrumento (Rede Temática, Acção de 
Coordenação de Projecto de Investigação ou Projecto de Investigação Consorciado) 
admitido em cada uma das linhas de investigação abertas em cada Área Temática.  
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As linhas de investigação abertas em cada Área Temática figuram espelhadas no anexo 1 
da Convocatória oficial.  
 
Seguidamente, são descritos com mais detalhe estes instrumentos de participação. 
 
 

1.4.1 Redes Temáticas 
 
A) Definição 
 
As Redes Temáticas são associações de grupos de investigação de entidades públicas 
ou privadas dos países-membros do Programa CYTED, cujas actividades científicas ou 
tecnológicas estão relacionadas dentro de um âmbito comum de interesse. 
 
As Redes Temáticas pretendem propiciar entre os grupos: 
 

�� Interacções científicas estáveis e continuadas. 
��Trocas de conhecimento científico e técnico de mútuo interesse. 
��Potenciação sinérgica e coordenação das suas linhas de I+D. 
��Trocas e mobilidade do pessoal de investigação. 
��Formação de recursos humanos. 
��Capacitação técnica e metodológica. 
��Elaboração de propostas de possíveis Acções de Coordenação de Projectos de 

Investigação ou Projectos de Inovação IBEROEKA. 
��Acções de divulgação e transferência tecnológica entre grupos ou entidades 

distintas, sempre que sejam tecnicamente, economicamente e comercialmente 
viáveis. 

 
Por conseguinte, as Redes Temáticas têm como objectivo principal a troca de 
conhecimentos entre grupos de investigação e a potenciação da cooperação como 
método de trabalho. A sua missão não é obter um resultado tangível, quer seja produto, 
processo ou serviço, mas criar um quadro de colaboração no trabalho que permita que 
no futuro possam surgir novas acções conjuntas: Acções de Coordenação de Projectos 
de Investigação, Projectos de Inovação IBEROEKA ou outras actividades relacionadas 
com a I+D+i. 
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A manutenção e consolidação das Redes Temáticas exigem a participação activa de 
todos os grupos integrantes e a percepção da existência de um benefício mútuo e de uma 
melhora da competência de cada um deles. Por este motivo, a identificação dos temas, a 
selecção dos grupos e a idoneidade das actividades programadas são elementos chave 
para o seu sucesso e sustentabilidade. 
 
B) Características 
 
Como características principais das Redes Temáticas destacam as seguintes: 
 

��Ser constituídas no mínimo por 6 grupos participantes pelo menos 6 países 
ibero-americanos diferentes, membros do Programa CYTED, sendo valorada 
positivamente a maior cobertura geográfica possível. 

��Duração máxima de 4 anos. Não se prevê financiar nenhuma acção após o 
acabamento deste período, isto é, não serão concedidas prorrogações. 

 
Como exemplos de Redes Temáticas podem ser mencionados os seguintes: 
 

��Rede Ibero-americana sobre a conservação da biodiversidade dos animais 
domésticos locais para o desenvolvimento rural sustentável. 

��Rede Ibero-americana para o desenvolvimento de tecnologias após a colheita e 
de gestão para a comercialização de frutas e verduras de produção integrada. 

��Rede Ibero-americana de genética molecular aplicada à medicina forense. 
��Rede Ibero-americana sobre mostradores de cristal líquido. 

 
C) Coordenadores de Redes Temáticas  
 
Cada Rede Temática conta com um Coordenador que informa tecnicamente ao Gestor da 
sua respectiva Área e mantém informados, das suas gestões e visitas, os Organismos 
Signatários dos países nos que as actividades são desenvolvidas.  
 
As funções do Coordenador de uma Rede Temática são:  
 

��Representar o Programa CYTED junto da comunidade científica ibero-
americana no âmbito temático da Rede.  

��Coordenar e garantir a execução das actividades programadas na Rede.  
��Gerir e executar o orçamento atribuído para as actividades da Rede.  
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��Propor ao Gestor de Área a incorporação de novos grupos ou rescisão dos 
actuais.  

��Elaborar os Relatórios Anuais de Acompanhamento.  
��Elaborar e enviar oportunamente ao Gestor de Área a proposta de 

actividades/despesas do Projecto para a seguinte anualidade. 
��Realizar as acções oportunas para a divulgação ou implementação dos 

conhecimentos partilhados na Rede.  
 
D) Alcance do financiamento 
 
As despesas objecto de subsídio por parte do Programa CYTED para as Redes 
Temáticas encontram-se disponibilizadas na secção “Despesas e Orçamento” deste 
documento. 
 
 

1.4.2 Acções de Coordenação de Projectos de Investigação 
 
A) Definição 
 
As Acções de Coordenação de Projectos de Investigação 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. 
 
Do mesmo modo, é desejável que as Acções de Coordenação de Projectos de 
Investigação possam propiciar futuros Projectos de Inovação IBEROEKA para explorar 
comercialmente os frutos das investigações realizadas. 
 
A execução destes projectos possibilita, para além da mobilidade dos investigadores, a 
formação de recursos humanos, a troca metodológica e de técnicas, etc., que, não só 
redundam numa optimização dos recursos postos no projecto, mas também produzem 
uma elevação geral do nível científico e técnico do conjunto dos grupos participantes. 
 
 
 
 



 
 

Convocatória de Acções CYTED 2006 
(Guia do Solicitante) 

 
 

Programa CYTED  11 

 
B) Características 
 
Como características principais das Acções de Coordenação de Projectos de Investigação 
destacam as seguintes: 
 
 

��Ser constituídas por um mínimo de 6 grupos participantes de pelo menos 6 
países ibero-americanos diferentes, membros do Programa CYTED, 
valorando-se positivamente a maior cobertura geográfica possível. 

