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A importância do investimento em investigação, no que diz respeito aos seus efeitos
positivos sobre o crescimento económico, competitividade e criação de postos de
trabalho, é hoje irrefutável. Esta é a posição tomada pela Comissão Europeia e que
levou à implementação do Quarto Programa-Quadro das Actividades Comunitárias de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para 1994-1998. Ele abrange todo o
trabalho de investigação anteriormente espalhado pelas várias Direcções Gerais,
agrupando os projectos por áreas geográficas - Europa central e de leste, países em
desenvolvimento e industrializados não-europeus. É dirigido aos projectos de
investigação elaborados ao nível da União Europeia.

Princípios Base

O Programa funciona de acordo com os seguintes cinco princípios:

• Parcerias internacionais - os projectos de investigação devem incluir
cooperação entre industrias, universidades e laboratórios de pelo menos dois
Estados Membros;

• Selecção - O principal critério é a qualidade científica e tecnológica, seguido de
critérios económicos, tais como os efeitos sobre o crescimento e
competitividade, mercado de trabalho e condições ambientais;

• Incentivo de participação - o financiamento não funciona como um subsídio
mas sim como um prémio à excelência científica, inovação e valor acrescentado
Europeu;

• Enfoque tecnológico - Em princípio, apenas investigação elementar e projectos
pré-competitivos são elegíveis para financiamento. Quanto mais próximo do



mercado estiver o projecto, menos hipóteses tem (desenvolvimento de produtos
e entrada nos mercados são da responsabilidade do sector privado);

• Contacto directo - Contratos de cooperação de investigação são preparados e
concluídos directamente entre a Comissão e os concorrentes, exigindo a vontade
das partes interessadas de cultivar contactos in loco e obter informação na fonte.

Não existem quotas atribuídas a nenhuma área ou país, sendo o processo de
selecção para financiamento altamente exigente e competitivo - apenas os projectos
mais convincentes e de elevada qualidade têm hipóteses.

Objectivos

Os principais objectivos da política de investigação do Programa podem ser
resumidos em:

• Apoiar as bases científicas e técnicas da indústria europeia de modo a ajudá-la
a competir com os seus rivais nos mercados internacionais e compatibilizá-la
com a qualidade de vida, protecção ambiental e segurança;

• Coordenar as políticas de investigação entre os Estados membros e a
Comunidade, desenvolvendo a sinergia entre políticas estruturais e de
investigação;

• Utilizar e disseminar os resultados da investigação para reforçar a
transferência tecnológica europeia, sobretudo nos pequenos negócios,
estabelecendo redes de centros de divulgação - veículos de transferência
tecnológica e fontes de informação, consultoria e assistência a projectos
comunitários;

• Apoio tecnológico à política europeia  de modo a ampliar a dimensão
tecnológica do mercado interno europeu, nomeadamente a nível das
infraestruturas de tecnologia de informação, comunicação, transporte e energia;

• Promover a formação e mobilidade de investigadores de forma a ajudar a
coesão e colmatar a diferença tecnológica Norte-Sul dentro da Comunidade.

Áreas de Actividade Principais

Primeira Acção - Programas de investigação e desenvolvimento tecnológico e
demonstração:

A Primeira Acção tem vários programas específicos, nomeadamente nos
domínios de: tecnologias da informação; aplicações telemáticas; tecnologias para os
serviços avançados de comunicações; tecnologias industriais e dos materiais;
medições e ensaios; ambiente e clima; ciências e tecnologia marinhas; biotecnologia;
biomedicina e saúde; agricultura e pescas; energia não-nuclear; segurança na cisão
nuclear; fusão termonuclear controlada; transportes; e investigação sócio-económica
orientada.

