
 Comentários deixados pela comunidade Respostas da ANICT aos comentários 

Um mestre, a residir no 
Porto, com 2 a 3 anos de 
experiência como BI, 
excreveu : 

Excelente iniciativa ao lançarem esta proposta, assim como o questionário para 
sondar a opinião dos investigadores. Espero por saber os resultados deste estudo. 

Os resultados irão ser publicados no site www.anict.pt após 
o término da consulta pública. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiência como 
pós-doc, escreveu: 

A cláusula de exclusividade (no actual regulamento das bolsas) deveria também ser 
revista: o decréscimo do rendimento líquido, mantendo-se a curta duração dos 
contratos, poderá obrigar o investigador a procurar fontes de rendimento 
complementares. Se necessário, para "garantir" a realização da investigação 
contratualizada, definir um limite para o rendimento complementar (mas não para o 
tipo de actividade laboral). 

A posição da ANICT é que as bolsas deverão ser apenas 
atribuídas a estudantes, pelo que continua a fazer sentido 
manter a cláusula de exclusividade. Passando a contratos, o 
enquadramento legal será o da Lei da Carreira de 
Investigação. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 1 ano de 
experiência como pós-
doc, escreveu: 

Nota importante: 
As bolsas de investigação não são aumentadas há anos. O aumento do seu valor 
bruto é devido. Depois dessa fase a alteração para contrato poderá ser feita com 
menos impacto em quem recebe. 
Parece-me manisfestamente injusto que a distribuição do esforço para as bolsas de 
BPD não seja feita de forma igual entre o empregador e o bolseiro. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
exactamente isso: que os valores salariais sejam 
negociados. No entanto, para efeitos de princípio, neste 
documento e inquérito apenas se pretendeu averiguar do 
interesse e/ou disponibilidade da comunidade em efectuar tal 
mudança, nem que essa mudança assumisse os custos aí 
apontados. Também patente na proposta é a indicação que 
os custos são suportados pelo trabalhador e instituição 
empregadora. 

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Lisboa, escreveu: 

Estive a ler a vossa proposta e não sei se tiveram em consideração os diferentes 
escalões de contribuições para a segurança social. no regime actual, a contribuição 
de um bolseiro (paga pela inst financiadora) é o correspondente ao salario minimo 
nacional, o que faz com que todas as prestações de proteção social a que o bolseiro 
tem ou possa a ter direito sejam calculadas com base nesse valor. é esta a razão 
para que por exemplo as prestações por maternidade sejam baixas estejamos a falar 
de uma BI ou de uma BPD. Ou seja é preciso acautelar que diferentes escalões 
salariais correspondem a diferentes contribuições para a segurança social. Mas 
gostava de agradecer este vosso esforço. 

As contribuições para a segurança social indexadas a 11% 
do salário (para o trabalhador). O que varia é a taxa 
percentual de pagamento de IRS. Essas informações estão 
patentes no documento tornado público. 

Um mestre, a residir no 
Porto, com mais de 6 
anos de experiência 
como bolseiro, escreveu: 

penso q era mt importante incluir no inquérito os bolseiros de apoio técnico, já q 
estes ainda é mais flagrante a necessidade de existir funcionários necessários ao 
apoio e na investigação e em vez de contratar técnicos (pq as vagas não existem na 
função publica) contratam por 5 e mais anos (como a lei obriga) bolseiros técnicos 
(12º e licenciados) a fazer tanto trabalho técnico como investigação 

Neste documento apenas se considerou as bolsas FCT já 
existentes. A ANICT está a preparar um documento onde irá 
abordar essa questão. 

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Guimarães, 
escreveu: 

Esta mudança é urgente, até porque muitos bolseiros estão é a fazer tarefas 
administrativas por anos a fio. 

A ANICT está fazer todos os esforços para que situações de 
clara injustiça social sejam corrijidas. 

Um licenciado, a residir 
em braga, escreveu: 

Já deviam ter feito isto à muito tempo e acabar com a precariedade dos bolseiros, 
que acabam por ser trabalhores precários durante anos a fio e que muitos deles 
nunca chegam a conseguir um contrato de trabalho. 

Este documento não visa acabar com precaridade de 
trabalho, mas sim corrijir uma situação de clara injustiça 
social que deve ser corrijida. No entanto, a ANICT irá 
apresentar uma proposta de reestruturação da carreira de 
investigação, onde pretenderá abordar esse assunto. 



Um doutor, a residir em 
Matosinhos, com 6 a 10 
anos de experiência 
como pós-doc, escreveu: 

Acho a proposta perigosa. Primeiro porque o valor da bolsa não está atualizado a 10 
anos tendo perdido mais de 30% do seu valor de compra. Segundo porque a 
transformação em contracto mantendo o valor atual criaria uma desigualdade 
absurda entre investigadores. Reconhecendo o facto que um investigador PI (IF-
FCT) tendo mais responsabilidades receba um melhor salário nada justifica que um 
investigador post-doc chegue a receber metade deste valor. Acho injusto, imoral e 
perigoso para o futuro da nossa profissão que se possa vir a criar este precedente. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  
 

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Lisboa, escreveu: 

Não é realista propor salários tão baixos para pos-docs - afasta os bons de Portugal, 
e inviabiliza o regresso dos bons que estão fora. A ANICT deve bater-se por 
propostas de salários mais altas, porque durante a negociação com a tutela esses 
valores baixarão. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Braga, com 2 a 3 anos 
de experiêmncia como 
pós-doc, escreveu: 

I disagree with your suggestion that the BCC should be reserved for foreign 
researchers only. Presently it is frequently used by Investigadores FCT to 'fill gaps' 
between contracts with the money money from this being obtained from ongoing FCT 
scientific projects. This allows for some continuity in the work between contracts. 

