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Preâmbulo 

Desde a sua criação em Janeiro de 2010, a Associação Nacional de Investigadores em 

Ciência e Tecnologia (ANICT) tem vindo a promover uma série de debates sobre questões de 

política de ciência, quer entre os seus associados, quer abertos a toda a comunidade científica e 

mesmo ao público em geral. Em 2012 a ANICT apresentou o “Plano para a Excelência na 

Investigação” (http://anict.files.wordpress.com/2010/11/anict_plano_excelencia_investigacao_vf.pdf), um 

documento que apresentava 14 medidas, entre as quais a reestruturação da carreira de 

investigação e a reestruturação das tipologias de projectos de I&D financiados pela FCT. 

Recentemente, a ANICT apresentou a “Proposta de reestruturação da tipologia de projetos 

científicos financiados pela FCT” (http://anict.files.wordpress.com/2014/07/anict-fct-novos-projetos-e-

bolsas.pdf) proposta detalhada de reestruturação do recrutamento de recursos humanos no âmbito 

de projectos de I&D que, entre outros princípios, estabelecia como metas a conversão de bolsas 

em contratos de trabalho, para aqueles investigadores trabalhadores não inscritos em nenhum ciclo 

de estudos superiores. Sendo que a reestruturação da carreira científica se encontra neste 

momento em análise, deverá ter em conta esta análise. Neste documento, iremos apresentar os 

custos referentes à alteração de bolsas para contratos de trabalho, assim como as principais 

vantagens associados a essa mudança. Os princípios orientadores desta análise foram dois: 

(1) o rendimento bruto anual dos actuais bolseiros não sofria alterações e (2) os custos associados 

a esta implementação eram suportados tanto pelos actuais bolseiros como pela entidade 

empregadora. Assume-me, no entanto, que a implementação da “Proposta de reestruturação da 

tipologia de projetos científicos financiados pela FCT” passe por uma negociação entre FCT e a 

comunidade científica para definir os novos valores salariais. É importante clarificar que esta 

análise económica não reflecte uma posição oficial da ANICT, sendo que neste momento a 

ANICT encontra-se a elaborar uma proposta concreta de definição de novas tabelas 

salariais, a apresentar publicamente nos próximos meses. 

 

 

 

http://www.anict.pt.vu/
http://anict.files.wordpress.com/2010/11/anict_plano_excelencia_investigacao_vf.pdf
http://anict.files.wordpress.com/2014/07/anict-fct-novos-projetos-e-bolsas.pdf
http://anict.files.wordpress.com/2014/07/anict-fct-novos-projetos-e-bolsas.pdf
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Actuais tipologias das bolsas individuais FCT 

Uma consulta ao endereço http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores (em 3 de Agosto de 2014), 

revela a existência dos seguintes tipos de bolsas: 

 Bolsas de Cientista Convidado (BCC) 

 Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD) 

 Bolsas de Doutoramento (BD) 

 Bolsas de Doutoramento em Empresas (BDE) 

 Bolsas de Investigação (BI) 

 Bolsas de Iniciação Científica (BIC) 

 Bolsas de Estágio em Organizações Cientificas e Tecnológicas Internacionais (BEST) 

 Bolsas de Mobilidade entre Instituições de I&D e Empresas ou outras Entidades 

(BMOB) 

 Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 

 Bolsas de Técnico de Investigação (BTI) 

 

A grande variedade de bolsas existentes (10 tipologias com 31 diferentes valores mensais, 

dependendo do grau académico e se é uma bolsa nacional ou internacional) representam 

situações claramente distintas, que deverão ser enquadradas em diferentes contextos legais (figura 

1). Se por um lado é compreensível que as bolsas destinadas a estudantes do ensino superior (BD, 

BDE, BIC) continuem no mesmo estatuto legal, não é de todo aceitável que se continue a 

discriminar os trabalhadores científicos nacionais, não permitindo o acesso a um contrato de 

trabalho e às regalias sociais que os demais trabalhadores nacionais usufruem.  

