PROGRAMA PARA O
FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA AMÉRICA LATINA
FORCYT

A Organização de Estados Ibero-Americanos e a União Europeia, no âmbito do instrumento
“Facilidade para o Desenvolvimento em Transição”, unem esforços através do Programa
FORCYT com o objetivo de melhorar a produção científica regional, influenciando assim
a transformação dos sistemas produtivos e sociais latino-americanos para serem mais

justos, equitativos, sustentáveis e resilientes.

Depois de 30 meses de programa, haverá na América Latina. . .

•

Melhores sistemas de produção estatística
para
ciência
e
tecnologia,
novas
ferramentas, metodologias e procedimentos
para sua produção.

•

Políticas públicas de ciência e tecnologia
fortalecidas por evidências e sujeitas a
sistemas de monitoramento e avaliação.

•

Aumento da cooperação internacional
graças ao apoio de redes de pesquisa
compostas
por
equipes
latinoamericanas e europeias.

•

Equipes e instituições de pesquisa com
maior capacidade de transferência de
conhecimento.

Todas as ações em ciência e tecnologia no âmbito do programa, apoiadas pela OEI
em conjunto com o Observatório de Ciência, Tecnologia e Sociedade da OEI, serão
focadas na mitigação dos efeitos da COVID-19 ou novas emergências, na luta contra
a mudança climática, na contribuição para os ODS da Agenda 2030 e na
promoção do papel da mulher na ciência.

Quatro componentes
1. Melhoria dos sistemas de produção estatística em ciência e tecnologia.
2. Monitoramento e avaliação das políticas públicas científicas.
3. Criação de redes de pesquisa América Latina-União Europeia.
4. Promoção da transferência do conhecimento.

Principais atividades 2021
Kick off Meeting
Apresentação do programa e de seus quatro componentes às
instituições públicas ibero-americanas destinatárias do
programa.

Diagnóstico de capacidades na produção de
indicadores
Participação das redes ibero-americanas de indicadores de
ciência, tecnologia e ensino superior (RICYT e IndicES) e
Eurostat.

Convocatória para o monitoramento e avaliação das
políticas públicas
Chamada para instituições públicas interessadas em melhorar
indicadores, monitoramento e avaliação de suas intervenções
científicas.

Financiamento de redes de pesquisa
Chamada para universidades e empresas para criarem redes
de pesquisa. Serão financiadas 10 redes com uma dotação de
20.000 (vinte mil) euros para cada uma.

Assessoramento sobre transferência de conhecimento
Apoio para o fortalecimento das capacidades de cooperação das
equipes de pesquisa latino-americanas com seu meio.
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