��Duração máxima de 4 anos. Não se prevê financiar nenhuma acção após a 
finalização deste período, isto é, não serão concedidas prorrogações. 

 
Como exemplos de Acções de Coordenação de Projectos de Investigação podem ser 
citadas: 
 

��Programação assistida de robots para tarefas industriais. 
��Estimação de riscos decorrentes da presença de metais pesados e arsénico nos 

alimentos. 
��Desenvolvimento de biopesticidas utilizando bactérias entomopatogénicas para o 

controlo de insectos praga. 
��Tratamento de emissões gasosas industriais de dissolventes para a protecção 

ambiental. 
 
C) Coordenadores de Acções de Coordenação de Projectos de Investigação 
 
Cada Acção de Coordenação de Projectos de Investigação conta com um Coordenador 
que informa tecnicamente ao Gestor da sua respectiva  Área e mantém informados, das 
suas gestões e visitas, os Organismos Signatários dos países nos que desenvolvem as 
actividades.  
 
As funções do Coordenador destas Acções são:  
 

��Representar o Programa CYTED junto da comunidade científica ibero-
americana no âmbito temático do Projecto.  

��Coordenar e garantir a execução das actividades programadas na Acção de 
Coordenação do Projecto de Investigação.  

��Gerir e executar o orçamento atribuído para as actividades do Projecto. 
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��Propor ao Gestor de Área a incorporação de novos grupos ou a rescisão dos 

actuais. 
��Elaborar os Relatórios Anuais de Acompanhamento. 
��Elaborar e enviar oportunamente ao Gestor de Área a proposta de 

actividades/despesas do Projecto para a seguinte anualidade. 
��Realizar as acções oportunas para a divulgação ou transferência dos resultados 

do Projecto. 
 
D) Alcance do financiamento 
 
As despesas objecto de subsídio por parte do Programa CYTED para as Acções de 
Coordenação de Projectos de Investigação estão disponibilizadas na secção “Despesas e 
Orçamento” deste documento. 
 
 

1.4.3 Projectos de Investigação Consorciados 
 
A) Definição 
 
Os Projectos de Investigação Consorciados são amplos 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 quais um grupo pluridisciplinar dispõe de recursos, não só 
para a troca de experiências, mas também para a realização das actividades próprias da 
investigação. 
 
Estes projectos são concebidos como trabalhos realizados prioritariamente mediante 
formas de associação entre o sector público e o privado, provocando uma grande 
mobilização de fundos em torno a objectivos definidos de modo preciso, para realizar ou 
melhorar produtos ou procedimentos, sem esquecer a divulgação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. 
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B) Características 
 

��A maior novidade relativamente ao resto das acções do Programa é que, para 
além do volume de financiamento mobilizado, estes projectos permitem 
financiar não só as acções de cooperação entre as organizações (reuniões, 
viagens, divulgação, etc.), mas também as despesas específicas das 
actividades de investigação. Isto é, contempla a dotação de financiamento 
para a própria investigação e não unicamente para a coordenação de 
actuações. 

��A duração dos projectos deve ser inferior ou igual a 4 anos. Não se prevê 
financiar nenhuma acção após a finalização deste período, isto é, não serão 
concedidas prorrogações. 

��O número mínimo de participantes por projecto é de 6 parceiros pertencentes, 
pelo menos, a 4 países ibero-americanos diferentes, do âmbito CYTED. 

��Não existe limite no que se refere ao número máximo de participantes por 
projecto. 

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

 
C) Coordenadores de Projectos de Investigação Consorciados 
 
As funções do Coordenador dos Projectos Consorciados são: 
 

��Ser o ponto de contacto do Consórcio com a Secretaria-geral. 
��Transmitir convenientemente as comunicações do Programa ao Consórcio. 
��Apresentar convenientemente as comunicações doutros parceiros à 

Secretaria-geral. 
��Gerir internamente o Consórcio, estabelecendo os acordos necessários. 
��Canalizar os pagamentos provenientes do Programa e distribui-los entre o 

resto dos parceiros do Consórcio. 
��Garantir a correcta utilização dos fundos facilitados pelo Programa. 
��Elaborar os Relatórios Anuais de Acompanhamento. 
��Representar o projecto internacionalmente quando for requerido. 
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D) Alcance do financiamento 
 
As despesas objecto de subsídio por parte do Programa CYTED para os Projectos de 
Investigação Consorciados estão disponibilizadas na secção “Despesas e Orçamento” deste 
documento. 
 
 
 

�� ���������	����	����������	�����	
��������
 
Os pedidos de Acções CYTED (Redes Temáticas, Acções de Coordenação de Projectos 
de Investigação e Projectos de Investigação Consorciados) serão emitidos através do 
sistema on-line que a Secretaria-geral disponibiliza para esse efeito no seu Site 
(www.cyted.org).  
 
 
2.1 CONVOCATÓRIA 
 
As convocatórias de Acções CYTED são abertas, publicadas no Site do Programa e 
contêm informação acerca das linhas científicas abertas para cada Área, métodos de 
participação, orçamento específico para esse ano, etc.  
 
A Convocatória 2006 permanecerá aberta de 1 de Abril a 30 de Junho de 2006 
(ambos inclusive) às 17 horas (hora de Espanha). 
 