A ANICT considera que não é apropriada a atribuição de 
qualquer tipo de bolsa que substituam contratos de trabalho.  

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiência como 
pós-doc, escreveu: 

Para mim teria que haver um aumento do salário bruto. Na verdade, aqueles que 
têm seguro social voluntários já recebem 1495€ mais o valor reembolsado pela FCT 
de cerca de 121€. Portanto, o salário bruto actual do bolseiro já pode ser 
considerado 1616€. Este que corresponderia a cerca de 10% de aumento do salário 
bruto que era uma das vossas opções (a que eu escolhi). Portanto, na verdade o 
possível aumento de 10% não seria um grande esforço directo para os cofres da 
FCT. Logicamente não me importava que o aumento do salário bruto fosse maior do 
que os 10%. Mas se se pudesse evitar a diminuição do número de bolseiros 
contratados por consequência de esse aumento do salário, seria também uma mais 
valia. Refiro isto apenas para que não se esqueçam da parcela do SSV, quer peçam 
quer não peçam, a FCT tem esse valor disponível por cada bolseiro. Portanto, tratem 
de incluir isso nas vossas contas esses valores. 

Esses valores já estão incluídos nas contas apresentadas no 
documento ANICT (tabela 2). 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 4 a 5 anos de 
experiência como pós-
doc, escreveu: 

Concordo absolutamente com a proposta. 

 

Um doutor, a residir em 
Gaia, com 2 a 3 anos de 
experiência como pós-
doc, escreveu: 

Estou totalmente de acordo com a mudança de bolsas para contrato. Mas acho que 
não devemos deixar que o nosso salário diminua! 1495€ já não me parece muito 
para um pos-doc...se ainda temos que pagar os custos de taxas e IRS....!! ficavamos 
com um salário totalmente ridiculo, para isso vou trabalhar a um supermercado! 
Penso que ao mudar para contrato, devemos exigir um novo salário que inclua as 
novas despesas mensais. 

No documento tornado público, a ANICT afirma a sua 
convicção que a não passagem de bolsas a contratos se 
prende com uma questão exclusivamente económica. Assim, 
o questionário pretende recolher a recetividade das pessoas 
à referida conversão de bolsas em contratos por passagem 
directa (i.e. assumindo os seus custos) ou se só aceitariam 
com um aumento salarial. Por outro lado, também foi 
questionado se, ao solicitar um incremento salarial, 
aceitariam igualmente a consequente diminuição do número 
de posições, em proporção equivalente. Ambos os 
argumentos devem ser ponderados. 
 



Um doutor, a residir em 
Ponte de Lima, com 1 
ano de experiência como 
pós-doc, escreveu: 

É fundamental reduzir o número de bolsas e melhorar as condições financeiras e de 
estabilidade das mesmas. É preferível aumentar a dificuldade e critérios de 
atribuição das bolsas mas quem as conseguir possa ter a possibilidades de 
continuar nessa área no futuro. Só assim se verificará uma investigação científica de 
qualidade em Portugal. Além das questões financeiras e de estabilidade, realço a 
necessidade de criar de forma contínua (e não esporádica como é o caso do 
"Investigador FCT") uma carreira de investigador. 

A ANICT está a preparar uma proposta para reformulação da 
carreira docente, onde estes assuntos serão abordados. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 4 a 5 anos 
de experiência como 
pós-doc, escreveu: 

Nos cálculos que apresentam falta considerar o número de anos em que as bolsas 
não sofreram aumentos. 
Sugiro que esse salário "actualizado" seja utilizado como base para a proposta, e 
não os valores actuais.  
 
A proposta que apresentam será seguramente do agrado da FCT!  
Pelo que não deve de forma alguma ser utilizada como ponto de partido para uma 
"negociação" com a FCT. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 1 ano de 
experiência como pós-
doc, escreveu: 

A proposta formulada pela ANICT defende, justamente, a conversão de bolsas de 
investigação em contractos de trabalho. No entanto, quando analisada em detalhe, a 
vossa proposta apresenta contornos catastróficos para os bolseiros.  
 
Um primeiro erro da vossa proposta é considerar que os BD não são trabalhadores 
mas antes estudantes. Na realidade são, e cada vez mais, trabalhadores científicos 
tal como os restantes bolseiros, devendo por isso ter acesso a contractos em vez de 
bolsas. 
Mas o principal erro é a defesa que fazem da manutenção do valor bruto das bolsas. 
Quando se luta pelos direitos dos trabalhadores científicos, com a ANICT afirma 
fazer, não é aceitável que se defenda algo que se traduzirá imediatamente numa 
enorme redução salarial para os cientistas portugueses (3.480 € para os BPD, por 
exemplo), devido à carga fiscal (IRS) que passará a ter de ser suportada.  
 
Para além disso, as vantagens que a ANICT apresenta como contrapartida das 
perdas, nomeadamente: acesso à prestação de subsídio de desemprego; acesso a 
prestação social durante doença; acesso à ADSE (actualmente facultativo aos 
funcionários públicos); e acesso ao direito à devida reforma, deveriam ser-nos ser já 
garantidas pelos simples facto de que contribuímos para a segurança social.  
 
Uma proposta minimamente razoável teria forçosamente de comportar um aumento 
do valor bruto de rendimento auferido pelos cientistas, que compensasse a perda de 
poder de compra que sofremos ao longo dos últimos dez anos, e o IRS que 
passaríamos a ter de pagar. É também de notar que, no contexto actual, é 
expectável que a carga fiscal venha a aumentar, e este factor é também algo a levar 
em contar numa proposta sensata. 
 