 

Figura 1. Distribuição das actuais bolsas FCT por contexto laboral, enquadrado na 

proposta da ANICT. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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Especificidades da proposta da ANICT 

No documento “Proposta de reestruturação da tipologia de projetos científicos financiados 

pela FCT” não se detalhou especificidades relativas às bolsas e futuros contratos. Embora se tenha 

vindo a reivindicar um aumento do valor mensal das bolsas (congeladas desde o início do século), 

para esta análise iremos considerar os valores actuais propostos pela FCT, não excluindo, no 

entanto, um possível ajustamento. Um detalhe importante que a FCT deverá considerar, no 

entanto, é que todas as bolsas internacionais deixem de ter um valor fixo e passem a 

considerar o custo de vida do país de destino: como exemplo, uma BD em Espanha deverá ter 

um valor inferior a uma BD na Noruega.  

 

Para tarefas científicas desempenhadas em território nacional, todas aquelas que não 

são desempenhadas por estudantes universitários deverão ser assumidas com contratos de 

trabalho a termo certo. Encontram-se nesta situação as bolsas de projeto BI, BTI e BGCT assim 

como as bolsas individuais BPD. É importante notar que as bolsas BPD englobam duas situações 

diferentes: por um lado temos investigadores doutorados a trabalhar em instituições nacionais – 

situação essa que deve ser transformada em contrato de trabalho – e por outro lado temos 

doutores que se deslocam para o estrangeiro. Esta segunda situação poderá manter-se como 

bolsa de mobilidade internacional, visto que o investigador não terá nenhum vínculo laboral com 

as instituições nacionais. Pelo mesmo motivo, existem actuais bolsas de investigação que devido à 

sua componente de mobilidade internacional, poderão continuar com a mesma tipologia. Neste 

contexto, as BCC deverão ser reformuladas para convidar investigadores estrangeiros, que 

possuam contrato de trabalho nas instituições de origem e pretendam passar algum tempo em 

instituições nacionais. Propomos também que esta bolsa tenha a duração máxima de um ano. 

 

Tabela 1. Resumo da proposta das alterações de tipologias de bolsas FCT. 

 

Tipo de bolsa actual Proposta ANICT 

BPD Alteração para contratos de trabalho (em território nacional) ou Bolsa de 

Mobilidade Internacional 

BI Alteração para contratos de trabalho 

BGCT Alteração para contratos de trabalho 

BTI Extinção desta tipologia  

BEST Manutenção como bolsa 

BCC Manutenção como bolsa mas apenas para investigadores estrangeiros de 

visita temporária a instituição nacional 

BMOD Manutenção como bolsa 

BD Manutenção como bolsa 

BDE Manutenção como bolsa 

BIC Manutenção como bolsa 
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Análise de custo-benefício desta proposta 

A transformação de bolsas em contratos de trabalho está associada a um aumento dos custos 

inerentes ao recrutamento de investigadores. A ANICT acredita que é exclusivamente por uma 

questão económica que não existe vontade política para resolver esta enorme injustiça 

social para a grande parte dos trabalhadores científicos nacionais. Tendo em conta a actual lei 

laboral, as despesas, para a entidade patronal, com um contrato de trabalho podem ser divididas 

nas seguintes componentes: 

 salário bruto 

 seguro de trabalho 

 subsídio taxa social única  

 compensação por caducidade do contrato. 

 

Por outro lado, ao usufruir de um contrato de trabalho, é da responsabilidade do indivíduo o 

pagamento das contribuições para a segurança social e para as finanças. Para esta análise, a 

responsabilidade pelo aumento das referidas despesas irá ser distribuída quer pela FCT (ou 

entidade contratadora) quer pelo contratado. Embora possam haver ligeiras variações, a análise 

que se segue é baseada na seguinte situação: individuo solteiro com contrato a termo em 

instituição pública. 

 

Numa primeira análise, iremos determinar o custo anual para cada tipo de bolsa (tabela 2).  

 

Tabela 2. Custos actuais das bolsas FCT. 

 

Tipo de bolsa Valor mensal 
da bolsa 

Rendimento 
anual 

bolseiro 

Mensalidade do 
Seguro Social 

Voluntário 

Anuidade do 
seguro de 

acidentes de 
trabalho 

Despesa anual 
FCT 

BPD 1495€ 17.940 € 110€ 150€ 19.410 € 

 

BI Mestre 980€ 11.760 € 110€ 150€ 13.230 € 

 

BI/BTI 

Licenciado 

745€ 8.940 € 110€ 150€ 10.410 € 

 

BTI sem grau 565€ 6.780 € 110€ 150€ 8.250 € 

 

 

Seguidamente, tendo em conta que as bolsas estão associadas a 12 pagamentos enquanto os 

contratos de trabalho estão associados a 14 remunerações, o rendimento mensal será ajustado 

devidamente, para que o rendimento bruto anual se mantenha (tabela 3).  