No Programa Específico de I&DT no Domínio da Investigação Sócio-
Económica Orientada (TSER), talvez a mais relevante para a actividade dos
membros do CEsA, destacam-se as seguintes áreas de investigação:



•  Avaliação de opções de política científica e tecnológica: análise da situação de
I&DT na Europa no contexto mundial; avaliação das inter-relações entre
necessidades de curto e médio prazo e mudanças socio-económicas e novos
desenvolvimentos científicos e tecnológicos; métodos, instrumentos e
abordagens;

• Investigação sobre educação e formação: eficiência das políticas e acções;
métodos, instrumentos e tecnologias: inovação e qualidade na educação e
formação formal e informal; educação treino e desenvolvimento económico;

• Investigação em integração social e exclusão social na Europa: formas e
processos de exclusão e integração social; causas da exclusão social, sobretudo
desemprego; migração; avaliação do impacto de políticas de integração social.

Os seus objectivos são: desenvolver uma base de conhecimento partilhado
para a avaliação de opções de política científica e tecnológica; melhorar os sistemas
de educação e desenvolver sociedades orientadas para a educação; mais e melhor
conhecimento do impacto social da integração Europeia. A iniciativa é designada por
Opções de política científica e tecnológica, investigação em educação e formação e
exclusão na Europa.

Segunda Acção - Cooperação com países terceiros e organizações internacionais
(COOP):

Esta actividade diferencia entre três regiões: Europa, incluindo países da
Europa Central e de Leste; países não-Europeus industrializados; e países em
desenvolvimento. Estes três grupos de países podem participar em alguns dos
programas específicos, juntamente com os Estados Membros, sendo necessário
verificar quais os países abrangidos e em que condições podem participar (países
associados - participação nas mesmas condições que os Estados Membros da UE;
países terceiros Europeus              - participação possível com base em projectos;
países terceiros não-Europeus com acordos de cooperação com a UE - participação
com base no interesse comunitário, e sem acordos com a UE             - participação
condicionada a alguns programas e com base no interesse comunitário). As
organizações internacionais podem participar nas mesmas condições que os países
terceiros, podendo cooperar com as organizações internacionais Europeias (CERN -
Laboratório Europeu de Física, EMBL - Laboratório Europeu de Biologia Molecular,
ESA - Agência Espacial Europeia, ESO - Observatório Europeu do Sul e ESF -
Fundação Europeia da Ciência), contribuindo para o intercâmbio de informação.

Existem iniciativas de cooperação com países de África, Caraíbas e Pacífico,
com base no Acordo de Lomé, nomeadamente a iniciativa Cooperação Científica  e
Tecnológica com Países em  Desenvolvimento. As áreas de investigação são: gestão
sustentável de recursos naturais renováveis; melhoria sustentável de recursos
agrícolas e agro-industriais; saúde. De salientar ainda a iniciativa  Acção para a
Cooperação no Campo da Economia, dedicada especificamente ao estímulo do
intercâmbio de técnicas e conceitos entre economistas dos 15 Estados Membros e de
países da Europa Central e de Leste e da CEI. Os temas de investigação devem estar
relacionados com o processo de reforma económica e integração na economia
mundial: liberalização e reforma micro-económica; desequilíbrios macro-económicos;
integração económica.



Terceira Acção - Divulgação e valorização dos resultados:

Concentra-se em três aspectos da transferência tecnológica e inovação: criação
de um clima empresarial que facilite a adopção de novas tecnologias; divulgação de
conhecimentos e tecnologias através de redes, expandindo a Rede de centros de
divulgação de inovação como uma rede universal de consulta multi-programática e
promovendo redes de transferência sectorial; fornecimento de tecnologia e serviços
para a disseminação de informação e conhecimentos. O objectivo é fortalecer a
capacidade europeia de converter resultados científicos e descobertas tecnológicas em
sucessos industriais e comerciais, desenvolvendo os mecanismos operacionais de
transferência da investigação para a indústria. Especificamente, esta actividade inclui
iniciativas tais como Redes Europeias e serviços de transferência de tecnologia e
apoio à  inovação.

