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No dia 12 de Janeiro de 2012 foi anunciado no sítio do Governo de Portugal na Internet1 
que a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)2 iria contratar no ano que findou, 80 

Doutorados em todas as áreas do conhecimento, para integrar o sistema científico 

nacional, cumprindo os princípios de consolidação na excelência anunciados no Programa 

do Governo, tendo como objetivos criar em Portugal um corpo estável de investigadores 

de grande qualidade e com comprovada competitividade internacional, assegurar a 

permanência dos melhores investigadores atualmente em Portugal e atrair do estrangeiro 

os que queiram contribuir neste percurso de exigência e ajustar as competências 

existentes nas diferentes áreas científicas à evolução das necessidades do país. A estes 
cientistas, selecionados entre os melhores num concurso aberto e nacional para lugares 
em qualquer um dos níveis da carreira de investigação, seria atribuído o nome de 
Investigadores FCT. Nesse mesmo anúncio era claro que a estes Investigadores FCT seria 
pedido que representassem a mais alta qualidade da Ciência em Portugal e a certeza de 

competitividade para financiamentos internacionais e uma alta exigência para a sua 
permanência no sistema científico nacional, i.e, o contrato iria ser por períodos de 5 anos 
sendo necessário passar por um novo programa de seleção findo cada um desses 
períodos. 
 
A Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT)3 tem como um 
dos seus objetivos a promoção da excelência na investigação académica, autonomia e 
liberdade, em todas as áreas do saber, e tem vindo a defender uma posição que passa 
pela incorporação e promoção dos melhores investigadores científicos a trabalhar em 
Portugal. A decisão que levou à abertura dos 80 lugares de Investigador FCT para a 
                                                           
1
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-

atualizado/20120112-investigadores-fct.aspx (último acesso em 6 de Janeiro de 2013). 
2
http://alfa.fct.mctes.pt/ (último acesso em 6 de Janeiro de 2013). 

3
http://anict.pt/ (último acesso em 6 de Janeiro de 2013). 
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criação de um corpo estável de investigadores de grande qualidade foi por isso muito 
bem recebida. O único problema com esta iniciativa parecia estar apenas relacionado 
com o número escasso destas posições pois o número de investigadores científicos em 
Portugal a trabalhar em situação contratual precária é de muitas centenas. Porém, com o 
passar do tempo, foram detectados vários outros problemas que levaram à redação deste 
documento que tem como objetivo a correção de procedimentos em concursos futuros 
semelhantes. Assim sendo, indicam-se em seguida uma lista de pontos que a ANICT 
gostaria de ver considerados em futuros concursos com vista ao recrutamento e à 
contratação de Investigadores FCT. 
 
i) A FCT no anúncio formal da abertura do concurso desencorajou as candidaturas de 
investigadores com contratos do tipo Ciência 2008, vigentes para além de 2013, tendo 
inclusive, sugerido a possibilidade de restrições em futuros concursos para quem 
concorresse. Apesar de várias insistências por parte da ANICT no sentido de evitar estas 
restrições, de forma a tornar o concurso o mais aberto possível, elas foram mantidas até 
ao final do prazo de candidatura. No entanto, paradoxalmente a FCT acabou por aceitar 
sem qualquer reserva todas as candidaturas. Isto criou naturalmente uma situação de 
confusão e até de injustiça, havendo investigadores potencialmente competitivos que 
não apresentaram candidatura em consequência da restrição “sugerida” pela FCT. 
Adicionalmente, o Presidente da FCT em diversos fóruns, revelou mesmo que uma das 
mais-valias deste programa seria a possibilidade de qualquer docente com contrato a 
tempo indeterminado poder dedicar-se a 100% à investigação. Esta postura de abertura é 
sem dúvida positiva, mas, entrando em contradição com a justificação apresentada pela 
FCT para o desencorajamento acima citado.  
A nossa opinião é que em futuros concursos IF a FCT deve ser completamente clara em 
relação aos objectivos do programa, e todas as regras devem ser coerentes com estes 
objectivos. Concretamente, se o objectivo for dar oportunidade a que cientistas 
excelentes se dediquem 100% à investigação durante 5 anos, então os concursos devem 
ser abertos a todos os doutorados, naturalmente respeitando os critérios de elegibilidade 
para cada nível, mas não excluindo ninguém com base na natureza da sua relação 
contratual. No entanto, se o objectivo for recrutar novos investigadores para o sistema, 
ou manter no sistema os melhores investigadores que estejam a trabalhar em regimes 
precários, então devem ser excluídos todos os que têm vínculo permanente. Ambas as 
hipóteses são possíveis, mas é essencial que a FCT seja clara desde o início, evitando as 
ambiguidades descritas acima. 
 