A convocatória aberta permitirá que qualquer grupo de investigação ou empresa da região 
ibero-americana possa emitir uma proposta directamente ao Programa CYTED. Este facto 
coloca numerosas vantagens operativas, técnicas e administrativas, destacando que mais 
grupos ou empresas possam ter acesso ao Programa CYTED através de uma proposta e 
participar directamente. Os solicitantes ajustar-se-ão às características da Acção CYTED 
na que desejem participar e interactuarão directamente com o Site do CYTED, que fará a 
gestão de todo o processo de preparação, emissão e avaliação das novas propostas. 
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2.2 EMISSÃO DE PROPOSTAS 
 
A proposta deve ser preenchida no modo on-line através do Site do Programa CYTED. 
 
O solicitante deve ir preenchendo a proposta directamente no Site, apoiado, se fosse 
necessário, pela Secretaria-geral. Através de um utilizador e uma senha, o utilizador 
entrará na sua proposta e poderá ir incluindo informação, permitindo-lhe ir guardando os 
dados em sessões distintas.  
 
Após ter completado totalmente a proposta, o solicitante deverá envia-la à Secretaria-
geral, clicando no botão disponibilizado para esse efeito. Este botão não estará activado 
até o sistema informático detectar que a proposta está totalmente preenchida. Para obter 
informação sobre o estado da proposta, terá que clicar no botão “Ver estado da proposta”. 
 
 

2.2.1 Lugar e envio das propostas 
 
As propostas serão recebidas unicamente na Secretaria-geral através do Site do 
Programa CYTED dentro do prazo estabelecido na Convocatória. 
 
 

2.2.2 Formulários 
 
Existem diferentes formulários para os distintos tipos de Acções do Programa CYTED. 
Cada solicitante deverá aceder aos formulários que correspondam ao tipo de Acção 
CYTED para a que pede uma subvenção (Redes Temáticas, Acções de Coordenação de 
Projectos de Investigação ou Projectos de Investigação Consorciados). 
 
Os formulários de pedido de propostas encontram-se divididos em três partes: 
 

��A parte administrativa, que abrange os dados administrativos e de contacto. 
 

��A parte técnica, que consta de um conjunto de secções onde são detalhados os 
aspectos concretos do projecto (impacto, plano de trabalho, resultados esperados, 
etc.). 
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��A parte dos grupos participantes ou Consórcio, onde são pedidos os dados dos 
participantes na Acção CYTED. 

 
Como já foi referido, estes formulários devem ser preenchidos no modo on-line através do 
sistema descrito a seguir. Contudo, encontra-se disponibilizado um guião do formulário de 
pedido para que possa ser consultado pelos futuros solicitantes, constituindo o Anexo 1 
deste documento. 
 
 
2.3 SISTEMA ON-LINE DE EMISSÃO DE PROPOSTAS 
 
Para solicitar uma nova Rede Temática, Acção de Coordenação de Projecto de 
Investigação ou Projecto de Investigação Consorciado é necessário emitir a proposta 
através do sistema on-line disponibilizado pelo Site do Programa CYTED. Este sistema 
estará disponibilizado a partir do dia 1 de Abril até 30 de Junho de 2006 às 17 h 
(hora de Espanha, GTM + 1), datas em que a convocatória estará aberta. 
 
Se tiver alguma dúvida acerca de qualquer aspecto da Convocatória ou do sistema 
informático, não duvide em entrar em contacto com a Secretaria-geral no endereço de 
correio electrónico ayudaonline@cyted.org, ou no número de telefone +34 91 531 63 87 
 
 

2.3.1 Acesso ao sistema 
 
 
Para aceder ao sistema on-line de emissão de propostas existem duas possibilidades: 
 

��Se já é um utilizador registado no Programa CYTED deverá fazer a sua 
identificação no menu “Identificação”, situado na parte superior direita da página 
principal e, posteriormente, clicar na secção intitulada Convocatória de Acções 
CYTED 2006, situada no menu da esquerda (figura 1). 

 
��Si for a primeira vez que acede ao Site do Programa CYTED, deverá clicar em 

"Registo Acções CYTED 2006", situado na parte da direita da página principal (em 
baixo do menu “Identificação”), e preencher os dados do registo e os dados 
pessoais. Depois deverá clicar em "Criar utilizador".  
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Deste modo já pode começar a preencher o formulário de emissão de propostas. 
Sempre que deseje aceder à sua proposta, na página principal do Site deverá 
digitar o seu nome de utilizador e a sua senha, e, automaticamente, será 
apresentado no seu ecrã o sistema de emissão de propostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Identificação no Site do CYTED 

 
 

2.3.2 Opções disponibilizadas pelo menu 
 
Depois de ter entrado no sistema, surgirá um menu à esquerda com as opções 
disponibilizadas: 
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Constitui o primeiro passo para começar a preencher uma nova proposta, quer seja de 
Rede Temática, Acção de Coordenação de Projecto de Investigação ou Projecto de 
Investigação Consorciado (figura 2). 
 
Depois de clicar em qualquer das três opções, terá que preencher uma série de dados 
básicos da proposta (título, acrónimo, Área Temática na que ficará inserida e linha de 
investigação à que faz referência segundo a convocatória). 

 
Figura 2: Novo pedido de proposta 
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Após a criação da proposta, poderão ser preenchidos os diferentes campos dos 
formulários. O sistema conta com um prazo de inactividade de 20 minutos, isto é, se não 
arquivar o trabalho durante esse tempo, corre o risco de perder todos os dados inseridos 
num formulário. Por esse motivo, é conveniente ir guardando regularmente as mudanças 
mediante o botão "Guardar Mudanças".  
 