Quarta Acção - Formação e Mobilidade de Investigadores (TMR):

A formação de jovens cientistas ao nível comunitário tem possibilitado a
jovens investigadores estudarem durante vários anos noutros países em instituições
científicas reconhecidas. O novo programa para além de apoiar investigação para
doutoramentos, também apoia cientistas com experiência de investigação. As áreas de
investigação são as seguintes:

• Redes de investigação: pelo menos 5 parceiros de pelo menos 3 países,
submetendo investigação comum e coordenada a um projecto de I&DT
definido;

• Acesso a instalações em grande escala: admissão de investigadores
estrangeiros convidados em instalações de investigação únicas onde certas vias
de investigação são focadas;

• Formação através de investigação: bolsas individuais de formação
(qualificações ao nível do doutoramento ou equivalentes a investigação pós-
licenciatura de 4 anos - formação ou especialização noutro país para adquirir
conhecimentos numa área nova ou expandir conhecimentos na área de
especialização), de regresso (qualificações ao nível do doutoramento, adquiridas
através de uma bolsa de formação - aplicação dos conhecimentos recém-
adquiridos na região de origem) e para investigadores experientes (investigação
pós-doutoramento de 8 anos     - para apoiar investigação em regiões menos
desenvolvidas ou para formação especial noutras áreas científicas e realização
de experiências em instalações científicas ou com técnicas que não estão
disponíveis no país de origem), para investigação noutro Estado membro da UE;

As bolsas incluem subsídio mensal (equivalente ao salário pago a
investigadores da instituição de acolhimento com experiência equivalente), subsídio
de instalação (para compensar o custo acrescido de permanecer num país estrangeiro),
despesas de deslocação e contribuição para os custos administrativos e de
investigação da instituição de acolhimento.

• Medidas de acompanhamento: Euroconferências, escolas de verão e cursos de
formação práticos;

• Áreas: ciências exactas, naturais e de engenharia, ciências económicas, sociais e
humanas, que ajudem a atingir os objectivos de investigação, desenvolvimento
e demonstração da Comunidade.



A única alteração em relação ao programa anterior, Capital Humano e
Mobilidade, é que existem apenas bolsas individuais, deixando de existir bolsas de
grupo para estas serem substituídas pelo novo conceito de apoio a redes científicas. O
programa dirige-se em particular a investigadores de regiões menos desenvolvidas
que queiram estudar em estabelecimentos de regiões mais desenvolvidas.

Em paralelo têm-se desenvolvido programas de mobilidade universitária,
nomeadamente o SOCRATES - Programa para a promoção de cooperação entre
universidades, escolas e educação adulta (inclui: ERASMUS - mobilidade na
educação universitária; COMENIUS - mobilidade na educação escolar; LINGUA -
conhecimentos linguísticos ao nível comunitário; EURYDICE - promoção do
intercâmbio de informação e experiência entre responsáveis pelo sector educativo nos
Estados membros; ARION - visitas de estudo para grupos de peritos de educação;
NARIC - redes de reconhecimento académico), LEONARDO - Programa para a
implementação da política de formação vocacional da UE (inclui o COMETT -
Programa de educação e formação tecnológica, cooperação entre universidades e
indústria, incluindo estágios e cursos de formação em e para empresas industriais) e
ALFA - Cooperação entre universidades Europeias e Latina-Americanas.

Regras e Procedimentos

Em relação aos programas específicos do Quarto Programa-Quadro, aplicam-
se regras e procedimentos homogéneos, para garantir maior transparência e
uniformidade:

Artigo 1 Podem participar companhias públicas e privadas, universidades e
institutos de investigação públicos e privados, residentes ou estabelecidos num Estado
Membro da UE; aplica-se o mesmo a parceiros de países terceiros que participem com
base num acordo de associação com a UE.

Artigo 2 Uma das condições base de apoio à investigação é a cooperação além-
fronteiras. É necessário ter pelo menos mais um parceiro de outro Estado Membro da
UE. Não existe nenhum número  óptimo de parceiros ou de composição do consórcio.
No entanto, a combinação equilibrada de parceiros é importante, tendo em
consideração as diferentes exigências e potencial tecnológico na UE. No entanto, a
experiência demonstra que projectos individuais com mais de 4 ou 5 parceiros
frequentemente exigem um esforço de coordenação desproporcional. Os parceiros
devem ter à sua disposição recursos básicos (capacidades técnicas, financeiras e de
gestão) adequados devendo ter a capacidade de utilizar os resultados do seu trabalho
ou contribuir para a sua disseminação e utilização.