 

A estratégia utilizada foi a seguinte: ao valor das 14 remunerações mensais foi subtraído o 

subsídio de alimentação (visto não ser sujeito a IRS), resultando na obtenção do salário bruto, valor 

indicativo para determinação das despesas acrescidas quer por parte do trabalhador (tabela 3) 

quer por parte do empregador (tabela 4). Seguidamente, tendo em consideração a actual situação 

laboral nacional, adicionou-se ao rendimento mensal liquido o equivalente aos duodécimos do 

subsídio de natal.  
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Para determinar a contribuição de IRS, foi utilizada a informação publicada no Diário da República 

relativamente ao ano de 2013 (http://static.publico.pt/docs/economia/TabelasIRS2013.pdf). Para 

determinar a contribuição da SS, foi utilizada a informação disponível na página da Segurança 

Social (http://www4.seg-social.pt/trabalhadores-por-conta-de-outrem). Chega-se assim ao valor líquido 

mensal equivalente a um salário bruto determinado nas condições acima descritas. Assume-me 

que as bolsas BTI sem grau académico terão que ser extintas, pois o salário bruto equivalente 

seria inferior ao salário mínimo nacional. 

 

Tabela 3. Cálculos de conversão de bolsa em contrato de trabalho, assumindo 

nenhuma perda no valor de rendimento bruto anual.  

 

Tipo de 
contrato 

Conversão 
em 14 

salários 

Subsídio de 
alimentação 
(4,27€/dia) 

Salário Bruto IRS SS Duodécimos Rendimento 
líquido 
mensal 

BPD 1.281 € 89,67€ 1.192 € -185 € -131 € +73 € 1.039 € 

BI Mestre 840 € 89,67€ 750 € -64 € -83 € +50 € 744 € 

BI/BTI 

Licenciado 

639 € 89,67€ 549 € 0 -60 € +41 € 619 € 

BTI sem 

grau 

484 € 89,67€ 395 € Não 

aplicável 
Não 

aplicável 
Não aplicável Não aplicável 

 

Na seguinte análise, determinaram-se os custos que a entidade empregadora teria que suportar, 

sendo que, semelhante aos actuais contratos Investigador FCT, assume-se que essa despesa é 

reembolsada pela FCT. Para além das despesas com segurança social e o seguro de acidentes 

pessoais, foi considerada também a compensação por caducidade do contrato de trabalho, uma 

situação nova que surgirá da passagem de bolsas a contratos. 

 

Para determinar a compensação por caducidade do contrato de trabalho foi utilizada a informação 

disponível na página da Autoridade para as Condições de Trabalho (http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/CentroInformacao/Simulador/Paginas/default.aspx). 

 

Tabela 4. Cálculos das despesas envolvidas na conversão de bolsas em contratos, por 

parte da entidade empregadora.  

Tipo de contrato Rendimento 
bruto mensal 

SS Anuidade do 
seguro de 

acidentes de 
trabalho 

Compensação por 
caducidade de 

trabalho 

Despesa anual 
entidade 

empregadora 

Diferencial da 
despesa em relação 

a bolsas 

BPD 1.192 € 283 € 150€ 715 € 21.515 € +2.105 € (+10%) 

BI Mestre 750 € 178 € 150€ 450 13.592 € +362 € (+3%) 

BI Licenciado 549 € 130 € 150€ 329 9.985 € -425 € (-4%) 

 

 

Como se pode constatar na tabela 4, os custos para o empregador (FCT) desta implementação 

não ultrapassam os 10%, no caso da reconversão das BPD e, inclusive, pode até implicar 

uma poupança de 4% no caso das bolsas BI para Licenciados. 

 

http://static.publico.pt/docs/economia/TabelasIRS2013.pdf
http://www4.seg-social.pt/trabalhadores-por-conta-de-outrem
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Simulador/Paginas/default.aspx)
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Simulador/Paginas/default.aspx)
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Até ao momento, esta análise assume que os custos desta mudança são suportados por ambas as 

partes (trabalhador e empregador). Tendo sido determinado o custo real para o empregador, falta 

então determinar o custo real para o trabalhador. Para esse cálculo, assumiu-se como rendimento 

anual o salário líquido. Falta então, determinar, qual o custo desta mudança para o trabalhador. 

