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*FEDER+FSE 
Observações: O quadro anterior mostra um aumento significativo do montante global da dotação atribuída à 
Fundação para a Ciência e Tecnologia quando comparada com os valores dos três anos anteriores. A 
componente mais importante deste aumento encontra-se nas transferências de fundos comunitários (FEDER e 
FSE) que crescem 16 milhões de euros. Segue-se-lhe um reforço menos significativo das transferências da 
Administração Central (cerca de 4 milhões de euros). As restantes parcelas que contribuem para o total geral de 
445 milhões de euros, não mostram variações importantes. Como o quadro deixa ver, os anos de 2015 e 2016 
foram, no aspecto orçamental da FCT, muito semelhantes. O “salto” (a confirmar-se, uma vez que se trata de 
dotações previsionais) dar-se-á de 2016 para 2017, cabendo notar que esse “salto” diz respeito a “projectos” já 
que no que se refere a “actividades”, o acréscimo em valor é pouco significativo (mais 700 mil euros), ainda que, 
em termos percentuais (+6%), seja superior ao crescimento da dotação para “projectos” (4,4%). Sublinhe-se que 
é a dotação dos “projectos” que tem impacto directo na actividade dos centros e unidades de investigação e no 
pagamento de bolsas. A dotação das “actividades” vai no essencial alimentar o funcionamento interno da 
Fundação. 
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 2014 2015 2016 2017 
 Actividades Projectos Actividades Projectos Actividades Projectos Actividades Projectos 
Transferências da Admin. 
Central 

10 600 287 246 11 017 311 087 11 115 315 213 11 952 318 365 

Receitas próprias 276 6712 334 7473 327 6090 321 5660 
Transferências da UE 582 98 555* 500 94 462* 500 89 933* 558 106 027* 
Outras (Outros Estrangeiro) ─ 300 — 679  186   
Sector Público 
Administrativo 

─ ─ — — 158 2205  1900 

TOTAIS PARCIAIS 11 458 392 813 13 033 413 701 12 110 413 627 12 831 431 952 
TOTAL GERAL 404 271 426 734 425 737 444 783 