Artigo 3 Organizações internacionais, países terceiros Europeus e não-
Europeus, com os quais a UE tenha concluído um acordo geral de enquadramento de
cooperação científica e técnica, podem participar em projectos, desde que o programa
específico permita esta cooperação.

Artigo 4 Os projectos são seleccionados com base em pedidos de propostas que
são publicados no Jornal Oficial da Comunidade Europeia. Os pedidos de propostas
incluem a descrição do programa e as suas disposições financeiras, procedimentos de
aplicação e prazos, contribuição financeira da Comunidade, requisitos mínimos e
critérios de selecção. Como o processo de selecção é moroso, o prazo de aplicação é
geralmente de três meses. Se não for possível cumprir o prazo, mais vale aguardar o
pedido de propostas seguinte. Aconselha-se que não se aguarde pela publicação do



pedido para formar o consórcio e preparar a proposta. O Coordenador do Projecto é
responsável por garantir que a proposta é submetida à Comissão dentro dos prazos.
Geralmente a proposta é composta por duas partes:

1 - Formulário sobre aspectos administrativos e financeiros: informação sobre os
participantes, organização e custos, juntamente com uma breve descrição do conteúdo
- uma página; este formulário é legível por computador devendo-se seguir
meticulosamente as instruções de preenchimento - uma percentagem significativa de
propostas são rejeitadas devido a falhas nos procedimentos formais;

2 - Descrição do conteúdo científico e técnico: deve incluir a seguinte informação -
título, objectivos, resultados antecipados; estado da arte da investigação; potencial de
inovação; valor acrescentado Europeu; valor acrescentado técnico e económico;
ligação a outros programas e projectos de investigação da UE; contribuições dos
participantes individuais; gestão do projecto; etc.

Em princípio uma proposta pode ser apresentada em qualquer das onze línguas
da UE.   Aconselha-se porém a acrescentar um sumário em inglês ao original, dado
que o Inglês é a “língua de investigadores” globalmente aceite sendo mais eficiente
operar numa língua comum do que em onze línguas diferentes.

Artigo 5 Para além dos critérios específicos a cada programa, deve-se observar
os seguintes critérios de selecção gerais:

• Estar de acordo com o tema e objectivos do programa;

• Qualidade científica e técnica e natureza inovadora - deve corresponder no
mínimo ao estado da arte e não deve duplicar nem resultados já atingidos nem
projectos em curso;

• Valor acrescentado Europeu - apenas projectos que não podem ser realizados
melhor, mais economicamente e mais eficientemente a outro nível devem ser
conduzidos ao nível comunitário;

• Cooperação além-fronteiras - no interesse do equilíbrio deve-se incluir vários
parceiros de vários Estado membros, de preferência de dimensões diferentes;

• Gestão do projecto - evidência da capacidade dos parceiros realizarem projectos
além-fronteiras, incluindo capacidades linguísticas e experiência de gestão de
projectos Europeus;

• Utilização e disseminação de resultados;

• Efeitos sociais, económicos e ambientais - estes dois últimos critérios terão cada
vez mais importância, devendo-se considerar estes aspectos tão cedo quanto
possível na concepção e formulação do projecto.

Artigo 6 A Comissão Europeia celebra um contrato com os projectos
seleccionados que abrange aspectos de controlo administrativo, financeiro e técnico
do projecto, incluindo direitos de propriedade intelectual.

Artigo 7 Em princípio, a Comunidade reembolsa grande parte dos custos do
projecto (em geral até 50%). Isto significa que os participantes devem fornecer eles
próprios uma parte significativa dos fundos. A contribuição da Comunidade depende
dos objectivos do programa e é declarada em pormenor nos pedidos de propostas.
Geralmente o apoio está disponível nas seguintes formas: partilha de custos (limitada
ao valor máximo estipulado no contrato); coordenação das actividades de investigação



(restringida a projectos já financiados por organismos nacionais, governamentais ou
privados) e taxas compostas fixas ou quantias fixas.