A proposta permanecerá no estado de “pedidos em processo” durante o período em que 
estiver a ser preenchida. Depois da proposta ter sido enviada para a Secretaria-geral, 
passará para o estado de “pedidos enviados”. 
 
Se tiver dificuldades para manter a ligação à a Internet de forma ininterrupta, recomenda-
se preencher as secções de um ficheiro Word de modo off-line e, depois de acabar de 
preencher, copiar e colar nos formulários on-line do Site. 
 
������	��������	�

 
Depois de preencher a proposta na sua totalidade, e, sempre antes do encerramento da 
convocatória, deverá clicar no botão "Enviar à SG”. A proposta passará de estar 
automaticamente no menu “Pedidos em processo” para o menu “Pedidos enviados”. A 
partir de essa altura, o pedido pode ser lida mas não pode ser alterada (figura 3). 
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Figura 3: Passagem de "pedidos em processo" para "pedidos enviados" 

 
�������	�

 
��Formulários Modelo e Documentos. Nesta secção terá disponibilizados todos os 

modelos de formulários e documentos a preencher na proposta. Uma opção 
para preencher os modelos é descarregá-los deste menu e colocá-los 
posteriormente na secção indicada. 
É importante sublinhar que poderá existir apenas um ficheiro transferido do 
modelo para cada secção. Quer dizer, se, por exemplo, estiver dentro da 
secção onde se pede o diagrama de Gantt, e, se já transferiu um ficheiro do 
mesmo, e deseja fazer alguma alteração nesse diagrama, deverá transferir um 
novo ficheiro, (que descarregando o que se encontra disponibilizado para a 
proposta e fazendo a sua alteração, quer criando um novo e transferindo-o 
depois). Este novo ficheiro sobrescreverá directamente o ficheiro antigo na 
proposta. 
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Dentro desta secção podem ser encontrados os seguintes ficheiros e 
documentos a utilizar: 

 
�� Diagrama de Gantt: no mesmo devem ser indicadas as actividades 

que vão ser desenvolvidas na proposta e a sua duração no tempo. 
�� Orçamento Projectos de Investigação Consorciados. 
�� Lista de Deliverables: na propostas é necessário incluir uma tabela 

com os deliberables (entregáveis do projecto, isto é, relatórios, 
estudos, publicações, bases de dados, etc.) que o projecto irá gerar 
ao realizar as actividades. 

�� Modelo CYTED de C.V. 
�� Códigos UNESCO. 

 
��Documentos da Convocatória: 

 
�� Convocatória Oficial: Texto da Convocatória. 
�� Anexo 1 da Convocatória: Linhas de investigação abertas. 
�� Guia do Solicitante: Guia de ajuda ao solicitante para a emissão de 

propostas. 
�� Anexo 1 do Guia do Solicitante: Formulários de pedido de 

propostas. 
�� 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. 

 
��Serviço de Ajuda. Endereço do correio electrónico do serviço de ajuda aos 

proponentes (ayudaonline@cyted.org). 
 

��Dados do Solicitante. Dados básicos do solicitante. 
 
�����

 
Sair da aplicação. Voltará para a página principal do Programa CYTED 
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2.3.3 Formulário de Pedido 
 
Como já foi referido anteriormente, existem três secções a preencher (figura 4): 
 

��Dados administrativos. Abrange uma série de dados básicos da proposta. 
��Dados técnicos. Engloba uma série de secções onde são detalhados os aspectos 

concretos da proposta (objectivos, justificação, plano de trabalho, resultados 
esperados, etc.). 

��Dados do consórcio / grupos participantes. Abrange os dados do coordenador 
e dos grupos participantes da proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Aspecto da vista para preencher os formulários 
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Existe um número de campos que é necessário preencher obrigatoriamente. Estes 
campos estão indicados com um asterisco *. O resto de campos são igualmente 
importantes, se bem são deixados à consideração do solicitante se deseja ou não fazer o 
seu preenchimento.  
 
 
IMPORTANTE: Se algum campo considerado obrigatório não é preenchido, (assinalado 
com um asterisco *) o sistema não permitirá que o utilizador possa enviar a proposta à 
Secretaria-geral. Por isso, recomenda-se preencher e anexar todos os campos 
obrigatórios para a recepção correcta da proposta na Secretaria-geral. 
 
 
 
Se necessitar incluir informação adicional, como, por exemplo, alguma figura, desenho, 
plano, fotografia, tabela auxiliar, carta de apoio à proposta, etc., poderá realizar esta 
operação incluindo tudo num ficheiro em Word através da última secção da etiqueta 
"Dados Técnicos" da proposta, com o título “Anexos”(secção 8 nas Redes Temáticas e 
nas Acções de Coordenação de Projectos de Investigação, e secção 10 nos Projectos de 
Investigação Consorciados).  
 
Cada figura, desenho, etc. deve incluir a referência da secção do formulário a que 
corresponder. Pode transferir mais de um ficheiro (são autorizados não só ficheiros em 
Word, mas também ficheiros em Excel, JPG, ZIP, PDF), contudo, recorde que é preferível 
acrescentar, na medida do possível, toda a informação num único ficheiro em Word. 
 
 
IMPORTANTE: Não será possível incluir dentro da secção “Anexos” nenhuma outra 
informação a não ser a especificada anteriormente (figuras, desenhos, fotografias, carta 
de apoio à proposta, etc.). Isto é, nessa secção não se poderá incluir, por exemplo, o 
diagrama de Gantt, a lista de deliverables, os C.V. dos participantes, etc. 
 
