
Regulamento

1.  O Programa Gulbenkian de Apoio à Investigação

na Fronteira das Ciências da Vida dirige-se 

a investigadores doutorados portugueses ou 

estrangeiros residentes em Portugal, associados 

a instituições e centros de investigação portugueses, 

cuja idade não seja superior a 30 anos 

em 31 de Dezembro de 2007.

2.  O incentivo financeiro a atribuir às instituições 

distinguidas no âmbito do programa terá o valor 

de 50.000 € e destina-se a apoiar directamente a 

realização de um projecto de investigação autónomo 

desenhado para criar conhecimento científico novo ou 

aumentar o conhecimento científico de base, que não 

procura resolver ou tratar um problema prático.

3.  O projecto deverá ser executado sob a 

responsabilidade de um investigador, recentemente 

associado à instituição, adiante designado 

por investigador responsável.

4.  As propostas a apresentar não se podem inserir 

em linhas de investigação já em desenvolvimento. 

Deste modo, deverá o investigador responsável indicar 

todos os projectos em que esteve envolvido e que 

foram objecto de financiamento externo (F.C.T., EU, …) 

nos últimos cinco anos.

5.  As candidaturas deverão ser submetidas 

conjuntamente pelo investigador responsável 

e pela instituição de acolhimento. Um investigador 

responsável apenas poderá apresentar uma 

candidatura.

6.  As candidaturas deverão ser enviadas por correio 

para: 

Serviço de Ciência,    

Fundação Calouste Gulbenkian 

Av. de Berna, 45 A - 1067-001 LISBOA 

até 15 de Novembro de 2007 

7.  Da candidatura deve constar:

•  Um resumo/abstract (que não exceda 1 página A4);

•  A descrição do projecto de investigação não deverá 

ter mais de 3 páginas A4, incluindo as linhas gerais da 

investigação, os objectivos do trabalho, a metodologia 

(em termos gerais) e os resultados de trabalhos 

anteriores relevantes se existirem; 

•  A constituição da equipa de investigação;

•  O curriculum vitae do investigador responsável;

•  O curriculum vitae de cada um dos outros 

investigadores da equipa numa única página A4, 

indicando o máximo de 5 trabalhos, com os 

respectivos títulos e o nome pelo qual o investigador 

é identificável na PubMed e na Web of Science;

•  Uma carta da instituição de acolhimento 

comprometendo-se a apoiar a realização do projecto, 

referindo os meios postos à sua disposição. 

Esta carta deve conter o acordo explícito da instituição 

de acolhimento no sentido de encarar o projecto 

de risco apresentado como uma actividade em que 

a direcção científica entendeu apostar;

•  As candidaturas deverão ser registadas 

no formulário disponível em: 

www.gulbenkian.pt/programas

Só serão aceites candidaturas cujo registo on line 

tenha sido preenchido correctamente. 

O número atribuído on line deverá acompanhar 

a documentação enviada por correio.

8.  A selecção dos projectos concorrentes será 

efectuada por um Júri, que será independente 

nas suas deliberações e cuja composição é da 

responsabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian. 

9.  O Júri utilizará como critério fundamental 

a originalidade das propostas apresentadas. 

O facto de os investigadores responsáveis serem 

doutorados por instituições diversas das que os 

acolhem no âmbito deste Programa constituirá 

um critério adicional de selecção.

10.  Serão atribuídas duas distinções por ano. 

11.  A Fundação Calouste Gulbenkian poderá decidir 

pela não atribuição das distinções, caso o Júri 

considere não existirem projectos a concurso com 

mérito adequado aos objectivos do Programa. 

A decisão do Conselho de Administração não é 

passível de recurso.

12.  Os resultados da selecção serão divulgados 

no início de Janeiro de 2008.