Artigo 8 O apoio especial a pequenas e médias empresas divide-se em duas
fases:

Fase 1: Prémios de exploração (participação de pelo menos duas PMEs de Estados
membros diferentes) - são atribuídos a PMEs com capacidades de investigação
limitadas ou inexistentes, de forma a preparar projectos de investigação conjuntos
(afectação de trabalho de investigação a terceiros - institutos de investigação,
universidades, etc.) e a PMEs com capacidades de investigação adequadas, de forma a
prepararem projectos de investigação em conjunto com grandes empresas e/ou
institutos de investigação. Estão disponíveis para expandir  ideias de projectos,
incluindo estudos de viabilidade;

Fase 2: Bolsas para projectos de investigação conjuntos (participação de pelo menos
quatro PMEs de diferentes Estados membros) - colaboração de PMEs sem capacidade
de investigação adequada com institutos que realizam tarefas de investigação.

Preparação da Proposta de Projecto

Na preparação da proposta de projecto deve-se ter em consideração certos
factores e procedimentos. Dado que a própria elaboração da proposta pressupõe
trabalho preliminar intensivo, sem que isso garanta a sua aprovação, é importante
verificar se o conteúdo e objectivos do projecto qualificam para apoio Comunitário e
se os participantes estão em posição de realizar e participar num projecto da dimensão
apoiada ao nível Comunitário. Por outro lado, o apoio Comunitário quando
comparado com a despesa Comunitária em I&DT é bastante modesto, enquanto que o
número de propostas de qualidade científica elevada aumenta constantemente.
Aconselha-se portanto que se procure outras fontes de financiamento, também ao
nível nacional.

A iniciativa de obtenção de informação sobre programas de apoio, envios de
propostas de projecto, processos de concurso e perspectivas de sucesso são da inteira
responsabilidade dos concorrentes. A iniciativa de iniciar o fluxo de informação entre
a Comissão e os potenciais concorrentes reside inteiramente nestes. Logo, é
importante que os interessados se façam conhecer e assegurem toda a informação
relevante.

Participantes do projecto

Ao nível do projecto é importante clarificar as responsabilidades dos diversos
participantes:

Contratantes: cabe a responsabilidade de financiar e realizar o projecto. Distingue-se
entre: Contratantes, que de facto assinam o contrato com a Comissão e são
responsáveis perante ela pelo sua realização, estando plenamente intitulados a
explorar os resultados do projecto; Contratantes Associados, que participam
tecnicamente e financeiramente no projecto sem assinarem o contrato com a
Comissão, não sendo responsáveis perante ela mas com limitação de direitos de
utilização dos resultados do projecto.



Coordenador do Projecto: deve pertencer aos Contratantes, cabendo-lhe o papel de
elo entre os participantes e a Comissão. As suas funções incluem: submeter todos os
documentos e relatórios técnicos sobre o progresso do projecto dentro dos prazos
estabelecidos; transferir os pagamentos da Comissão para os restantes parceiros;
esclarecimento de todas as questões práticas e legais que possam surgir no período
abrangido pelo contrato.

Subcontratados: celebram contratos com um dos Contratantes ou Associados, não
lhes cabendo nenhum direito ou obrigação perante a Comissão. Trabalham
directamente para um dos parceiros, não sendo geralmente da conta da Comissão, mas
tendo de ser aprovados por esta se pertencerem a um país terceiro.

Custos do Projecto

Outro ponto importante é a antecipação de custos do projecto. A contribuição
financeira da Comunidade geralmente é até 50% dos custos elegíveis. Isto aplica-se
quer a contratos com reembolso de custos totais (firmas industriais), quer a contratos
com reembolso de custos marginais (universidades). Os seguintes custos são elegíveis
para reembolso no novo modelo contratual do Quarto Programa-Quadro de I&DT:

Custos Directos

• Pessoal: investigadores ou pessoal científico, apoio técnico e
especialistas/peritos que trabalham directamente para o projecto - podem ser
estimados com base no salário médio ou custos reais correntes (no caso das
universidades), podendo financiar-se pessoal temporário adicional, empregue
directamente no projecto, ou o tempo de trabalho cumulativo de pessoal já
empregue externamente ao projecto (part time); o tempo de trabalho gasto no
projecto deverá ser documentado;