 
Por outro lado, dentro de cada um dos grupos participantes, é importante que o solicitante 
espelhe não só nome do responsável de cada grupo, mas também o dos investigadores 
que colaboram com o responsável em cada grupo de investigação. 
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No fim de cada secção do formulário o solicitante encontrará três botões: 
 
 
 

��Enviar à Secretaria-geral. Este botão só estará activo quando a proposta estiver 
completamente acabada. Quer dizer, este passo deixa já a proposta pronta para a 
fase de avaliação e não poderá ser alterada através do sistema on-line. 

 
��Desfazer alterações. Esta opção permite desfazer as últimas alterações 

realizadas. 
 

��Guardar Alterações. Esta opção deverá ser seleccionada para guardar as 
alterações realizadas e antes de sair da aplicação. 

 
 
IMPORTANTE: Se o sistema detectar que falta algum tipo de informação para preencher 
ou anexar à proposta, o botão “Enviar à Secretaria-geral” estará inactivo. Para conhecer 
quais são os dados que não foram preenchidos na proposta, deverá clicar o botão “Ver 
estado proposta” e o sistema irá informar acerca dos campos da proposta que ainda não 
foram preenchidos ou anexados. Depois de preencher ou anexar os campos sugeridos, o 
sistema permitirá enviar a proposta à Secretaria-geral e o botão “Enviar à Secretaria” 
passará a estar activo. 
Por esse motivo, recomenda-se, com certa regularidade, clicar no botão “Ver estado 
proposta” para que o sistema possa indicar toda a informação que ainda não foi 
incluída na proposta (figuras 5 e 6) 
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Figura 5: Proposta na qual faltam dados ao preencher 

Pulsar sobre este botón para ver los datos 
que faltan por cumplimentar

Botón inactivo ya que faltan 
datos por cumplimentar

Pulsar sobre este botón para ver los datos 
que faltan por cumplimentar

Botón inactivo ya que faltan 
datos por cumplimentar
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Figura 6: Proposta na qual não faltam dados ao preencher 

 
Como se pode observar nas figuras anteriores, à esquerda do botão “Ver estado 
proposta” aparece outra opção denominada “Ver Proposta Completa. Quando clicar nesta 
opção poderá descarregar a proposta completa num documento Word, junto com todos os 
ficheiros anexos à mesma. Em qualquer momento, o solicitante pode aceder a esta 
versão da proposta. A versão Word que será gerada, será sempre a que corresponda à 
última vez que as alterações foram guardadas. Por isso, antes de realizar este passo, 
certifique-se se guardou as alterações (figura 7) 
 
 
 
 
 
 

Pulsar sobre este botón para comprobar
que la propuesta está totalmente cumplimentada

Botón activo ya que no falta 
ningún dato por cumplimentar

Pulsar sobre este botón para comprobar
que la propuesta está totalmente cumplimentada

Botón activo ya que no falta 
ningún dato por cumplimentar
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Figura 7: Ver proposta completa 

 
 
Se, devido a um motivo excepcional, o solicitante tiver necessidade de alterar algum dado 
na proposta e a mesma já foi enviada à Secretaria-geral, deverá enviar um e-mail ao 
endereço de correio ayudaonline@cyted.org indicando o código e o acrónimo da 
proposta, e solicitando que a mesma seja transferida novamente para o estado de 
"Pedidos em processo". A Secretaria-geral não tem acesso para poder alterar nenhuma 
informação das propostas. Este direito é exclusivo do solicitante. 
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2.3.4 Algumas recomendações para preencher os formulários on-line 

 
��Preencha as secções no modo off-line no seu próprio computador e, 

posteriormente, cole nos formulários on-line. 
 

��Antes de redigir a proposta, tenha em linha de conta os critérios de avaliação nos 
quais os avaliadores se vão basear na altura de realizar a avaliação de propostas. 

 
�� Leia com muita atenção os requisitos pedidos em cada secção e seja claro e 

conciso nas suas respostas. Não consiste em escrever muito, mas em escrever a 
informação certa. 

 
��Não aguarde até última hora para redigir a sua proposta, evitando deste modo  as 

falhas técnicas devidas a um excessivo número de acessos ao sistema. 
 

��Se tiver alguma dúvida relativamente ao modo de orientar a sua proposta ou qual 
seria o modo de a tornar mais completa e interessante para o Programa CYTED, 
entre em contacto com o seu Gestor da respectiva Área, o qual poderá ajudá-lo na 
definição do âmbito de investigação e na selecção dos participantes ou parceiros. 

 
��Se não preencher algum campo obrigatório (assinalado com um asterisco *) ou 

falta anexar informação imprescindível, o sistema não permitirá o envio da 
proposta à Secretaria-geral. Nesse caso, o sistema comunicará quais são os 
campos da proposta que não foram preenchidos ou anexados. Depois de ter 
preenchido ou anexado todos os campos sugeridos, o sistema permitirá enviar a 
proposta à Secretaria-geral. Por esse motivo, recomendamos não deixar para o  
último dia. 

 
��Se tiver alguma dúvida acerca dos procedimentos da Convocatória ou tiver 

problemas com o sistema on-line para emitir a sua proposta, entre em contacto 
com o endereço de correio electrónico ayudaonline@cyted.org, ou através do 
número de telefone +34 91 531 63 87. 
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2.4 DESPESAS E ORÇAMENTO 
 
 

2.4.1 Redes Temáticas e Acções de Coordenação de Projectos de Investigação 
 
A dotação orçamental máxima aplicável a cada Rede Temática/Acção de Coordenação de 
Projectos de Investigação varia anualmente. Contudo, e de um modo meramente 
orientativo, pode-se considerar o apoio financeiro do Programa CYTED entre 40.000 e 
50.000 USD/ano. 
 
