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CONTEXTO  
O programa do XXI Governo Constitucional estabeleceu a aposta no conhecimento e na inovação 

como um dos seus objetivos centrais, nomeadamente através do reforço da qualificação dos 

portugueses, do investimento em I&D, da inovação e capacitação do tecido empresarial, da 

modernização da administração pública, como consubstanciado no Plano Nacional de Reformas. 

A dinamização destes objetivos exige cada vez mais uma utilização coordenada, eficaz e eficiente 

dos recursos financeiros disponíveis através da execução dos fundos estruturais e de 

investimento europeus, procurando maximizar a sua utilização e impacto. Este é, aliás, um dos 

principais instrumentos definidos no programa do governo para auxiliar o desenvolvimento 

social e económico do país. O cumprimento desta função está intrinsecamente relacionado com 

a assunção dos seguintes compromissos: 

• Normalização regulamentar, garantindo a aplicação célere dos fundos comunitários, 

eliminando constrangimentos. 

• Simplificação e clarificação das condições de acesso e de utilização dos fundos.  

• Atração e captação de mecanismos de financiamento adicionais para o país. 

• Otimização da capacidade técnica de gestão, avaliação, execução e monitorização. 

No plano da ciência, tecnologia e ensino superior, o alargamento da natureza, da escala e da 

intensidade do financiamento requer a adoção de uma estratégia de acesso a fontes 

diversificadas de financiamento. Sendo este um dos principais desafios que se coloca atualmente 

ao nível da estrutura e da organização do sistema científico e tecnológico nacional, o acesso e a 

utilização destes fundos constitui uma oportunidade para reforçar o investimento e a 

capacitação nacional em I&D, promovendo também por esta via a convergência com a Europa 

nos domínios da qualificação, da investigação e da inovação. 

Para responder a este e outros desafios, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

lançou o Mais Ciência Menos Burocracia, um programa de racionalização, desburocratização e 

simplificação administrativa para a comunidade académica e científica, que pretende valorizar a 

função e a responsabilidade científica, social e cultural dos agentes do sistema científico e 

tecnológico nacional. Conscientes da extensão e complexidade que representam as tarefas 
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administrativas que recaem sobre as instituições de ensino superior e de investigação, as 

universidades e politécnicos assumiram a execução deste programa no contrato assinado com o 

Governo, no âmbito do Compromisso com a Ciência e o Conhecimento.  

Mais Ciência, Menos Burocracia aborda desafios organizacionais estruturais que dificultam a 

gestão administrativa em todo o ecossistema de ciência, tecnologia e ensino superior, em 

particular: 

• Complexidade e heterogeneidade de semânticas e procedimentos administrativos; 

• Sistemas de informação e gestão desintegrados e sem mecanismos de interoperabilidade 

• Dependência de papel; 

• Envio sistemático de informação redundante, já existente na Administração Pública, mas 

desconhecida entre as entidades; 

• Qualidade limitada de dados para apoiar os processos de tomada de decisão. 

Este programa procura contribuir para o exercício de racionalização, desburocratização e 

modernização administrativa no contexto de sistema de ciência, tecnologia e ensino superior, 

em estreita articulação com o programa Simplex+, que é um dos compromissos do XXI Governo 

para a modernização administrativa do Estado. 

 

DIAGNÓSTICO 
No plano europeu, reconhecendo a relevância dos fundos comunitários para a coesão territorial 

e social da Europa, os resultados dos mais recentes diagnósticos promovidos pela Comissão 

Europeia no domínio da gestão dos fundos comunitários indicam: 

• Elevados contextos de burocracia, decorrentes do desajustamento de regras e normas 

dos diferentes fundos comunitários, bem como da sua transposição para os quadros 

nacionais. 

• Incremento da complexidade legislativa, normativa e procedimental. Só ao nível europeu, 

as regras em vigor da política de coesão incluem atualmente mais de 600 páginas de 
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legislação publicada, tendo duplicado face ao período de 2007-2013; 5000 páginas de 

orientações/apoio. Acresce, no plano nacional, a compartimentação das regras e das 

condições de elegibilidade.  