Considero assim que a proposta da ANICT é francamente má e lesiva dos interesses 
de quem trabalha em ciência em Portugal, parecendo-me algo decalcado de um 
qualquer documento contendo ditames do governo ou da troika. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. A não inclusão 
de alunos (doutoramento - BD; ou mestrado - BIC) nesta 
análise prende-se com a convicção que a fundamentação 
utilizada para exigir que alunos sejam considerados 
trabalhadores carece de fundamento e não se aplica à 
sociedade Portuguesa. Os estudantes universitários já têm 
estatuto próprio com benefícios e obrigações próprias. Por 
outro lado, um trabalhador científico, contratado no âmbito 
de um projeto com financiamento competitivo, é livre de se 
inscrever num programa doutoral, pagando as respectivas 
propinas e tirar o grau de doutor. A ausência de uma política 
de contratação de investigadores pelas instituições (situação 
atual) parece-nos ser perigosa para o futuro da Ciência em 
Portugal e do País. 



Um doutor, a residir em 
Famalicão, com 4 a 5 
anos de experiênia como 
pós-doc, escreveu: 

Não nos podemos esquecer que as bolsas não são actualizadas há mais de 10 
anos, e que os valores em causa deviam ser revistos.  

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um aluno de 
doutoramento, a residir 
em Coimbra, escreveu: 

A transformação das bolsas investigação em contractos de trabalho a termo faz todo 
o sentido, especialmente no caso das bolsas BPD e BI.  
No entanto tal só será aceitável no mínimo se forem mantidos os valores do 
rendimento mensal, pois uma diminuição de 20% é excessiva. Ainda mais porque os 
valores das bolsas não são actualizados há mais de uma década.  
Relativamente à última questão, não acho que esteja relacionada com o objectivo 
deste questionário, prova disso são os cortes observados nos últimos concursos de 
bolsas FCT. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Lisboa, escreveu: 

A proposta é apresentada segundo o valor actual das bolsas FCT, que obviamente 
terá de ser aumentado, como também referem, dado que já estão congeladas há 
tanto tempo. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Gaia, com 1 ano de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Deixem as bolsas como estão, quem quiser usa-as quem não quiser vai trabalhar 
para outros domínios. Se esta proposta for para a frente isso somente vai dar mais 
impostos ao estado e menos bolsas para quem as quiser.  

Os trabalhadores científicos portugueses não devem ser 
considerados trabalhadores de segunda, com direito apenas 
a uma bolsa e sem prestações sociais. A ausência de uma 
política de contratação de investigadores pelas instituições 
(situação atual) parece-nos ser bastante danosa para o 
futuro da Ciência em Portugal e do País. 

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Braga, escreveu: 

Aleluia! 

 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

É necessário ter cuidado com esta proposta: a passagem a um vínculo laboral 
pressupõe que uma situação que se desejaria breve passe a ser uma situação 
permanente ou definitiva. Na sua raiz as bolsas servem para dar formação avançada 
durante um período limitado de tempo, após o qual os investigadores, caso o 
queiram, deveriam integrar, numa situação mais estável, o sistema científico 
nacional. Estou ciente que há muitas subversões ao sistema, a dúvida é onde se 
deverá focar a luta. A FCT só tem a ganhar com esta proposta, fica mais dinheiro do 
lado do Estado (e menos no bolso dos investigadores...) - relembrar que as 
condições do subs. desemprego, etc, podem mudar de um dia para o outro (como 
aliás tem acontecido) por isso a análise deste tipode benefícios é enviesada. De 
resto, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho desenvolvido. 

Este documento não visa acabar com precaridade de 
trabalho, mas sim corrigir uma situação de clara injustiça 
social que deve ser corrigida. No entanto, futuramente a 
ANICT irá apresentar uma proposta de reestruturação da 
carreira de investigação, onde pretenderá abordar esse 
assunto.  
Por outro lado, não se pode considerar dar formação, 
quando estamos a falar de um BI de projeto (que é um 
trabalhador) ou de um pos-doc (que não está a tirar nenhum 
grau académico). 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Para mim faria sentido os bolseiros ao passarem a contrato de trabalho pagarem o 
diferencial da segurança social, bem como irs. No entanto, a parte da tsu a cargo do 
empregador seria suportada por quem? FCT, instituição de acolhimento, repartidos? 
Por outro lado, a diminuição de rendimentos não seria apenas via tsu, mas também 
via irs. Acresce ainda o facto de um contrato ter que prever 14 remunerações anuais. 
Isto, sem grandes contas, equivaleria a uma redução efetiva da ordem 41% mensal. 
Não olhando à ordem de grandeza da redução, mas antes comparando com 
qualquer técnico superior contratado, um doutorado iria receber mensalmente, 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. Em relação à 
TSU, esse valor já foi considerado na tabela 4. Semelhante 
ao programa IF, antevemos que esse valor seria pago 
directamente pela instituição e reembolsado pela FCT. 



líquido, menos 200 euros que um licenciado que não esteja envolvido em ciência, 
gerando uma clara iniquidade, o que não é aceitável nem pelo cpa nem pela 
constituição.  Assim, só me ocorre uma solução aceitável e justa, que será equiparar 
às carreiras vigentes, no caso de um pós doc, investigador auxilar, ou assistente de 
investigação, embora penso que este nível foi extinto, sendo a instituição de 
acolhimento a suportar a diferença, uma vez que são os principais beneficiários do 
trabalho, e que dele dependem. considero que simplesmente na se pode pedir a um 
doutorado para fazer trabalho altamente qualificado e técnico, e pagar um salário 
inferior ao que a mesma instituição paga a um técnico licenciado.  