No início de cada exercício, a Secretaria-geral realizará a creditação na conta bancária 
destinada à Rede/Acção de Coordenação, do montante correspondente a 50% do total do 
orçamento. O resto dos fundos irão sendo transferidos em função das necessidades 
económicas da Rede Temática/Acção de Coordenação e mediante pedido prévio 
realizado pelo Coordenador à Área Económica da Secretaria-geral. 
 
 
IMPORTANTE: Com carácter geral, em nenhum caso poderá ser imputada como despesa 
a compra de material inventariável ou fungível (computadores, programas, livros, etc.). 
Tão-pouco serão admissíveis como despesas os pagamentos em numerário realizados 
como conceito de prémios, accessits ou qualquer tipo de gratificação ou compensação 
distintas às estabelecidas no Capítulo 1. 
 
 
Seguidamente são descritos os capítulos de despesas reconhecidos para estas acções: 
 
��������������	��	�	����������������

 
Neste capítulo serão imputadas as despesas que o Coordenador considere necessárias 
para levar a efeito a sua tarefa de coordenação. O montante máximo a imputar neste 
capítulo é 3.500 Euros. 
 
���������������������������������������������� �������������������
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Neste capítulo serão imputadas as despesas das viagens realizadas pelo Coordenador da 
Rede/Acção de Coordenação dentro do conjunto dos países signatários do Programa 
CYTED. As despesas que poderão ser imputadas são: 
 

• Despesas das passagens (avião, comboio ou automóvel). Os deslocamentos 
serão efectuados na classe turista.  

• Diuturnidades. 
 
As diuturnidade a aplicar serão as seguintes: 
 

• Diuturnidade diária máxima (pernoitando): 200 Euros. 
• Meia diuturnidade máxima (sem pernoitar): 100 Euros. 

 
Caso o Coordenador necessitar viajar fora do âmbito dos países signatários do Programa 
CYTED, deverá pedir por escrito uma autorização ao Secretário-geral do Programa 
CYTED. 
 
���������!�������"�	���������������

 
Neste capítulo serão imputadas as despesas ocasionadas pelas reuniões de 
coordenação: 
 

��Despesas das passagens (avião, comboio ou automóvel). Os deslocamentos 
serão efectuados na classe turista. 

��Diuturnidades (de acordo com as indicações do capítulo 2). 
��Aluguer de salas e equipamentos audiovisuais. 
��Documentação e material a utilizar. 

 
���������#���������������	�$����	������������	�

 
Neste capítulo serão imputadas a estadia dos investigadores de grupos participantes na 
Rede Temática/Acção de Coordenação noutro grupo da própria Rede Temática/Acção de 
Coordenação, ou noutros grupos participantes em qualquer Rede Temática/Acção de 
Coordenação do Programa CYTED. As despesas a imputar são: 
 

��Despesas das passagens (avião, comboio ou automóvel). Os deslocamentos 
serão efectuados na classe turista. 

��Diuturnidades (de acordo com as indicações do capítulo 2).  
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Neste capítulo serão imputadas as seguintes despesas: 
 

�� Livros que evidenciem ser resultado da cooperação dentro da Rede 
Temática/Acção de Coordenação.  

��Desenho e manutenção de Sites. 
��Edição e/ou distribuição de livros em qualquer formato. 
��Documentos decorrentes de jornadas, cursos, seminários e ateliers a que se refere 

o capítulo 6.  
��Edição e distribuição de folhetos, trípticos e similares cujo objecto seja a 

divulgação das actividades da Rede Temática/Acção de Coordenação. 
 
���������&��'��
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Os cursos de formação, seminários, ateliers e jornadas a que se refere este capítulo são 
exclusivamente os organizados pela Rede Temática/Acção de Coordenação como 
actividade própria, se bem podem contar com a colaboração/participação de especialistas 
de grupos pertencentes a outras acções do Programa CYTED.  
 
Neste capítulo serão imputados: 
 

��Despesas das passagens dos formadores (avião, comboio ou automóvel). Os 
deslocamentos serão efectuados na classe turista. 

��Diuturnidade dos formadores (de acordo com as indicações do capítulo 2). 
��Aluguer de salas e equipamentos audiovisuais. 
��Documentação e material a utilizar. 

 
Com o intuito de diferenciar cada uma destas actividades são estabelecidas as seguintes 
pautas: 
 

��Os cursos de formação possuem um carácter básico e docente, e devem ser 
ministrados, no mínimo, por três especialistas integrantes de acções do Programa 
CYTED. 
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��Os ateliers e seminários possuem um carácter de encontro de especialistas que 
apresentam o trabalho que realizam com o intuito de partilhar conhecimentos e, 
eventualmente, estabelecer actividades conjuntas.  

 
 

��As jornadas consistem em cursos de especialização onde os assistentes são 
constituídos por profissionais (investigadores, professores de universidade, 
técnicos de empresas, etc.) de instituições públicas e privadas.  

 
Os alunos assistentes a estas actividades não receberão quantia alguma, motivo pelo 
qual é conveniente que pertençam ao país onde o curso é ministrado. 
 
Não é autorizada a cobrança de taxas de matrícula aos assistentes a estas actividades de 
formação. 
 
 

2.4.2 Projectos de Investigação Consorciados 
 
O financiamento máximo estabelecido para cada projecto será até um máximo de 250.000 
USD por ano, e tendo em linha de conta que a duração máxima por projecto é de 4 anos, 
totaliza até um máximo de 1.000.000 USD por projecto completo. 
 
