EDITAL
Concurso para seleção de Pontos de Contacto Nacionais do 8º Programa-Quadro de
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da União Europeia, Horizonte 2020

A FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, informa que está aberto concurso para a
apresentação de candidaturas para o desempenho de funções de Pontos de Contacto Nacionais
(NCP), no âmbito do 8º Programa-Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação Horizonte 2020 (H2020) da União Europeia, para áreas temáticas dos pilares I a III,
Desafios Societais, Excelência Científica e Liderança Industrial, nos termos do regulamento do
concurso, disponível nas páginas na internet da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia e do
GPPQ - Gabinete para a Promoção do Programa Quadro da FCT.
Período do concurso
O concurso encontra-se aberto de 15 a 26 de Julho de 2013 (17 horas – hora de Lisboa).
Atividades a desempenhar pelos NCP
O trabalho dos NCP envolve a promoção ativa da participação portuguesa no Horizonte 2020,
incluindo EURATOM, nomeadamente, informação sobre oportunidades, orientação na elaboração
de propostas, formação, apoio aos delegados nacionais nos comités de Programa, acompanhamento e análise de resultados, contactos com a Comissão Europeia, transmissão de informação ao
Ministério da Educação e Ciência (MEC) e proposta de medidas para melhoria da participação
portuguesa no Horizonte 2020, como está detalhadamente especificado no regulamento do
concurso.
A atividade dos NCP é coordenada pelo Coordenador Nacional e desempenhada em articulação
com os outros NCP e com Delegados Nacionais aos comités do Horizonte 2020.
A atividade de promoção poderá ser estendida, por deliberação do Coordenador dos NCPs, a
outros programas de financiamento europeus, geridos pela Comissão Europeia ou por outras
entidades independentes, bem como programas geridos a nível nacional, incluindo ERA-NETs e
atividades de Programação Conjunta (JPI).
Requisitos da candidatura
As candidaturas devem ser apresentadas por instituições do sistema científico nacional ou
Laboratórios de Estado ou outros organismos públicos, ou instituições privadas sem fins lucrativos
e os candidatos a NCP devem satisfazer os requisitos enunciados no regulamento do concurso, nos
quais relevam, entre outros, a competência técnica e o conhecimento profundo do estado da arte
nas áreas temáticas a que se candidatam. A experiência em projetos europeus, nomeadamente
como participante ou coordenador, ou no apoio à elaboração de propostas, bem como a
sensibilidade para as etapas do ciclo de inovação (e.g., contactos com PME e outras empresas,
conhecimentos sobre a temática dos direitos de propriedade intelectual e os mecanismos de

financiamento, elaboração de planos de negócios, entre outros) serão fatores com impacto
positivo no processo de seleção.
Envio de candidaturas
As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico, para o endereço gppq@fct.pt,
mencionando, no assunto, “Concurso NCP”. A candidatura só se torna efetiva quando o candidato
receber o recibo de entrega eletrónico, pelo que, caso não seja recebido após a entrega da
candidatura, deve ser feita ressubmissão ou verificação da situação para os números de telefone,
por esta ordem de prioridade 213917655, 21 3917641 e 213917646.
Informações
Quaisquer informações adicionais podem ser solicitadas via correio eletrónico para o endereço
gppq@fct.pt, mencionando no assunto, “Informação Concurso NCP”.