Um doutor, a residir no 
Porto, com 1 ano de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Embora apoie totalmente q os investigadores devam ter um contrato de trabalho, 
devo dizer q os valores salariais atribuídos não poderiam ter como base os das 
bolsas atuais, da forma como este estudo foi feito. há que ter em conta vários 
fatores. Se queremos deixar d ser precários não podemos aceitar q p.e um 
doutorado viesse a receber tanto como um técnico apenas com licenciatura. Existem 
valores salariais associados à carreira d investigador q deveriam ser os utilizados 
numa situação destas. Assim como há professores auxiliares tb existe a categoria de 
investigador auxiliar com base salarial semelhante. Se o problema é q não há 
carreira científica, e só poderíamos ter contratos a termo, então assim como há 
professores auxiliares convidados com um contrato a termo, considero q o mesmo 
tipo de contrato poderia vir a ser feito para um investigador auxiliar com contrato a 
termo. Não nos devemos "vender" por menos. Outro ponto a considerar é q 
presentemente as bolsas são isentas de irs e o estudo passa a aplicar uma taxa de 
irs ao valor base. Para ser correto, a aplicar-se a taxa de irs, tem necessariamente q 
se aumentar o valor do salário bruto, senão ficamos a perder e muito! Assim a única 
vantagem deste processo seria o subsídio de desemprego, já q a reforma está 
abrangida pelo ssv. E acho mau princípio mudar as bolsas p contratos só para 
salvaguardar uma potencial situação de desemprego. De novo, parece-me q nos 
estamos a valorizar pouco se dizemos à FCT q não nós importamos de receber 
menos, passar a descontar p irs, etc, só para podermos ter um subsídio de 
desemprego... Na minha opinião bastava converter as bolsas de investigação para 
contratos a termo equivalentes a um salário de um técnico superior em início de 
carreira. O contrato para post docs deveria ser de investigador auxiliar com salário 
semelhante ao de um professor auxiliar convidado. Os escalões da função pública já 
existem para várias posições. Bastaria utilizar essa base, já que o dinheiro é público 
e assim os investigadores passariam tb a ser funcionários públicos. Claro q não nos 
podemos esquecer q ao passarmos ao estatuto de funcionários públicos recebemos 
com isso tudo o q há de bom, mas também de mau, tal como passarmos a ser 
abrangidos pelos cortes q tem existido nos subsídios e salários, bem como aos 
congelamentos de progressão na carreira a que estão sujeitos os funcionários na 
função pública (não subida de escalões, etc). Cuidado para não nos prejudicarmos 
ainda mais neste processo!!! Como se tem verificado nos últimos tempos, do 
governo espera-se de tudo para conseguir mais receitas para pagar o défice.  
No caso de bolsas associadas a projetos e bolsas de doutoramento, considero q 
continuaria a ser mais simples mantêm-las como bolsas e não contratos.  

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. Este documento 
não visa acabar com precaridade de trabalho, mas sim 
corrijir uma situação de clara injustiça social que deve ser 
corrijida. No entanto, futuramente a ANICT irá apresentar 
uma proposta de reestruturação da carreira de investigação, 
onde pretenderá abordar esse assunto. Por outro lado, o 
actual SSV contribui para a reforma indexado ao salário 
mínimo nacional e não ao salário real. A questão da 
conversão de bolsas a contratos não se prende 
exclusivamente com a garantia ao subsídio de desemprego: 
é uma questão de justiça social. E justiça social também nos 
obriga a assegurar as obrigações que os outros 
trabalhadores nacionais têm. 



Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

sinceramente acho que merecemos todos mais e não menos. A reducao do salario 
liquido para pessoas mais graduadas é imensa e ja todos sabemos que os 1495 sao 
um valor muito baixo, no entanto sempre dao para no caso de um casal colocar o 
bolseiro como dependente e ter uma t~retencao na fonte para efeitos de irs meno~r 
permitindo as familias viver com inseguranca mas alguam dignidade. Sinceramente, 
voltar aos 1000 euros? não me agrada nada a ideia... tenho 3 filhas!!!! 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados 

Um aluno de 
doutoramento, a residir 
em Aveiro, escreveu: 

Apesar de concordar com a mudança das bolsas de investigação para contratos de 
trabalho, acho essencial reivindicar um aumento do valor mensal das 
bolsas/contratos de trabalho uma vez que estes valores se encontram congelados 
há demasiado tempo. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir no 
Porto com 2 a 3 anos de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Apenas aceitaria com um aumento do Salário Bruto Fixo de no mínimo 20% pois o 
valor mensal recebido por trabalhar em ciência em Portugal é muito inferior ao 
devido tendo em conta outros países europeus e o salário da função pública. Para 
receber liquido 1000 euros prefiro sair do país ou desistir de ciência pois estes 
valores não têm lógica. Auferi de uma bolsa da EMBO que paga 2600 euros por mês 
em Portugal (um salário atractivo para também incentivar a mobilidade dos 
investigadores). Bem sei que este salário é superior por ser uma bolsa e não um 
contrato mas o valor apresentado é demasiado baixo e não equivale ao trabalho 
desenvolvido e às habilitações necessárias para o desenvolver. 
O número de bolsas já foi altamente cortado no ano passado, continuar a cortar 
seria para deixar de dar bolsas em Portugal. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Guimarães, com 6 a 10 
anos de experiênia como 
pós-doc, escreveu: 

Um contrato digno para todos os investigadores é muito importante. No só no 
momento do contrato, mas também na altura da reforma. 

A ANICT move-se com o intuíto de corrigir uma clara 
injustiça social. 

Um mestre, a residir em 
Aveiro, com 4 a 5 anos 
de experiência como 
bolseiro de investigação, 
escreveu: 

Concordo com a cedencia de ambas as partes ( empregador e investigador). 
 
Mas considero que deve também haver uma actualização dos valores de salário 
praticados, nem que para isso tenha que haver uma redução no numero total de 
bolsas/contratos. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um recém-doutorado, a 
residir no Porto, 
escreveu: 

De muito valor, parabéns pela iniciativa! 