• Mecanismos de monitorização e controlo desajustados e redundantes (e.g. múltiplas 

verificações), que condicionam a execução dos fundos e provocam a quebra de confiança 

entre os beneficiários e as autoridades responsáveis pela gestão dos fundos comunitários. 

• Perda de atratividade dos fundos comunitários / afastamento de potenciais beneficiários, 

com consequências severas para o ecossistema de investigação e inovação.  

As recomendações convergem no sentido da simplificação do acesso aos fundos comunitários:  

“the current volume of rules does not always make life easy for local authorities 

managing EU funds or businesses looking to apply for EU funding. Simplification is 

therefore key and the European Commission should look into how to further simplify 

access to EU funds in the budget framework post 2020.” (Final conclusions and 

recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020, Julho de 2017) 

 

“Simplify further: The drive for simplication should continue: for the EU budget overall, 

for the EU R&I programme, as well as for programmes at national level.” (Lamy, Pascal. 

«LAB–FAB–APP. Investing in the European future we want». European Commission, Julho 

de 2017). 

O diagnóstico existente ao nível do sistema científico e tecnológico nacional corrobora a maioria 

das situações identificadas, fazendo sentir-se junto das entidades e da comunidade académica e 

científica: 

• Acrescidas dificuldades e constrangimentos à atividade da FCT, enquanto agência pública 

nacional de apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação, face à atomização do 

processo de definição de prioridades e de decisão dos financiamentos. 

• Dificuldades resultantes da necessidade de compatibilizar regulamentos distintos para os 

mesmos objetivos de apoio. 



  
 
 
 
 
 
 

Página 7 de 11 
 

• Diferenças na utilização das várias plataformas de apoio existentes no âmbito das 

atividades de ciência (Balcão 2020; sistemas FCT e sistemas H2020). 

• Utilização de plataformas de submissão distintas para a apresentação de candidaturas a 

projetos e pedidos de pagamento. 

• Desadequação dos formulários de candidatura e projetos face à realidade da 

investigação, em particular ao nível das exigências financeiras. 

• Processos morosos de verificação administrativa em sede de candidatura (e.g. a 

verificação administrativa anteriormente exigida pela FCT era realizada num período de 

uma semana, demorando atualmente vários meses para a sua concretização). 

• Complexidade na análise dos pedidos de pagamento e consequente alargamento de 

prazos para verificação de despesas e reembolso.  

 

OPORTUNIDADE 
A identificação de boas práticas no que concerne à redução do peso administrativo sobre os 

beneficiários, organismos intermédios e autoridades de gestão, tem sido reforçada no quadro da 

colaboração interministerial e, em particular, da crescente cooperação entre organismos do 

perímetro da ciência e do planeamento e infraestruturas (e.g. FCT, Autoridades de Gestão). 

As soluções encontradas ao nível da gestão e partilha de recursos, da simplificação e 

harmonização de formulários, da análise e verificação de despesas, evidenciam a 

indispensabilidade deste esforço. Reconhecendo os resultados conseguidos nos últimos anos, 

nomeadamente com a introdução de um balcão único para candidaturas, da procura de 

harmonização regulamentar, da concentração de normas e orientações, da aplicação de custos 

simplificados, da eliminação do carimbo, os desafios atuais, quer ao nível da reprogramação, 

quer da definição de um quadro comunitário pós-2020, exigem o reforço do trabalho 

colaborativo e a ação conjunta entre os vários agentes para assegurar a implementação de 

mecanismos de financiamento adequados.  
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As discussões recentes, suscitadas em torno do FP9, têm possibilitado a convergência em 

algumas áreas de política científica, bem como a identificação de um guideline, que deverá ter 

em consideração os seguintes princípios no plano da gestão de fundos em ciência, tecnologia e 

ensino superior:  

• Colaboração institucional, co-criação e co-governação 

• Transparência e dados abertos 

• Avaliação orientada para os conteúdos científicos 

• Redução da burocracia 

O trabalho em curso, desenvolvido entre as várias entidades do MCTES e a Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão e o COMPETE, visam assegurar o cumprimento das seguintes 

recomendações:  

• Harmonização das regras e condições de acesso/elegibilidade aos fundos. 