 

Tabela 5. Cálculos dos custos suportados pelo trabalhador. 

 

Tipo de contrato Rendimento 
líquido 

mensal* 

Subsídio de férias Compensação por 
caducidade de 

trabalho 

Rendimento 
anual líquido 

Diferencial do 
rendimento líquido 
em relação a bolsas 

BPD 1.039 € 876 € 715 € 14.060 € - 3.880 € (-21%) 

BI Mestre 744 € 604 € 450 10.218 € - 1.542 € (-13%) 

BI Licenciado 619 € 489 € 329 8.394 € - 546 € (-6%) 

* nas condições actuais engloba os duodécimos e subsídio de alimentação 

 

Pela análise da tabela 5, conclui-se que, tal como para o empregador, são as situações de BPD, 

seguidas das BI para Mestre, que suportam uma maior despesa associada a esta mudança.  

 

Neste modelo de análise, verifica-se que, em termos percentuais, os custos desta mudança são 

superiores para o trabalhador do que para o empregador. No entanto, é importante considerar 

algumas das vantagens práticas para o trabalhador: 

 Acesso à prestação de subsídio de desemprego; 

 Acesso a prestação social durante doença; 

 Acesso à ADSE (actualmente facultativo aos funcionários públicos); 

 Acesso ao direito à devida reforma; 

 Possibilidade na obtenção de um crédito bancário. 

 

A título de exemplo, vejamos o que aconteceria numa situação de desemprego após término do 

contrato. Injustamente, os actuais bolseiros de investigação não se encontram protegidos como os 

demais trabalhadores nacionais. Tal como indicado na página da Segurança Social, a 

determinação do subsídio de desemprego depende de múltiplos factores. Assim, para este caso, 

iremos considerar os 2 extremos. Como se pode constatar pela tabela 6, em qualquer das 

simulações apresentadas neste estudo, quando em situação de desemprego, o investigador vê 

justificado financeiramente o custo inicial da alteração proposta. 

 

Tabela 6. Efeito do subsídio de desemprego no rendimento global do trabalhador. 

 

Tipo de contrato Subsídio de 
desemprego 

Rendimento durante o 
subsídio 

Diferencial do rendimento líquido em relação a bolsas 

Mínimo Máximo No término do contrato No término do subsídio 
desemprego 

Mínimo Máximo 

BPD 775 € 9.296 € 26.338 € - 3.880 € + 5.416 € + 22.458 € 

BI Mestre 488 € 5.853 € 16.582 € - 1.542 € + 4.311 € + 15.040 € 

BILicenciado 357 € 4.281 € 12.131 € - 546 € + 3.735 € + 11.585 € 
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Análise crítica à proposta efectuada 

Tendo em conta que a grande maioria dos actuais bolseiros BI são Mestres, assumindo os 

princípios orientadores deste documento, o salário base do investigador contratado por um projeto 

apontaria para um salário base de 744€, que coincide com o salário médio nacional. Por outro lado, 

se o salário líquido base de 1039€ para um recém-doutorado poderá ser considerado aceitável, 

para um doutor com maior experiência tal valor não é justificável.  

 

Relembramos que, actualmente, a FCT já tem um programa específico, que visa a contratação de 

investigadores com mais de 3 anos de doutoramento, que pretendem seguir uma carreira 

independente de investigação (Investigador FCT). No entanto, assumir que todos os 

investigadores doutorados desejam, ou necessitam de ser independentes, para serem 

altamente produtivos, seria um erro crasso. Assim, é importante assegurar que os restantes 

investigadores doutorados, não independentes, possam ver as suas expectativas, de obter 

um contrato de trabalho, logradas. Seguindo o modelo da NIH (nos Estados Unidos da América), 

um investigador doutorado vê o seu salário aumentado com cada ano de experiência que passa 

(http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-14-046.html). Da mesma forma, seria 

interessante a aplicação do mesmo modelo em Portugal. Baseada nesta proposta, a tabela salarial 

dos investigadores doutorados não independentes seria a que se apresenta na tabela 7. 

 

As vantagens deste sistema são óbvias: 

 O custo da transição, para os salários escalonados, é inferior; 

 A implementação de contratos anuais, com avaliação anual, iria estimular o investigador ao 

bom desempenho, sabendo que com uma avaliação positiva estaria associado um aumento 

salarial. 

