
 

 

Edital 
 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, IP) e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), abrem 
concurso público para financiamento de um projeto de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico, na 
modalidade de Estudo de Prevalência de Mutilação Genital Feminina em Portugal. 
 
Temáticas 
O projeto a apoiar deverá consistir num estudo epidemiológico sobre a prevalência da Mutilação Genital Feminina, 
em Portugal, identificando o número estimado de meninas, raparigas e mulheres vitimizadas e em risco de excisão, 
por referência aos diferentes tipos de mutilação, classificados pela Organização Mundial da Saúde (2007). Deverá 
ainda contemplar uma análise qualitativa sobre as representações que as comunidades têm sobre esta prática, bem 
como a sua perceção sobre a adequação das políticas públicas nacionais existentes com vista à sua eliminação. Com o 
estudo pretende-se além disso conhecer também o local onde é praticada a excisão (Portugal ou em outro país), a 
idade das meninas e raparigas e outras evidências que sejam consideradas significativas na vivência das comunidades. 
O estudo deverá ainda produzir recomendações. 
 
Período do concurso 
Este concurso encontra-se aberto no período compreendido entre 20 de março e 30 de abril de 2013. 
 
Destinatários 
Podem candidatar-se investigadores/as e/ou equipas de investigação com curriculum científico ou profissional em 
domínios de relevância para a execução deste projeto. 
 
Duração dos projetos 
O projeto a financiar terá a duração máxima de 1 ano, devendo ser apresentado um relatório intercalar dos primeiros 
6 meses. 
 
Financiamento 
O valor máximo de financiamento é de € 50.000. 
 
Avaliação e seleção 
A avaliação será efetuada por um Painel de Avaliação composto por avaliadores independentes, designado pela FCT e 
pela CIG. O processo de avaliação e seleção dos projetos de investigação apresentados é baseado nos seguintes 
critérios: 

- Mérito científico, relevância e resultados esperados da atividade proposta; 
- Produtividade científica do/a investigador/a e/ou da equipa de investigação e suas qualificações para 
executar o projeto; 
- Capacidade da instituição de acolhimento; 
- Exequibilidade do programa de trabalhos e razoabilidade orçamental. 

 
Não serão aceites candidaturas cujos coordenadores/as se encontrem em situação de incumprimento injustificado 
dos requisitos regulamentares no que respeita à apresentação de Relatórios de Execução e devolução de saldos. 
 
Não será possível financiar projetos cujos/as Investigadores/as Responsáveis ultrapassem os 100% de tempo 
dedicado a projetos de investigação financiados pela FCT. 
 
Formulário e Regulamento 
 
O presente concurso obedece aos requisitos previstos no Regulamento dos Apoios Especiais, disponível em: 
http://www.fct.pt/apoios/protocolos/CIGenero/2013/docs/Regulamento_ApEspeciais.pdf 
As candidaturas devem ser apresentadas em formulário próprio, disponível em: 
http://www.fct.pt/apoios/protocolos/CIGenero/2013/docs/Formulario_MGF.pdf 
 
Informações sobre este concurso podem ser solicitadas através de mgf@fct.pt, devendo as candidaturas ser enviadas 
para este endereço até às 17 horas do dia 30 de abril. 
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