Como já foi referido, a atribuição do orçamento é estabelecida com carácter anual, se 
bem a sua distribuição e justificação será realizada em dois períodos de 6 meses. No 
início do exercício, a Secretaria-geral creditará na conta bancária indicada para o 
respectivo Projecto, 45% do total do orçamento anual. Aos 6 meses, e após terem sido 
recebidos e aprovados os relatórios técnico, económico e de distribuição relativos ao 
primeiro semestre do ano, será efectuada a outra creditação 45% do orçamento anual. O 
resto dos fundos (10%) serão creditados após terem sido recebidos e aprovados os 
relatórios técnico, económico e de distribuição correspondentes ao segundo semestre do 
ano. 
 
Com relação ao mecanismo de financiamento para os Projectos de Investigação 
Consorciados, corresponderá um Modelo de despesas adicionais, incluindo as 
despesas indirectos admissíveis com um montante fixado de modo forfetário.  
 
O financiamento proporcionado pelo CYTED possui duas características fundamentais:  
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• NECESSÁRIA. As despesas pedidas deverão ser necessárias para a execução da 
acção.  

• ADICIONAL. O CYTED não reembolsará despesas já estabelecidas e abrangidas 
por outras vias de financiamento.  

 
 
 
Despesas elegíveis 
 
O Programa CYTED financiará até 100% das despesas elegíveis totais destes projectos. 
Para que as despesas de um projecto possam ser consideradas elegíveis devem ser:  
 

• Reais e necessárias para o desenvolvimento da actividade.  
• Facilmente determináveis.  
• Pertencentes ao período de execução do projecto.  
• Registadas na contabilidade do empreiteiro que incorra nas despesas.  
• Razoáveis, não podendo ser imputado um preço excessivo para os produtos.  

 
O Programa CYTED admitirá apenas como despesas elegíveis as despesas adicionais ou 
extraordinárias nas que um organismo incorrer para a realização de um projecto, sem 
considerar como tais as decorrentes da sua própria actividade e estrutura. Deverão ser 
excluídas também as despesas que abrangidas por qualquer outro financiamento público.  
 
Dentro das despesas elegíveis podem ser diferenciados dois tipos:  
 
A. Despesas Directas 
 
São despesas directas as despesas que cumprem as condições de elegibilidade das é 
conhecida com total precisão quem, como e quando foram incorrem nas mesmas. As 
despesas consideradas directas e que serão 100% financiadas podem ser:  
 

• Pessoal (empregados permanentes e temporários) atribuídos ao projecto.  
• Equipamentos duradouros.  
• Viagens e diuturnidades.  
• Subcontratação.  
• Consumíveis específicos. 

 
B. Despesas Indirectas 
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São despesas indirectas as despesas que não podem ser distribuídas objectivamente 
entre as próprias das organizações e as específicas do projecto porque não se conhece a 
medida em que cada um é responsável das mesmas. Por conseguinte, embora sejam 
consideradas despesas elegíveis, não são atribuíveis directamente ao projecto. Algumas 
destas despesas indirectas poderiam ser:  
 

• 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. 

 
As despesas indirectas são compensadas mediante um montantes estabelecido de modo 
“forfetário” que cada organismo pode justificar numa única parcela, sem necessidade de 
discriminar a sua composição. O montante máximo aplicável neste conceito, na sua 
totalidade, será 5% do subsídio total do projecto, podendo ser distribuído 
equitativamente entre os parceiros participantes.  
 
Aspectos legais 
 
Para a participação no desenvolvimento dos Projectos de Investigação Consorciados será 
necessário estabelecer um Contrato de Consórcio entre os parceiros do Consórcio, 
liderados pelo seu coordenador, e o Programa CYTED.  
 
Caso não for considerado oportuno, e obrigatoriamente se um organismo participante não 
assinou o Contrato de Consórcio, serão estabelecidos os Acordos de Consórcio 
necessários entre o Coordenador do Projecto e o resto dos organismos participantes, 
para que arbitrem e garantam um funcionamento perfeito do projecto segundo o 
desenvolvimento apresentado na proposta aprovada. 
 
O Programa CYTED não fará parte destes acordos e não desempenhará papel algum na 
designação que as partes envolvidas venham a fazer das cláusulas que considerem 
apropriadas dada a natureza e o propósito da sua colaboração, bem como a salvaguarda 
dos seus interesses particulares. Em qualquer caso, os Acordos de Consórcio deverão 
cumprir as cláusulas estabelecidas no Contrato de Consórcio. 
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2.5 AJUDAS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
Para além deste documento, os solicitantes de Acções CYTED têm à sua disposição as 
seguintes ajudas para formalizar as suas propostas: 
 

��Uma linha específica de ajuda para a apresentação de propostas durante o 
período em que permaneça aberto o prazo da convocatória. Será via telefónica ou 
através do correio electrónico. 

��Os Gestores de Área, que podem acompanhar e apoiar em todo o momento a 
realização das propostas. 

��Os Delegados Nacionais dos Organismos Nacionais de Ciência e Tecnologia de 
cada um dos países CYTED. 

 
 
 

�� �����	�����������������������������
 
O procedimento de avaliação das propostas será baseado em três fases 
interrelacionadas: 
 

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

 
��Avaliação de oportunidade, realizada por todos os Organismos Nacionais de 

Ciência e Tecnologia, e baseada no impacto sócio-económico da proposta na 
região ibero-americana. 