 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 1 ano de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Se esta proposta for mesmo para a frente nos moldes que foi apresentada eu 
simplesmente emigro! Só faltava agora tirarem-me 400 euros por mês para ganhar 
em troca benefícios sociais questionáveis. O facto de só ter ganhos económicos se 
me deixar ficar um ano no desemprego após termino da bolsa só quer dizer que isto 
beneficiaria apenas os bolseiros menos competitivos! A ver se arranjam algum 
posdoc competente disposto a aceitar 1000 e picos euros por mês quando posdocs 
no nível equivalente no estrangeiro podem a começar com 25000 a 30000 euros ao 
ano! Também não é pelo facto de passarem a chamar contratos às bolsas que 
magicamente a instabilidade do emprego cientifico se resolve visto que o problema é 
muito mais grave que isso! 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. Este documento 
não visa acabar com precaridade de trabalho, mas sim 
corrijir uma situação de clara injustiça social que deve ser 
corrijida. No entanto, futuramente a ANICT irá apresentar 
uma proposta de reestruturação da carreira de investigação, 
onde pretenderá abordar esse assunto. A ausência de uma 
política de contratação de investigadores pelas instituições 
(situação atual) parece-nos ser bastante danosa para o 
futuro da Ciência em Portugal e do País. 



Um doutor, a residir em 
Oliveira de Azeméis, com 
4 a 5 anos de experiênia 
como pós-doc, escreveu: 

Acho fundamental a aprovação da proposta apresentada na tabela 7. No entanto, é 
necessário salientar que existem pós-docs que estão na sua segunda e terceira 
BPD, ou seja, seguindo o modelo apresentado na tabela 7 a cada nova bolsa ou 
contrato (de 6 em 6 anos), o salário sofreria um brutal decréscimo. Acho que o 
tempo de contrato deve ter em conta esta situação. Sempre que o "bolseiro" consiga 
um novo contrato, o tempo de contrato deve ter em conta os seus contratos 
anteriores. Concordo no entanto com a existência de um tecto. Parabéns, e 
obrigado, à ANICT pela iniciativa. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  
Brevemente a ANICT apresentará um novo documento com 
uma proposta para a reestruturação da carreira científica.  

Um mestre, a residir no 
Porto, com 1 ano de 
experiência como 
bolseiro de investigação, 
escreveu: 

Penso que este tipo de proposta só prejudicaria ainda mais o investigador, visto que 
os salários não têm aumentado por mais de dez anos. Faria sentido que o salário 
líquido continuasse o mesmo e passando a contrato, o investigador beneficiasse das 
regalias que se encontram associadas ao mesmo. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um mestre, a residir na 
Póvoa do Varzim, com 1 
ano de experiência como 
bolseiro de investigação, 
escreveu: 

Vários estudos cientificos comprovaram que para que a produtividade aumento 
numa carreira intelectual onde a criatividade tem que ter espaço para crescer sem 
limites, o salario tem que corresponder a uma quantia que faça com que esse 
mesmo individuo não se tenha de preocupar em obter dinheiro através de outras 
fontes.  
Reduzir o salario de um pos-doc so iria fazer com que a produtividade e a 
criatividade diminuíssem. 
Não concordo com a situação atual mas também acho que as perdas são maiores 
que os ganhos nesta proposto. Proponho então um aumento salarial correspondente 
ou similar às perdas após descontos sem que seja preciso um subsidio alimentar.  
Reduzir o numero de bolsas?! A criatividade científica de um pais é o motor do 
desenvolvimento. Se estão à espera de melhorar a nossa situação economica sem 
investir na ciencia num contexto europeu onde a competitividade é elevadíssima, 
penso que estão no caminho errado.  
Proponho então que se invista um pouco mais do orçamento de estado na ciência 
em Portugal e menos noutras areas, acompanhando assim o desenvolvimento da 
europa e do mundo sem termos que importar todos os novos conceitos do 
estrangeiro.  

Se pretendemos implementar as justas mudanças, devemos 
ir por etapas. A ANICT está convicta que a não passagem de 
bolsas a contratos se prende com uma questão 
exclusivamente económica. A questão de orçamento de 
estado é, efectivamente importante, mas devido à sua 
complexidade, não deverá ser justificação para impedir a a 
resolução da questão primária, que se prende com a 
dignificação dos trabalhadores científicos. Como patente no 
documento partilhado, a ANICT defende que os valores 
salariais sejam negociados e, obviamente, que essa 
negociação irá implicar um balanço entre o salário a usufruir 
por investigador e o número total de investigadores que o 
Orçamento de Estado pode suportar. A ausência de uma 
política de contratação de investigadores pelas instituições 
(situação atual) parece-nos ser bastante danosa para o 
futuro da Ciência em Portugal e do País. 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 4 a 5 anos de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Esta proposta é irreal com a actual tabela salarial...  
As bolsas estão congeladas desde 2000. Há 14 anos que não há aumentos salariais. 
Muito bem que se avance para os contratos e que haja uma progressão na carreira, 
mas nunca uma descida em termos líquidos do valor salarial mensal. 
E actualmente com a crise as progressões na carreira da função publica estão 
congeladas. 
Os salários lá fora para contratos de pós-doc rondam os 2000 euros/més. 
Com esta proposta irá haver uma fuga de investigadores para o estrangeiro. 
É necessário os contratos de trabalho e as regalias que daí advêm mas não partindo 
de uma descida do salário mensal. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

 
Um recém-doutorado, a 
residir em Aveiro, 

 
A proposta é interessante, mas não deixa de ser caricato que um aluno que termine 
o doutoramento, e passe a uma situação de pós-doc, tenha um aumento de 

 
Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  



escreveu: rendimento tão reduzido. Ainda mais se tivermos em conta as tabelas salariais que 
são aplicadas logo à entrada para os Técnicos Superiores com licenciatura, na 
função pública. 

