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Assunto: Sugestão para implementação de calendário anual FCT 

 
31 de Dezembro de 2012  

 
Exmo Professor Miguel Seabra, 

Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), enquanto entidade financiadora do Sistema 

Científico e Tecnológico, apresenta anualmente um vasto leque de oportunidades em todos os 

domínios científicos que são essenciais no que refere à sustentabilidade da comunidade 

científica nacional e ao desenvolvimento do país. Neste contexto, salienta-se, pelo volume de 

financiamento e pelo impacto em ciência, os concursos regulares para projectos científicos, os 

concursos regulares para bolsas de doutoramento, bem como o recente concurso para 

investigadores financiados pela FCT (Investigador FCT). 

 

No contexto destas oportunidades, e tendo em vista permitir à comunidade científica nacional 

organizar-se atempadamente de modo a melhorar ainda mais a qualidade das propostas 

submetidas, a ANICT vem por este meio sugerir à FCT que considere fornecer um calendário 

anual, idealmente em Janeiro, com datas de concursos específicos que se espera vir a ter lugar 

em cada ano. Salientamos que tal calendarização pode ser de carácter informativo, e que 

poderá ser indicado que as datas estarão eventualmente sujeitas a mudança devido a 

limitações imprevistas de financiamento. 

 

A título comparativo, gostaríamos de mencionar o sistema QREN, que utiliza esta metodologia 

a nível nacional, com bons resultados. O mesmo sucede a nível Europeu, nas diferentes 

organizações financiadoras de ciência, onde não só é indicado à partida (para cada quadro de 

financiamento) o financiamento total de cada concurso, como é depois fornecido, após 

avaliação, o ranking dos projectos, baseando-se apenas em acrónimos, como é do 

conhecimento da FCT - tal permite manter a anonimidade não só no respeitante a cada 

proposta técnica, mas também no respeitante ao consórcio por detrás de cada proposta. 

 

É ainda nosso parecer que a implementação desta calendarização terá resultados positivos 

não só na qualidade das propostas, mas também no modo como a comunidade científica 
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encara estes concursos: ao haver um conhecimento total dos concursos disponíveis, estamos 

confiantes que os projectos serão mais bem delineados. Adicionalmente, permitirá evitar ter em 

cada concurso um volume de projectos que de uma perspectiva de avaliação se torna 

insustentável gerir. É nosso parecer que tal volume se deve actualmente, pelo menos em parte, 

ao facto da comunidade científica não saber se, num concurso específico, poderá vir a ter uma 

outra oportunidade de submeter as suas propostas. 

 

Pedimos assim à FCT que considere esta sugestão já no próximo concurso de 2013, ficando a 

aguardar reposta neste sentido. Colocamo-nos ainda ao dispôr da FCT para auxiliar a 

operacionalizar esta sugestão, caso a FCT assim considere desejável. 

 

 

Atenciosamente, 

 
Miguel Jorge 

Presidente da ANICT 
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