 
��Selecção final, realizada pelo Conselho Directivo do Programa CYTED, baseada 

na pontuação da avaliação externa e da avaliação de oportunidade, ponderadas a 
70% e 30%, respectivamente. 
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3.1 AVALIAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
 
A avaliação das propostas será realizada acompanhando o esquema de peer review ou 
avaliação por pares. Cada proposta será avaliada por, no mínimo, dois avaliadores 
externos peritos na área científica que o projecto trata, conservando totalmente o 
anonimato. Se a avaliação dos dois peritos que devem examinar cada proposta difere em 
mais de 20% na sua pontuação, será pedida a opinião de um terceiro avaliador. 
 
Os avaliadores são peritos dos distintos países ibero-americanos nas diferentes áreas 
de interesse do Programa CYTED. A aceitação da designação como Avaliador CYTED 
externo obrigará os avaliadores a adoptar um código de conduta que os comprometerá a 
manter a confidencialidade e imparcialidade nas tarefas de avaliação. Do mesmo modo, 
os avaliadores terão que declarar que não existe nenhum conflito de interesses com a 
proposta a avaliar. Na hipótese de isto aconteça, ou que simplesmente não possuam os 
conhecimentos concretos necessários para realizar a avaliação, a proposta será atribuída 
a outro avaliador. 
 
 

3.1.1 Focagem da avaliação científico-tecnológica 
 
A avaliação externa por pares possui um carácter eminentemente científico/-técnico. Isto 
significa que os formulários serão baseados fundamentalmente em perguntas dirigidas a 
avaliar a qualidade da proposta como projecto técnico e o impacto científico que tenha 
sobre o tema que trate. 
 
 

3.1.2 Sistema de qualificação 
 
Os avaliadores externos examinarão individualmente as propostas e elaborarão um 
relatório de avaliação acompanhando um formulário modelo proporcionado pela 
Secretaria-geral do Programa. 
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Os critérios nos que deverão basear-se os avaliadores são: 
 

• Idoneidade 
• Impacto potencial 
• Qualidade dos grupos de trabalho 
• Metodologia  
• Sustentabilidade e Resultados 
• Orçamento 

 
Cada critério é constituído por diferentes conteúdos ou alíneas. Cada alínea possui uma 
escala de pontuações de 0 a 5 (sendo 0 = não tem, não possui; 1 = muito deficiente; 2 = 
deficiente; 3 = boa; 4 = muito boa e 5 = excelente). O avaliador atribuirá à proposta a 
pontuação mais adequada em função do grau de cumprimento considerado. Este 
processo é efectuado para cada um dos diferentes critérios. 
 
A pontuação final atribuída à proposta (de 0 a 100) será o resultado do somatório 
ponderado de cada uma das pontuações individuais obtidas em cada critério. 
 
 
3.2 AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADE 
 
Esta avaliação, realizada pelos Organismos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(ONCYT's) do Programa CYTED, trata de dar prioridade a umas propostas sobre outras, 
ordenando-as numa lista baseando-se em critérios de oportunidade para a Região, não 
em factores científico/técnicos tidos já em linha de conta pelos avaliadores externos. A 
esta fase acederão apenas as propostas que ultrapassem o limiar de 75 pontos na 
avaliação externa. 
 
Este factor de prioridade trata de garantir que as propostas seleccionadas finalmente, 
possuam uma componente importante sócio-económica que garanta a melhora do 
desenvolvimento na Região Ibero-americana. 
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3.3 SELECÇÃO FINAL DE PROPOSTAS 
 
A selecção final das propostas será realizada pelos Delegados Nacionais reunidos no 
Conselho Directivo em Dezembro de 2006.  
 
Com as pontuações obtidas na avaliação científico-tecnológica realizada pelos 
avaliadores externos (que terão um peso de 70%) e na avaliação de oportunidade 
realizada pelos ONCYT's (que terão um peso de 30%), será obtida uma lista de propostas 
discriminadas por pontuação. 
 
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.  
 
As propostas aprovadas serão submetidas a um processo de avaliação técnico-
económico aos dois anos da sua vigência. No caso dessa avaliação vir a ser negativa, 
poderá ser retirado o respectivo financiamento para o período restante. 
 

�� 	���������	����	������������
 
Incluímos seguidamente o calendário da Convocatória de Acções CYTED 2006: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de Abril  30 de Junho 15 de Outubro 15 de Novembro 4-5 de Dezembro 1 de Janeiro 2007 
 
Abertura  Encerramento Fim avaliação Fim avaliação Aprovação Início dos 
convocatória convocatória externa  ONCY's  das acções projectos 

Publicación
convocatoria 

Convocatoria
abierta 

Evaluación
externa

propuestas

Evaluación
de 

oportunidad

Inicio
proyectos 

1 de abril 30 de junio

Apertura 
convocatoria

1 de enero 2007

Inicio de 
proyectos 

Aprobación 
de 

acciones

Cierre
convocatoria

15 de octubre

Fin evaluación
externa

15 de noviembre

Fin evaluación
ONCYTs 

4-5 de diciembre

Aprobación 
de acciones

Publicação
convocatória 

Convocatória
aberta 

Avaliação 
externa

propostas

Avaliação 
de 

oportunidade

Início
projectos

1 de abril 30 de junio

Apertura 
convocatoria

1 de enero 2007

Inicio de 
proyectos 

Aprovação 
 
de acções
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Como anexos deste Guia figuram os seguintes documentos: 
 

��Anexo 1: Formulários de pedido de propostas. Se bem os pedidos de Acções 
CYTED serão preenchidos directamente no modo on-line, pode encontrar como 
anexo a este Guia os formulários de pedido de propostas, a título meramente 
informativo, para que possam ser consultados pelos solicitantes. 

 
��Anexo 2: 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. 

 


