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ANEXO 1 - Propostas para regulamentação das candida turas a  

projectos de investigação da FCT 

 

 A Direcção da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) 

gostaria de felicitar a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) pelas mudanças implementadas 

nos concursos para projectos de investigação científica que visam aumentar a sua transparência e 

competitividade. Merecem particular relevo a recente imposição de que os candidatos não 

ultrapassem os 100% de dedicação a projectos, os limites mínimos para investigador principal e 

membro de equipa, assim como a alteração referente à avaliação de CV de investigadores 

principais mais jovens (com doutoramentos há menos de 5 anos). 

 No entanto, é nosso entender que existem ainda algumas lacunas que podem colocar em 

risco as atitudes corajosas e necessárias que a FCT tomou nos passados dois anos. De facto, 

apesar de ser claro que um dado projecto aprovado não poderá avançar caso algum dos 

investigadores exceda os 100% de dedicação na data de início do projecto, o actual regulamento 

não impede que a questão seja resolvida através de alterações ad hoc na equipa do projecto. 

Tendo em conta que um dos critérios fundamentais para ter um projecto aprovado é a constituição 

da equipa, a alteração da constituição da mesma deverá ser feita com enorme cautela. Assim, 

propomos algumas medidas que gostaríamos de ver explicitamente consagradas em regulamento, 

de modo a ajudar a evitar possíveis subterfúgios: 

 

1) Na data de início do projecto, nenhuma alteração na constituição da equipa poderá ser aceite, 

excepto por motivos de força maior (e.g., morte, invalidez, etc.). 

 

2) Durante a execução do projecto, qualquer saída de um membro da equipa deverá implicar a 

entrada de um novo membro equiparável - i.e., um doutorado com experiência num determinado 

assunto não deve ser substituído por um doutorado sem experiência nesse assunto, e muito menos 

poderá ser substituído por um aluno de doutoramento ou por um bolseiro não-doutorado. 

 

3) Alterações de membros da equipa com "core-CV" não devem, em geral, ser aceites, excepto em 

casos em que se justifique claramente a sua impossibilidade de continuar a participar no projecto. 

Ao permitir alterações injustificadas a este nível criamos uma situação de extrema irregularidade, 

visto que para o painel de avaliação internacional foram estes os CV que suportaram a 

candidatura. 
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4) Tendo em conta que a FCT apostou recentemente numa forte presença de doutorados nas 

universidades Portuguesas dedicados a 100% à investigação, através do programa Ciência e 

agora com o Welcome II, consideramos que deverá haver alguma diferenciação em relação aos 

Docentes Universitários no que refere à alocação de tempo para projectos de investigação. Na 

verdade, uma vez que um Docente tem que dedicar um mínimo do seu tempo a actividades 

lectivas (6 horas semanais, segundo o ECDU, que correspondem a cerca de 40% do tempo), 

defendemos que o total de tempo alocado a projectos de investigação por parte de um Docente 

não deve exceder os 65%. De acordo com as actuais limitações impostas pela FCT, esta 

percentagem total corresponde, por exemplo, a um projecto como PI e dois como membro da 

equipa. Para além disso, a informação das percentagens alocadas a projectos deverá ser cruzada 

com as percentagens de dedicação de cada Docente/Investigador nas respectivas unidades de 

investigação. 

 

5) Defendemos a existência de uma limitação explícita à percentagem total máxima que um 

investigador poderá dedicar a projectos no acto da candidatura. Tendo em conta que no momento 

da assinatura do termo de aceitação já não é possível avançar o processo quando um membro da 

equipa ultrapassa os 100%, a limitação adicional aqui proposta permitiria evitar pedidos 

desnecessários de alteração de equipa depois da aprovação, assim como reduzir ainda mais o 

número de candidaturas com baixa probabilidade de aprovação (melhorando assim a qualidade da 

própria avaliação). Assim, propomos que cada Investigador possa apenas concorrer até ao limite 

determinado pela seguinte fórmula: 

 

 %permitida pela FCT no momento da candidatura = 

 %total máxima - %dedicada a projectos em curso + %dedicada a projectos que terminam 

  dentro de 24 meses após a data limite da candidatura 

 

Tal como proposto no ponto 3, a %total máxima deveria ser diferente para um Investigador e para 

um Docente. Esta fórmula tem em conta que no prazo entre a submissão da candidatura e o início 

do projecto, o investigador poderá libertar alguma percentagem de tempo alocada a projectos que 

estão em curso no momento da candidatura.  

 

 Na sequência do debate interno acerca das regras vigentes relativas à aprovação e 

funcionamento de projectos financiados pela FCT, deparámo-nos com um conjunto de 



 

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 222078961; Internet: http://www.anict.pt.vu, Email: anict@aeiou.pt 

questões/temas que nos parecem ser de grande importância para os Investigadores, e que 

gostaríamos também de colocar à consideração da FCT: 

 

1) Tendo em conta o elevado grau de mobilidade laboral que tem acontecido entre os 

Investigadores, consideramos importante que fiquem mais claras as condições em que um PI 

possa levar consigo projectos para uma outra Instituição. Mais concretamente, não nos parece 

razoável que a decisão da própria Instituição tenha tanto peso na decisão final por parte da FCT. 

 

2) Em projectos de investigação em que participam mais do que uma Instituição, no caso do PI 

mudar para o estrangeiro ou pura e simplesmente ter de abandonar o projecto, deverá haver um 

mecanismo claro que identifique o seu substituto independentemente da Instituição. Por outras 

palavras, pretendemos que seja claro que o novo PI possa ser de uma outra Instituição. 

 

3) No caso do PI ou um outro membro do core da equipa mude para o estrangeiro deveria ser 

possível modificar algumas das verbas relativas a deslocações por forma a facilitar a continuação 

da colaboração. 


