
 

 
 
 
Exmo Sr. Prof. Doutor João Sentieiro 
Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
 
 A ANICT tem nos últimos dias recebido pedidos de esclarecimento de vários 
investigadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) relativamente ao 
processo de homologação e assinatura de projectos de tipologia "Projectos de 
investigação em todos os domínios científicos", cujo concurso terminou em Fevereiro 
de 2009. As preocupações dos investigadores prendem-se principalmente com o atraso 
no processo de homologação. Acresce a isto o facto de projectos com Instituições 
Proponentes nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Regiões Autónomas já 
terem sido contratualizados, enquanto os restantes projectos ainda aguardam 
homologação. 
 
 Esta situação causa grandes dificuldades a todos os investigadores e docentes do 
SCTN, mas estas são amplificadas no caso de investigadores com contratos temporários. 
De facto, há investigadores que, apesar de terem concorrido a financiamento da FCT no 
primeiro concurso após a sua contratação, já não conseguirão terminar os seus projectos 
aprovados dentro da vigência dos seus contratos. Isto tem também consequências 
negativas para a supervisão de programas de doutoramento associados aos projectos em 
causa, cujo início se encontra dependente da homologação dos mesmos. A assimetria 
entre as diferentes regiões do país, descrita acima, coloca ainda os investigadores das 
regiões mais desfavorecidas em desvantagem relativa quanto à avaliação do seu 
desempenho, nomeadamente no que diz respeito à produção de patentes, publicação de 
artigos científicos e orientação de alunos. 
 
 Deste modo agradecíamos que a FCT nos esclarecesse quanto às razões que 
estão na origem desta assimetria, e nos informasse da data estimada para a homologação 
dos restantes projectos. Consideramos ser vital para a competitividade do SCTN, que a 
FCT esclareça e envide esforços tendentes a uma rápida resolução desta situação. Neste 
sentido, estamos ao dispor para cooperar com a FCT na medida das nossas capacidades. 
 
Gratos pela sua atenção. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Direcção da ANICT. 