• Equipamento duradouro: equipamento adquirido ou em leasing, na medida em
que for necessário para o projecto;

• Assistência de terceiros: custos de subcontratos e outros serviços de terceiros;

• Deslocações: despesas de deslocações e estadias para viagens dentro e fora da
Europa - para viagens para fora da Europa é necessário a aprovação da
Comissão;

• Custos de consumíveis e computadores: podem ser reembolsados como custos
directos - no caso de contratos com reembolso completo de custos, devem ser
incluídos tanto quanto possível nos overheads como custos indirectos;

• Custos específicos do projecto: despesas adicionais imprevisíveis - só após
aprovação por escrito da Comissão.

Custos Indirectos - Overheads

• Custos gerais administrativos e de secretariado, gestão, custos de construção,
depreciação geral de edifícios e equipamentos, equipamento de escritório,
manutenção, correio, telefone, aquecimento, electricidade, serviços de saúde,
formação on-the-job e seguros. Para contratos com universidades, um máximo
de 20% dos custos adicionais do projecto podem ser atribuídos a overheads sem
serem documentados.



Os seguintes custos não são reembolsáveis: lucros, custos de vendas,
publicidade e marketing, reservas contra perdas e provisões, juros calculados dos
custos, impostos sobre resultados ou taxas alfandegárias.

Em regra, existe uma grande flexibilidade na transferência entre rubricas de
custos e entre anos do projecto - poupanças em pessoal podem ser utilizadas para
equipamento; custos extraordinários no primeiro ano podem ser compensados com
poupanças nos anos seguintes. Porém, se o orçamento global for excedido, os custos
extraordinários têm de ser suportados pelos contratantes.

10 Regras de Ouro

Em todo o processo de aplicação aos concursos deve-se ter em consideração as
seguintes regras:

• Critérios de selecção: Preste atenção aos critérios de selecção mencionados nos
pedidos de propostas e nos pacotes de informação. Se a proposta não preencher
todos os requisitos, dê-lhe tempo de amadurecer, e aguarde os pedidos de
propostas seguintes.

• Conselhos:  Aceite conselhos antes de fazer a aplicação. Descubra em particular
se o seu projecto está de acordo com o objectivo geral do programa.

• Financiamento: Assegure-se que consegue financiar a sua parte do projecto.
Normalmente isto representa 50% dos custos; para universidades isto pode ser
sob a forma de afectação de pessoal e recursos existentes.

• Formulário: Verifique se a sua aplicação é feita no formulário apropriado. Isto
acelera o processamento na Comissão e assegura a anonimidade durante o
processo de selecção.

• Prazos:  Convites a envios de propostas de projectos são publicados em
intervalos regulares e na mesma data quatro vezes por ano (15 de Março, 15 de
Junho, 15 de Setembro e 15 de Dezembro). Os prazos geralmente são
considerados apertados mas têm de ser cumpridos.

• Data de encerramento: Geralmente é fixada para o meio da semana ao meio
dia. As propostas têm de ser entregues até à hora indicada. Não é o carimbo do
correio mas sim a data de recepção na Comissão que conta.

• Apresentação: As propostas devem ser o mais breves e detalhadas possível.
Acima de tudo a proposta deve ser apresentada de uma forma compreensível.
Uma apresentação concentrada, claramente organizada e atraente facilita
consideravelmente a tarefa de selecção dos assessores que têm de lidar com
centenas de propostas, influenciando positivamente as hipóteses da proposta. O
sucesso geralmente vai para as que são directamente convincentes.

• Propostas completas: Apesar do processo de aplicação estar automatizado, a
Comissão não tem nem o tempo nem o pessoal para pedir aos concorrentes as
partes em falta das propostas recebidas. Propostas incompletas têm portanto
poucas hipóteses.

• Assinaturas: Cada proposta deve ser aprovada e assinada pos todos os parceiros
do projecto. Observe qualquer instrução especial quanto à assinatura.