• Simplificação, redução e clarificação das regras e da documentação de apoio, garantindo 

a estabilidade e a previsibilidade normativa e procedimental. 

• Implementação do princípio e mecanismos que garantam a auditoria única e a co-

responsabilização de todos os agentes. 

• Generalização dos custos simplificados (e.g. lump sums), orientando a gestão e avaliação 

em função da concretização dos objetivos técnicos/científicos. 

• Normalização e simplificação dos formulários de candidaturas, adaptando-os às 

características dos beneficiários e da natureza/objetivo do financiamento. 

• Aprofundamento da digitalização dos serviços e processos assentes no princípio da 

desmaterialização e da simplificação. 

• Promoção da interoperabilidade e integração entre sistemas, possibilitando a 

materialização do princípio only-once e assegurando a agregação e partilha de recursos e 

serviços em pontos únicos de acesso. 
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• Modernização tecnológica e infraestrutural dos sistemas de informação e gestão 

documental, centrados no utilizador. 

• Reforço da transparência e do acesso à informação, promovendo dados abertos e 

administração aberta. 

• Fomento da utilização de meios de identificação, autenticação e assinatura eletrónica. 

• Informação e capacitação da comunidade académica e científica. 
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MEDIDAS 
Com o propósito de introduzir contextos de racionalidade e simplificação ao nível da (i) 

regulamentação, (ii) concursos, (iii) análise, verificação, avaliação e contratualização, (iv) 

execução, acompanhamento e encerramento, o MCTES e o MPI definiram um plano de ação, de 

natureza incremental, destacando-se as seguintes ações, que integrarão o programa Simplex+ 

2018: 

• Extensão do registo de subentidades da área da Ciência existentes no Balcão 2020 às 

restantes plataformas informáticas de gestão e acompanhamento dos fundos europeus, 

adaptando-o às especificidades das entidades da área da Ciência; 

• Criação de um mecanismo que elimine a necessidade de repetições de carregamentos da 

mesma informação por entidade; 

• Simplificação da informação solicitada para efeitos de candidatura, eliminando a 

necessidade de apresentação de orçamentos ou de faturas pró-forma, assegurando de 

outro modo a razoabilidade do custo total do projeto; 

• Clarificação do enquadramento das entidades adjudicantes no âmbito da contratação 

pública e simplificação das respetivas fichas de verificação da contratação pública; 

• Criação de um módulo específico para submissão dos relatórios técnico-científicos. 

 

Adicionalmente, no plano da colaboração, acompanhamento e monitorização, serão 

desenvolvidas as seguintes ações: 

• Desenvolvimento, em linguagem corrente, de um manual que permita às instituições 

menos familiarizadas com o CCP verificar as condições impostas e cumprir os 

procedimentos necessários à elegibilidade das despesas, evitando quebras na execução 

por não elegibilidade. 

• Realização de sessões de esclarecimento sobre contratação pública dirigidos à 

comunidade académica e científica. 



  
 
 
 
 
 
 

Página 11 de 11 
 

• Constituição de um Grupo de Acompanhamento Técnico integrando as seguintes 

entidades: Agência Nacional de Inovação, S.A.; Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P.; Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (COMPETE 2020); Direção Geral do Ensino Superior; Direção Geral de 

Estatísticas de Educação e Ciência; Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

• Implementação de um mecanismo de informação, reporte e monitorização integrado na 

plataforma do programa Mais Ciência, Menos Burocracia, que disponibilizará 

periodicamente o estado de execução das medidas. 