 

Tabela 7. Proposta da tabela para contratos de investigadores doutorados não 

independentes e análise do custo/benefício para o trabalhador e empregador. 

 

Tempo de 
contrato* 

Salário Bruto Aumento de 
rendimento bruto 
anual relativo à 

BPD 

Diferencial do 
rendimento 
líquido em 

relação a bolsas 

Diferencial do 
aumento da 
despesa de 
contratação 

Diferencial mínimo 
do rendimento 

líquido assumindo 1 
ano de desemprego 

1º ano 1.192 € 0% -21% +11% +32% 

2º ano 1.228 € +3% -19% +17% +34% 

3º ano 1.263 € +6% -18% +20% +36% 

4º ano 1.311 €** +10% -15% +25% +38% 

5º ano 1.371 €** +15% -14% +31% +40% 

6º ano 1.430 €** +20% -10% +36% +43% 

*a transição do salário bruto para a etapa seguinte estaria dependente da avaliação de desempenho positiva. 

**aumenta o escalão de IRS de 15,5% para 16,5% 

 

Para um bolseiro típico da FCT, cujo plano de trabalhos de 3 anos é renovável por um segundo 

triénio, no final dos 6 anos de contrato, veria o seu rendimento bruto anual aumentado, em média, 

9%, desde que mantivesse a avaliação de desempenho positiva. Para um bolseiro de projeto, este 

acréscimo seria inferior, visto não existirem projectos de tão longa duração.  

 

http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-14-046.html).
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Por outro lado, os custos de implementação deste sistema escalonado subiriam dos 11% (salário 

fixo) para um máximo de 23% (assumindo uma constante avaliação de desempenho positiva). 

 

Capacidade de implementação desta proposta 

Embora as vantagens a médio prazo sejam aparentes na tabela 6, existe um custo associado no 

curto prazo, com uma diminuição do rendimento mensal do investigador. No entanto, tal como 

assumido no início desta análise, os princípios orientadores desta análise assumiram que: 

 O rendimento bruto anual do trabalhador não sofria alterações; 

 Os custos associados a esta implementação eram suportados tanto pelo trabalhador como 

pelo empregador. 

 

No momento de conversão de bolsas para contratos, será expectável uma renegociação dos 

valores salariais em questão. Sendo que a reestruturação da carreira científica encontra-se neste 

momento em análise, a ANICT encontra-se a preparar uma proposta concreta de reestruturação da 

carreira de investigação científica. Nessa proposta irá ser apresentada uma sugestão de tabela 

salarial que é superior aos valores apresentados nesta análise económica. No entanto, a ANICT 

considera importante perceber se a comunidade científica aceita o princípio de que a 

mudança de bolsas para contratos terá custos que deverão ser distribuídos pelo trabalhador 

e empregador. Nesse sentido, a ANICT lançou um questionário nacional, onde apresentou esta 

proposta, colocando as seguintes questões: 

 

1. Em que cidade vive? 

2. Qual o seu grau académico mais elevado?~ 

3. Qual o tipo de bolsa que actualmente está interessado em concorrer? 

4. Indique durante quantos anos já foi bolseiro de investigação. 

5. Aceitaria a mudança da sua bolsa de investigação para um contrato de trabalho, em que os custos 

suportados por esta mudança eram distribuídos pelo trabalhador e entidade patronal, tal como 

descrito nesta proposta? 

6. Se respondeu não à pergunta anterior, justifique: 

a. Prefiro manter o estatuto de Bolseiro 

b. Apenas aceitaria com um aumento do Salário Bruto Fixo de 5%(com acréscimo da despesa 

ao empregador entre 2 a 19%) 

c. Apenas aceitaria com um aumento do Salário Bruto Fixo de 10% (com acréscimo da despesa 

ao empregador entre 7 a 25%) 

d. Apenas aceitaria com um aumento do Salário BrutoFixo de 15% (com acréscimo da despesa 

ao empregador entre 12 a 31%) 

e. Apenas aceitaria com um aumento do Salário Bruto Fixo de 20% (com acréscimo da despesa 

ao empregador entre 17 a 36%) 

7. Se apenas aceitaria com um aumento do salário bruto, concordaria com uma diminuição do número 

de bolsas na mesma percentagem do aumento de custos para o empregador? 

 

 

Conclusões 

 

As conclusões desta proposta serão descritas após consulta pública da mesma e serão levadas em 

conta para a preparação da proposta de reestruturação da carreira científica. 


