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REGULAMENTO 

 

CONCURSO 

 

INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

2017 

 

 

A Fundação Calouste Gulbenkian e o Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua IP, decidiram lançar, em 2015, a I edição do Concurso “Investigação 

para o Desenvolvimento” com o objetivo de contribuir para o reforço da 

capacidade de produção de conhecimento e influência de políticas públicas, por 

parte das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) 

portuguesas, assim como para aproximação destes atores a instituições científicas 

e de ensino superior.  

 

Artigo 1º 

Âmbito/Objeto 

 

O presente Regulamento estabelece as normas da III edição do Concurso de 

atribuição de subsídios para promoção da “Investigação para o Desenvolvimento”, 

iniciativa conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian e do Camões, I.P. e que visa 

apoiar a sistematização científica de dados e resultados de um ou vários projetos 

de cooperação para o desenvolvimento recentemente concluídos ou a finalizar. 
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Artigo 2º 

Elegibilidade das candidaturas 

 

1. São elegíveis a este concurso, projetos que tenham por objetivo publicar em 

revistas científicas, com revisão pelos pares, resultados alcançados por projetos 

específicos de cooperação para o desenvolvimento, promovidos por ONGD 

nacionais. 

 

2. Os projetos de cooperação para o desenvolvimento, a que reporta o trabalho 

científico, devem estar concluídos, ou em fase final de conclusão, à data de 

apresentação da candidatura. 

 

3. Podem candidatar-se a este concurso ONGD nacionais, legalmente reconhecidas 

há mais de 3 anos pelo Camões, I.P., em parceria com instituições de ensino 

superior e de investigação, preferencialmente, portuguesas, com reconhecido 

mérito na área de intervenção do projeto submetido. 

 

4. Não são elegíveis as ONGD que se encontrem em situação de incumprimento de 

apoios anteriores que tenham beneficiado por parte dos promotores do Concurso. 

 

5. As candidaturas devem comprometer-se com a apresentação do(s) artigo(s) 

cientifico(s) no prazo de 9 meses após a atribuição do apoio. 

 

  



 

 

3 

 

 

Artigo 3º 

Apresentação de candidaturas 

 

1. As candidaturas a este Concurso devem ser apresentadas em formulário próprio 

disponível na Internet (www.gulbenkian.pt) e acompanhado obrigatoriamente dos 

seguintes elementos relativos ao projeto: 

 

a. Declaração de parceria entre a ONGD e a instituição 

universitária ou científica envolvida na elaboração da proposta e 

nos resultados científicos, explicitando as tarefas de cada um; 

b. Curriculum Vitae - técnico e científico - resumido da ONGD e da 

instituição de ensino superior/investigação parceiros do projeto- 

no total de 3 páginas A4 – letra tamanho 12 com espaço 1,5; 

 

 

2. Poderão ser solicitados às ONGD/candidaturas elegíveis esclarecimentos 

adicionais que se considerem relevantes para a análise da respetiva candidatura 

e que deverão ser respondidos no prazo de 3 dias úteis. 

 

 

Artigo 4º 

Prazo de candidaturas 

 

O período para a receção de candidaturas, devidamente instruídas de acordo com 

o número anterior, decorrerá de 1 de março a 30 de abril de 2017. 
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Artigo 5º 

Avaliação das candidaturas 

 

1. A avaliação das candidaturas será efetuada por um Júri composto por peritos de 

reconhecido mérito na área do Desenvolvimento. 

 

2. Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta fatores como: (i) o curriculum 

das entidades proponentes, (ii) os resultados científicos a que a candidatura se 

propõe alcançar, (iii) o contributo dos resultados científicos na consolidação da 

intervenção da ONGD; (iii) o previsível impacto dos resultados científicos ao nível 

de influência e implementação de políticas públicas. 

 

3. O processo de seleção das candidaturas, incluindo a aprovação pelo Conselho de 

Administração da Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Conselho Diretivo do 

Camões, I.P, deverá estar concluído até final de outubro de 2017. 

 

4. Os resultados deste Concurso serão comunicados formalmente a todos os 

candidatos. 

 

 

Artigo 6º 

Montante do Apoio 

 

1. No cálculo do montante do apoio a conceder às duas candidaturas selecionadas, 

até ao máximo de 10 mil euros cada (dez mil euros), serão tidas em linha de conta 

as despesas a realizar diretamente relacionadas com o trabalho científico, em 

particular trabalho especializado associados diretamente aos resultados 

científicos a que se propõem. 
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Artigo 7º 

Transparência 

 

Os signatários tomarão todas as medidas necessárias para prevenir 

irregularidades, fraude, corrupção e outras atividades ilícitas no âmbito da gestão 

da parceria, devendo ser imediatamente comunicado às autoridades competentes 

todos os casos, comprovados ou suspeitos, de irregularidade, fraude e corrupção 

associados às parcerias em apreço bem como as medidas de reação 

correspondentes tomadas ou a tomar 

 

 

Artigo 8º 

Disposições Finais 

 

1. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e pelo Camões, I.P. 

 

2. As entidades promotoras do Concurso reservam o direito de não atribuir qualquer 

apoio, caso as propostas não sejam consideradas de qualidade pelo Júri. 

 

3. Não haverá recurso das decisões tomadas no âmbito deste Concurso. 

 

4. Os elementos entregues a Concurso não serão devolvidos, garantindo as entidades 

promotoras a sua confidencialidade. 

 

 

 

Lisboa, fevereiro de 2017 

 