Um doutor, a residir em 
Coimbra, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Era bom que as bolsas FCT de BPD fossem transformadas em contratos de trabalho 
a termo, mesmo que isso venha a significar menos vencimento por mês, mas que o 
termo do contrato seja 3-5 anos para poder dar alguma estabilidade à vida de 
pessoas adultas, com responsabilidades e com familias. 

Este documento não visa acabar com precaridade de 
trabalho, mas sim corrijir uma situação de clara injustiça 
social que deve ser corrijida. No entanto, futuramente a 
ANICT irá apresentar uma proposta de reestruturação da 
carreira de investigação, onde pretenderá abordar esse 
assunto. 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 4 a 5 anos de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Os bolseiros sofreram nos últimos 13 anos uma perda do poder de compra na ordem 
dos 31%, de acordo com os dados do INE. Assim, propor pelo menos metade da 
reposição desse valor, e dada a situação do país, acho que seria algo aceitável.  

A situação actual das bolsas englobam duas realidades bem 
distintas: a do estudante graduado (2º e 3º ciclo) e a do 
trabalhador disfarçado de estudante. Como bolsa, os valores 
definidos não têm que estar, necessariamente, indexados a 
nenhum valor. Quanto às bolsas que têm sido indevidamente 
utilizadas como salários, Como patente no documento 
partilhado, a ANICT defende que os valores salariais sejam 
negociados. Após esta consulta pública, a ANICT irá 
apresentar uma proposta de reestruturação da carreira de 
investigação onde terá em conta todos estes factores. 

Um doutor, a residir em 
Braga, com 1 ano de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Antes de mais congratulo a ANICT pelo esforço que tem vindo a realizar para a 
dignificação da classe científica. 
Estou de acordo com a proposta de alteração das bolsas indicadas para contratos 
de trabalho com custos partilhados entre o trabalho e a entidade patronal. No 
entanto, penso que os valores das bolsas a converter para salários devem serem 
atualizados com recurso a critérios objetivos e muito bem fundamentados. 
No que se refere à atualização gostaria de deixar dois aspetos para reflexão: (a) 
conceito de rendimento anual determinado pela soma dos doze meses e conversão 
em 14 salários; (b) percentagem a definir para atualização dos valores salariais. 
No que se refere ao primeiro aspeto, é necessário conhecer em rigor os critérios que 
conduziram à definição dos valores das bolsas. Ou seja, caso o critério tenha sido 
num rendimento anual que definiram apropriado para cada tipo de bolsa, tal como 
assumido nesta proposta, parece-me fazer sentido manter o mesmo rendimento 
anual e, na conversão para salário, dividir por 14 meses. Caso não tenha sido esse o 
critério e tenham sido definidos apenas de acordo com um valor apropriado para 
uma manutenção mensal, parece-me que faria sentido aumentar dois meses ao 
rendimento anual, mantendo o valor do rendimento mensal, o que implicaria um 
acréscimo imediato de despesa para a entidade patronal. Uma situação intermédia 
seria abdicar de um mês, em que o valor do rendimento mensal atualizado seria 
igual a 13*Rendimento mensal inicial/14. 
Relativamente ao segundo aspeto, os valores das bolsas mantiveram-se constantes 
durante muitos anos e penso que a sua atualização deverá ser efetuada tendo em 
consideração a inflação. 
Os restantes critérios para conversão das bolsas em contratos parecem corretos. 
Cumprimentos. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  



Um mestre, a residir no 
Porto, com 4 a 5 anos de 
experiência como 
bolseiro de investigação, 
escreveu: 

Aceitaria a transformação da tipologia da bolsa em contrato de trabalho, desde que 
houvesse um aumento no Rendimento Anual Bruto superior a 20%, de forma a que o 
Rendimento Líquido fosse pelo menos equivalente ao valor atual. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

As bolsas não têm aumentos há mais de 10 anos, pelo que o valor que os bolseiros 
actualmente recebem não é compatível com o nível de experiência e formação dos 
bolseiros, nem com a valorização da profissão. 
A investigação é uma profissão de cariz internacional, onde a mobilidade é 
incentivada e valorizada. O valor líquido que o investigador recebe no âmbito de um 
contrato tem de ser minimamente competitivo internacionalmente, nunca inferior o 
valor actual da bolsa. Senão, vamos ter muitos contratados, mas de qualidade será 
duvidável pois os melhores irão trabalhar noutros países. 
Entendo que uma passagem de várias tipologias de bolsa para contrato, mantendo o 
valor líquido que o investigador recebe, implicará uma redução do nº de contratados 
em relação ao nº de bolseiros. No entanto, essa redução não pode ser um simples 
cálculo matemático, na lógica da proporção do aumento dos encargos do 
empregador na passagem a de bolsa a contrato. Essa é uma decisão política sobre 
o investimento que Portugal quer fazer em ciência. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Infelizmente duvido muito que as entidades empregadoras aceitem um aumento de 
custos conforme proposto... 

O documento apresentado não pretende ser uma proposta 
concreta, mas sim um estudo de impacto económico. No 
entanto, inevitavelmente, a passagem de bolsas a contratos 
está associada a um aumento da despesa por parte das 
instituições. O que a ANICT demonstrou neste documento é 
que esse aumento pode não ser tão significativo ao ponto de 
impossibilitar esta mudança. Antecipa-se, no entanto, a 
possibilidade de uma redução do número de novos contratos 
a atribuir nestas condições. 

Um doutor, a residir em 
Braga, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Ter em atenção que os valores das bolsas não são aumentados há mais de 10 anos 
e que os valores a serem descontados em impostos não venham a diminuir o valor 
das bolsas para valores insignificantes que não dignificam o trabalho científico. 