ii) O Guião de avaliação foi lançado apenas alguns dias antes do fim do prazo de 
candidaturas, o que naturalmente prejudicou a transparência do concurso. Algumas 
candidaturas já tinham sido lacradas e esses candidatos ficaram numa posição de 
inferioridade, pois não puderam contar com a informação contida no guião e que poderia 
servir para melhorar as suas candidaturas. A propósito, o guião foi lançado num formato 
inacabado, contendo algumas frases incompletas, e alguns comentários dos revisores do 
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guião ainda constavam no documento. Para além disso, o regulamento foi publicado em 
Diário da República 8 dias depois do concurso fechar. É essencial que no futuro toda a 
documentação de suporte (regulamentos, guiões, constituição dos painéis, etc…) seja 
tornada pública em versão final no momento da abertura do concurso. 
 
iii) O prazo para a submissão das candidaturas estabelecido originalmente acabou por ser 
ampliado em 24 horas. Compreendemos que poderão ocorrer problemas de última hora 
em alguns concursos, mas este tipo de prolongamento do prazo deve ser evitado a todo o 
custo, pois prejudica claramente os candidatos que fazem esforço por submeter as 
candidaturas com antecedência. 
 
iv) As datas para a comunicação dos resultados nunca foram publicadas, tendo sido 
anunciadas por parte de elementos da FCT diversas datas que foram sucessivamente 
incumpridas. Sucessivos adiamentos contradizem a elevada exigência pedida aos 
investigadores, pois o estado da arte em investigação de ponta desatualiza-se 
diariamente. Desta forma, é essencial uma adequada calendarização do concurso (o que 
aliás também se aplica a outros concursos de financiamento promovidos pela FCT) e a 
maior celeridade no processo de avaliação. 
 
v) A divulgação dos resultados finais aconteceu bem perto do fim do ano de 2012, 
impedindo assim o início dos contratos no ano de 2012 tal como anunciado pelo Governo 
e pela FCT. A concepção de atividades de investigação científica competitiva não é 
conciliável com tempos tão alongados desde o fecho das candidaturas até ao anúncio dos 
resultados. 
 
vi) O formulário tinha exatamente os mesmos campos para os 3 tipos de lugares 
disponíveis: posições de início de carreira científica, posições de desenvolvimento de 
carreira científica e posições para cientistas seniores. Os critérios de avaliação para cada 
um deste tipo de posições não foram devidamente anunciados, levando a muitas dúvidas 
após a divulgação dos resultados da primeira fase de avaliação e também dos resultados 
finais. Por exemplo, quais as diferenças na avaliação da independência científica e dos 
planos de desenvolvimento futuro de carreira no caso de posições de início de carreira e 
posições para investigadores seniores? Mais uma vez, é absolutamente essencial que 
sejam divulgados critérios detalhados de avaliação no momento da abertura do concurso. 
 
vii) A 1ª fase de avaliação, baseada em apenas 5000 caracteres de texto para cada 
candidato, tardou aproximadamente 5 meses a ser concluída. Os resultados divulgados 
constavam de uma nota (número inteiro) para as candidaturas eliminadas na primeira 
fase e de um pequeno e muito vago texto explicativo, com comentários insuficientes com 
vista à melhoria das candidaturas em futuras ressubmissões por parte dos candidatos 
eliminados. Propomos que seja fornecida a todos os candidatos informação detalhada 
sobre os resultados da avaliação em cada fase. Por exemplo, se houvesse uma avaliação 
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numérica e um comentário em cada um dos campos do formulário, isso seria muito útil 
para ajudar os candidatos a melhorar as suas candidaturas. 
 
