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Redes de Formação Inicial Marie Curie 
O que são? 
As Redes de Formação Inicial Marie Curie são parcerias internacionais criadas 
por equipas de investigação em diferentes Estados Membros ou Estados 
Associados, que através de um projecto conjunto promovem a formação inicial 
de investigadores em início de carreira.  Estes projectos destinam-se a criar 
capacidades de investigação e actividades complementares, ajudando os jovens 
investigadores a integrar equipas de investigação já estabelecidas, e a tornar 
mais atractivas suas perspectivas de carreira. 
 
Quem pode concorrer? 
Numa 1ª Fase, as Instituições. 
Uma rede deve ter pelo menos três parceiros (por ex. Universidades, Centros 
de Investigação, empresas e PMEs) os quais propõem um programa conjunto 
de formação de investigadores estruturado e coerente, à Comissão. Em alguns 
casos, um único organismo de investigação ou entidades geminadas poderão 
também ser elegíveis. 
  
Quais são as áreas de investigação? 
Todas as áreas de investigação de interesse para a Comunidade são elegíveis. 
 
Como funciona? 
As redes são seleccionadas competitivamente na sequência de um processo de 
avaliação.  As propostas são avaliadas por peritos externos independentes, em 
função de critérios pré-definidos, e seleccionadas para financiamento por 
períodos até 4 anos. 
 
O financiamento destina-se a: 
Numa 2ª fase,  
Recrutar os investigadores nos primeiros 5 anos da sua carreira de formação 
inicial, no âmbito dos projectos financiados pela Comissão até um máximo de 3 
anos. 
Recrutar os investigadores experientes de renome para formar os jovens 
investigadores no âmbito da investigação em colaboração e reforçar a 
transferência de conhecimento; 
Apoiar actividades no âmbito da Rede, tais como a organização de seminários e 
conferências que envolvam os investigadores participantes nas redes e 
investigadores externos. 
 
Próximo convite à submissão de candidaturas:  4 de Abril de 2008  
Data Limite: 2 de Setembro de 2008,  às 16.00 horas de Lisboa 
 
Para mais informações: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=user
site.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=121 
Ana Margarida Santos 
Ponto de Contacto Nacional do programa “People” 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
E-mail: anamargarida.santos@fct.mctes.pt 
Telefone: 213924446 

 