• Cópias: Por questões de eficiência, a Comissão geralmente pede aos
concorrentes cinco cópias de cada proposta que são distribuídas entre os
assessores e os departamentos da Comissão relevantes.

Fases de Selecção de Projectos

O processo de tomada de decisão na selecção de projectos e negociação de
contratos obedece a uma série de Etapas:

1ª Etapa - Recepção e registo da proposta:  as propostas recebidas são guardadas até
ao fim do prazo e só então são abertas, registadas, referenciadas e verificadas em
relação a estarem completas.

2ª Etapa - Filtragem: as propostas são todas verificadas primeiro e as que nem
preenchem os critérios mínimos são filtradas.

3ª Etapa - Selecção de peritos externos:  a avaliação científica e técnica das propostas
de projecto é conduzida por especialistas independentes dos Estados Membros. Os
peritos são propostos pelos membros dos comités dos programas, por instituições
científicas e especializadas, mas também podem ser propostos por empresas e
institutos. Nalguns programas a Comissão também publica pedidos de propostas para
selecção de peritos. Os assessores são obrigados contratualmente à confidencialidade
absoluta.

4ª Etapa - Avaliação:  na primeira fase de avaliação, é utilizado um sistema elaborado
com a aprovação do comité do programa relevante, para verificar até que ponto é que
os critérios de selecção são verificados pelas propostas. Até esta Etapa não existe
nenhum conhecimento nem da identidade dos concorrentes nem do país de origem das
propostas.

5ª Etapa - Estabelecimento de uma ordem de prioridade das propostas:  com base na
classificação dos assessores, uma lista das propostas é elaborada que as divide em
quatro categorias:

• muito bom - a proposta é recomendada para apoio sem modificações adicionais;

• bom - a proposta é interessante mas precisa de algumas modificações;

• precisa de trabalho - a proposta só poderá ser contemplada se existirem fundos
disponíveis, possivelmente com muitas modificações;

• não retida - a proposta não é aceitável.

6ª Etapa -  Lista de projectos com mérito para financiamento: antes da reunião do
comité do programa, a Comissão elabora uma lista de projectos que merecem ser
apoiados. Isto leva em consideração a avaliação dos assessores, outras considerações
políticas da UE e os fundos disponíveis.

7ª Etapa - Opinião do comité do programa - Última listagem : o comité do programa
relevante discute a lista proposta, dando a sua opinião sobre quais os projectos que
devem ser apoiados e quais devem ser postos em lista de reserva para possível apoio.

8ª Etapa - Prova final - processo de decisão: cabe à Comissão a decisão final, num
processo legal formal, sobre quais os projectos a receber financiamento e de quanto.



9ª Etapa - Notificação da aceitação ou rejeição do projecto: os coordenadores do
projecto são notificados por escrito quanto à aceitação, colocação em lista de reserva
para possível apoio ou rejeição do seu projecto.

Negociação do Contrato

Se a candidatura for bem sucedida, os coordenadores do projecto são
convidados para as negociações contratuais - geralmente em Bruxelas ou
Luxemburgo. Os concorrentes devem-se preparar para prestar esclarecimentos, com
informação mais sofisticada sobre a estrutura, implementação e custos do projecto.
Para este efeito recebem formulários que têm de ser preenchidos e submetidos à
Comissão no período especificado. O trabalho no projecto não deve ser iniciado até
todas as fases de negociação contratuais estarem completas e o contrato estiver
assinado pelos parceiros e pelos departamentos da Comissão responsáveis. Custos
suportados nesta fase não podem ser reembolsados pela Comissão.

Informações Complementares

Posto isto, se ainda tem vontade de experimentar a estrada para Bruxelas,
resta-nos desejar-lhe boa sorte. Para mais informação, constantemente actualizada,
pode consultar na INTERNET os seguintes sites:

⇒ CORDIS: http://www.cordis.lu
⇒ DG XII: http://europa.eu.int/en/comm/dg12/dg12tst2.html

                                               
.* Esta publicação foi elaborada com base no livro EC research funding - a guide for applicants,
European Comission, Office for Official Publications of the European Comunities, Brussels-
Luxembourg, 1996, 205p.


