
Título do convite: CONVITE ICT 3  

• Identificador do convite: FP7-ICT-2007-3 

• Data de publicação: 4 de Dezembro de 2007 

• Data de encerramento: 8 de Abril de 2008, às 17.00 horas (hora local de Bruxelas) 

• Orçamento indicativo: 265 milhões de euros 
O orçamento apresentado para este convite tem carácter indicativo. O orçamento final 
atribuído a este convite, após a avaliação dos projectos, poderá todavia apresentar uma 
variação máxima de 10% relativamente ao valor total do convite.  
Todos os valores orçamentais apresentados neste convite têm carácter indicativo. A 
distribuição dos sub-orçamentos atribuídos no âmbito deste convite, após a avaliação dos 
projectos, poderá apresentar uma variação máxima de 10% relativamente ao valor total do 
convite. 

• Tópicos abrangidos pelo convite: 

Desafio Objectivos Regimes de 
financiamento1 

 
Desafio 2: Sistemas cognitivos, 
interacção, robótica 

ICT-2007.2.2. Sistemas 
cognitivos, interacção, 
robótica 

CP, NoE, CSA (CA 
apenas) 

Desafio 4: Bibliotecas digitais e 
conteúdos 

ICT-2007.4.3. Bibliotecas 
digitais e aprendizagem 
assistida por tecnologias 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4. Conteúdos 
inteligentes e semântica 

CP, NoE, CSA 

Tecnologias futuras e emergentes ICT-2007.8.4. Ciência dos 
sistemas complexos para TIC 
socialmente inteligentes 

CP (IP apenas), 
CSA (CA apenas) 

 ICT-2007.8.5. Inteligência 
incorporada 

CP, CSA (CA 
apenas) 

 ICT-2007.8.6. TIC sempre ao 
seu dispor ("ICT forever yours") 

CP (IP apenas), 
CSA (CA apenas) 

Acções de apoio horizontais ICT-2007.9.2. Cooperação 
internacional 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Cooperação 
transnacional entre PCN 

CSA 

 

• Procedimento de avaliação:  

− Será utilizado um procedimento de apresentação de propostas numa única fase.  
− Os critérios e subcritérios de avaliação (incluindo ponderações e limiares), bem como 

os critérios de elegibilidade, selecção e atribuição para os diferentes regimes de 
financiamento, estão definidos no Anexo 2 do Programa de Trabalho. 

                                                 
1 Cada proposta deve indicar o tipo de regime de financiamento utilizado (IP ou STREP para CP, quando 
aplicável; CA ou SA para CSA, quando aplicável). 



• Calendário indicativo relativo à avaliação e aos contratos: Prevê-se que as negociações dos 
contratos para as propostas incluídas na lista de pré-selecção tenham início a partir de 
Julho de 2008.  

• Acordos de consórcio: Os participantes em todas as acções decorrentes do presente 
convite são obrigados a celebrar um acordo de consórcio. 

• Requisitos particulares para a participação, avaliação e implementação: ver Apêndice 1  
do Programa de Trabalho 

• As modalidades de subvenção oferecidas estão especificadas no Anexo 3 ao Programa de 
Trabalho "Cooperação". 


