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No ponto 2. do formulário da candidatura, os membros da comunidade de CIÊNCIAS devem preencher a 
seguinte informação relativa à FCiências.ID: 

On section 2. of the application form, the members of CIÊNCIAS should fill in the following information 
regarding FCiências.ID: 

 

 Instituição Proponente / Principal Contractor 

FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (FCiências.ID)  

NIF: 514187808 

Campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C1, Piso 3, 1749-016 LISBOA 

 

 Descrição da Instituição / Institution description 

FCiências.ID is a Non-Profit Private Association, created as a joint initiative of FCUL - a Higher Education 
institution - and 6 private companies, to support, potentiate and develop Research and Development 
activities of its associates. FCiências.ID is the legal representative of 19 FCUL research centers, covering 
the fields of Physical, Chemical, Mathematical, Life, Earth, and Computer Sciences and Philosophy and 
History of Sciences. FCUL, as the host institution of these centers, provides the overall scientific 
framework and logistic support to research activities. 

Acrescentar descrição da Unidade de Investigação / Add Research Unit description 

Sugestão: incluir localização no campus, nº de laboratórios disponíveis, salas de computadores 
disponíveis, infraestruturas partilhadas (e.g. microscópio) disponíveis, bibliotecas/grupos/networks 
específicos acessíveis, know-how científico para dar resposta a exigência da FCT no ponto “Descrição 
da Instituição e respetivas competências para o desenvolvimento deste projeto”. 

Suggestion: include location on campus, number of laboratories available, computer rooms available, 
shared infrastructures (e.g. microscope) available, specific libraries/groups/networks available, 
scientific know-how to meet the FCT requirement in the “Institution Description and respective skills 
for the development of this project”. 

 

 Unidade de Investigação Principal / Principal Research Unit  

Selecionar a Unidade de Investigação Principal associada à Instituição Proponente da candidatura.  
Select the Research Institution associated to the Principal Contractor 
 
 
 