viii) O período de Audiência Prévia decorreu imediatamente após a divulgação dos 
resultados mas a sua decisão prolonga-se já por vários meses e nada foi ainda 
comunicado.   
 
ix) Ao contrário do inicialmente anunciado, a 2ª fase de avaliação parece ter contado com 
apenas 3 dos 4 painéis nas áreas dos Conselhos Científicos da FCT, i.e, nas áreas de 
conhecimento das Ciências Exactas e Engenharias, das Ciências da Vida e da Saúde, das 
Ciências Naturais e Ambientais e das Ciências Sociais e Humanidades, sem ter sido 
explicado o porquê. Os textos relativos à avaliação por cada um dos avaliadores externos 
não foram divulgados. Apenas um texto sucinto escrito pelo painel. Todas as candidaturas 
que passaram à segunda fase foram vistas por dois avaliadores externos? Uma vez mais, 
julgamos importantíssimo que seja fornecida aos candidatos informação detalhada sobre 
a avaliação. 
 
x) Apesar de estarmos, por princípio, de acordo com a decisão da FCT de não atribuir 
“quotas” a cada área do conhecimento, é essencial que as avaliações sejam ponderadas 
de acordo com padrões de excelência calibrados para cada área. Por exemplo, o padrão 
de publicação científica (quer em número, quer no tipo de revistas) de um investigador 
em Sociologia será forçosamente diferente do de um investigador em Ciências da Saúde. 
Sugerimos que a avaliação de cada candidato tenha em conta os padrões de excelência 
para a sua respectiva área científica, sendo esta a única maneira justa de comparar 
investigadores de diferentes áreas do conhecimento. Sugerimos ainda que a FCT divulgue, 
já para o concurso IF2012 que terminou recentemente, resultados detalhados de 
candidaturas submetidas e aprovadas em cada fase discriminados por área do 
conhecimento. 
 
xi) Apesar da divulgação dos resultados finais, o início dos contratos ainda não é 
conhecido. Quando é que estes contratos serão assinados e para quando está apontado o 
seu início? E nos casos em que foi pedido financiamento para desenvolvimento do 
respetivo projeto de investigação científica, como se irá processar essa atribuição? 
Haverá financiamento para todos os casos em que tal financiamento foi pedido? 
 
xii) A conceção inicial da FCT relativamente à tipologia contratual (contratos de trabalho 
assinados com a FCT) acabou por mudar e neste momento o que se prevê são contratos 
com as instituições de acolhimento (como nos Programa Ciência). Isto tem naturalmente 
consequências ao nível da mobilidade. A ANICT na devida altura (em reunião com a FCT) 
manifestou dúvidas sobre como poderia a FCT fazer contratos com os investigadores e 
depois obrigar as instituições a acolher os investigadores e enquadrá-los nos seus órgãos. 
A nossa posição é que a FCT deve tentar assegurar que sejam garantidos dois aspectos: i) 



 

ANICT - Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia 
Morada: IBILI, sala 75, Faculdade de Medicina, Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra, Portugal 
Tel:  00 351 931646986; Fax: 00 351 226093483; Internet: http://www.anict.pt, Email: anict@aeiou.pt 
 

5 

 

integração efectiva dos investigadores na instituição de acolhimento (e.g., possibilidade 
de orientar doutoramentos como único orientador, participação dos órgãos colegiais, 
etc.); ii) mobilidade em caso de inadequadas condições de acolhimento. 
 
xiii) A responsabilização que se pediu às instituições que se candidatam a estas vagas, em 
como elas se comprometeriam a contratar por tempo indeterminado quem tivesse boa 
avaliação, acabou por não suceder e neste momento o que existe são apenas 
"manifestações de interesse" sem nenhum valor vinculativo. 
 

 
(João Almeida Lopes) 

Direção ANICT 