A ANICT considera que o principal motivo de não 
dignificação do trabalho científico ocorre quando a grande 
maioria dos seus trabalhadores não é legalmente 
considerado como tal. Como patente no documento 
partilhado, a ANICT defende que os valores salariais sejam 
negociados.  

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Concordo que os custos sejam suportados por ambos, no entanto, não concordo que 
os valores brutos se mantenham - equivale a uma desvalorização do trabalho 
científico. Doutorados (ou mesmo mestrandos, tecnicos etc) contratados (carreira de 
investigação, contratos europeus, investigador FCT ) recebem quase o dobro. Será 
de prever o fim deste tipo de contratos mencionados acima e a contratação de 
pessoal altamente qualificado a custos reduzidos.  

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir no 
Porto, com mais de 10 
anos de experiênia como 
pós-doc, escreveu: 

Considero que um contrato de trabalho é mais vantajoso do que uma bolsa. No 
entanto mantendo o valor atual das bolsas e ainda por cima aplicar os descontos 
para os impostos faz com que a remuneração para um doutorado seja 
escandalosamente baixa (e sem as regalias de subsídios de férias e natal).  

No documento apresentado, os subsídios de férias e natal 
estão considerados. No entanto, Como patente no 
documento partilhado, a ANICT defende que os valores 
salariais sejam negociados.  



Uma grande vantagem é o direito a um subsídio de desemprego. 

Um doutor, a residir em 
Aveiro, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Aceitaria mas acho seria necessário um aumento do Salário Bruto Fixo de cerca de 
15% para não colocar dificuldades nem em situação de incumprimento os 
investigadores 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Braga, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Concordo com a necessidade de alteração da tipologia das bolsas contudo o 
rendimento constante da proposta, no caso de bolseiros de pós-doutoramento, é 
bastante inferior ao valor de entrada de qualquer tabela salarial de um licenciado 
pelo que não me parece minimamente justo o rendimento proposto. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um recém-doutorado, a 
residir em Aveiro, 
escreveu: 

Acho muito bem. É uma forma de proteger o nosso futuro!  

 

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Coimbra, escreveu: 

Uma redução de vencimento seria injusta, tendo em conta o nível de especialização 
e qualificação das actividades em questão e tendo em conta que são os actuais 
bolseiros que asseguram a produção científica nacional. Ainda para mais, sendo que 
os valores das bolsas não são actualizados há mais de dez anos, mais injusta seria 
uma redução. As instituições (particulamente as de ensino superior) têm de tomar 
uma decisão estratégica sobre que tipo de investimento querem na produção 
científica. Se o desejável é ter uma comunidade científica profissional não faz 
sentido começar por desvalorizar a actividade e os seus profissionais. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. A ausência de 
uma política de contratação de investigadores pelas 
instituições (situação atual) parece-nos ser bastante danosa 
para o futuro da Ciência em Portugal e do País. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 6 a 10 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Os bolseiros de pós-doc não devem ser trabalhadores precários, mal remunerados. 
Actualmente é isto que são e a introdução do contrato de trabalho da vossa proposta 
não resolve este problema, apenas o agrava do ponto de vista do rendimento 
líquido.  
As bolsas de pós-doc deveriam ser bolsas curtas (1 a 3 anos no máximo dos 
máximos) para consolidação de carreira logo após o doutoramento e não mais que 
isso. 
 
Os investigadores que têm bolsas de pós-doutoramento são de facto "investigadores 
auxiliares" e deveriam ser remunerados de forma equiparada aos Investigador FCT 
com Starting Grant. Este tipo de contratos ( equiparados a inv. auxiliar) deveria ser 
em maior número e não deveriam ser abertos apenas a investigadores no início de 
carreira, mas a investigadores que possam não ter pretensões a vir a ser 
investigador principal, mas que são essenciais às equipas que trabalham em 
investigação cientifica.  

Infelizmente os bolseiros pós-doc nem podem afirmar que 
são trabalhadores precários, pois não têm relação juridico-
laboral com as instituições de acolhimento. Por outro lado, 
está patente neste documento que, nesta etapa, a ANICT 
não pretendia introduzir o problema da precaridade do 
trabalho. Este documento é apenas uma análise económica 
que pretende demonstrar quais os custos reais (quer para 
trabalhador, quer para empregador) da passagem de bolsas 
a contratos, assumindo uma permissa modelo em que não 
haveria aumento do salário anual. No entanto, tal Como 
patente no documento partilhado, a ANICT prepara-se para 
lançar uma proposta concreta de reformulação do estatuto 
dos investigadores científicos, onde será abordada a 
questão da precaridade assim como será feita uma proposta 
concreta de salários. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Sugiro que analisem o que se passa em outros países na europa. Em alguns 
houveram também transições de regimes de bolsa para contratos de trabalho se ser 
à custa do rendimento do investigador pos-doc. 
 
Além disso notem que o salário liquido de um pos-doc seria significativamente mais 
baixo do que no país vizinho (~€ 500). Parece-me um claro incentivo à fuga de pos-
docs do nosso país. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  



Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 6 a 10 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

1) Façam o mesmo estudo com a premissa de que se mantém o salário líquido. O 
subsídio mensal da bolsa é um rendimento líquido!! 
2) O pagamento de impostos em sede de IRS é um rendimento para o estado e 
como tal o estado (sim, a FCT é uma entidade do estado) não tem esse acréscimo 
de despesa. Mais, podem estimar que se um bolseiro receber mais vai gastar mais e 
como tal vai pagar mais IVA que novamente , volta para a entidade empregadora 
3) Se o valor de uma bolsa de pos-doc for para o limiar de 1000€ então mais vale 
não fazer nenhum doutoramento (se calhar nem a licenciatura vale a pena) e ir 
trabalhar para uma loja pois o nível remuneratório seria igual 
4) comparem com os rendimentos de um investigador FCT!! Não seria o trabalho de 
um bolseiro-pos-doc-contratado igual ao de um investigador FCT na categoria de 
Auxiliar? Em que diferiria? E então a proposta da ANICT é haver investigadores a 
fazer o mesmo trabalho mas um a ganhar ~1000€ e outro a ganhar >2000€ 
mensais? 
E podem aproveitar e ver quais os funcionários público que recebem estes valores. 
E no privado? Será que encontram alguém com uma função que exija 
Doutoramento? 
5) e ainda se atrevem a perguntar se teriam que haver menos bolsas??? Então 
porque não reduzir para metade o salário dos professores universitários e assim 
podiamos ter o dobro e abrir vagas? 
e finalmente: Parte destas bolsas são financiadas com fundos europeus donde o 
aumento que a FCT tem que suportar na realidade (via orçamento de estado) será 
de no máximo 50% do que indicam. Sendo que como o estado vai receber mais IRS 
e mais IVA e mais etc.... ainda vamos ver que o estado beneficiaria, trazendo mais 
dinheiro da Europa para o orçamento de estado se se fizesse a mudança mantendo 
o salário líquido. 
Acham que 1000 de salário é digno para um Doutorado? 

Este comentário parte de vários pressupostos errados. O 
cerne da questão levantada prende-se com a redução 
salarial que, tal como patente no documento partilhado, não 
pretende ser uma proposta formal da parte da ANICT. 

Um doutor, a residir em 
S. João da Madeira, com 
2 a 3 anos de experiênia 
como pós-doc, escreveu: 

Devido a essas "brincadeiras" da FCT não pagar a segurança social é que estou 
penhorado... 
Estou pelos limites da paciência... 

 

Um mestre, a residir em 
Lisboa, com 6 a 10 anos 
de experiência como 
bolseiro de investigação, 
escreveu: 

Qual o motivo para extinguir a bolsa de técnico de investigação? Remuneração 
muito baixa? 

Exacto, a conversão de bolsa a salário resultaria num salário 
inferior ao minimo legal, pelo que se teria que extinguir.  

Um estudante de 
doutoramento, a residir 
em Lisboa, escreveu: A actualização dos valores de bolsa /remuneração é um passo essencial. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um recém doutorado, a 
residir em Lisboa, 
escreveu: 

Independentemente da proposta que apresentam, não compreendo a separação que 
fazem entre bolsas de formação e bolsas de trabalho. Em vários países civilizados 
contratam-se doutorandos e mestrandos na sequência de pretensões de 
investimento dos governos, faculdades e centros em investigação em determinadas 

De facto, não existe nada que impeça um investigador, 
contratado no âmbito de um projeto, usufrua de um contrato 
de trabalho e individualmente opte por, simultaneamente tirar 
o grau de doutor (ou de mestre). A ANICT não se opõe a 



áreas: a obtenção paralela do grau apenas torna o emprego mais apelativo e permite 
chamar os melhores mas o objectivo do contrato é sempre a realização de trabalho 
util para o pais, faculdade e centro ao que se acrescenta o aumento do número de 
graus académicos atingidos. Não há absolutamente nada que deva associar a 
obtenção de um grau de mestrado ou doutoramento com trabalho realizado à 
justificação de precariedade. Consentir nessa diferença entre precarios em tempos 
de crise, não exigir contratos de trabalho e apoios sociais para todos, é desumano. 

isso. Na verdade, isso já é possivel actualmente, sendo que 
os trabalhadores pagam as taxas de inscrição e propinas 
decorrentes do seu doutoramento. Por outro lado, as bolsas 
de estudo de mestrado ou doutoramento, geridas pela FCT, 
são atribuídas directamente a um estudante. Não existe 
relação júridico-laboral com a instituição de acolhimento 
sendo que a FCT garante, nestas circunstâncias, o 
pagamento da propina, dos subsídios de participação em 
congressos e do complemento mensal para trabalhos 
desenvolvidos no estrangeiro. Existe assim lugar às duas 
realidades: do estudante de doutoramento, com bolsa 
individual, e do trabalhador científico, que opte por tirar um 
grau académico no decorrer do seu trabalho. 

Um doutor, a residir em 
Lisboa, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: Uma vergonha  

Um doutor, a residir em 
Braga, com 2 a 3 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Penso que se deveria criar uma escalão (com contrato de trabalho) com valor de 
salário bruto abaixo dos investigadores ciência, mas com uma diferença de salários 
menor discrepante. Pelo menos equivalente ao salário bruto de um técnico superior, 
Licenciado 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. A ANICT está a 
preparar uma proposta para a reestruturação da carreira 
científica, onde todos esses pontos serão discutidos. 
 

Um doutor, a residir em 
Braga, com 2 a 3 anos 
de experiência como 
pós-doc, escreveu: 

Apesar de concordar plenamente com a transição para contrato de trabalho, e de 
reconhecer o esforço da ANICT neste sentido, esta proposta apresenta 
simplesmente a substituição de uma injustiça por outra. É de salientar que a 
proposta actual prevê um salário bruto muito inferior ao salário bruto de uma técnico 
superior 
(http://www.ste.pt/remuneracoes/TAB_LVCR_POSICOES_REMUNERATORIAS.pdf)
; ou de um estagiário de investigação (tendo como referência a tabela salarial da 
carreira de investigador - 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/vencimentos_e_quotas_2013.pdf). Além isso esta 
transição implica uma subida de escalão abrupta de 1192€ (salário bruto de um 
PosDoc) para cerca de 3000€ brutos (salário bruto de um IA).  
Deverá ser repensado o número/tipo de "escalões", de forma a assegurar a uma 
progressão mais escalonada. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 
Braga, com 6 a 10 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

O modelo do estudo é demasiado penalizador para os Pos-Docs. 
A partilha de custo de veria ser redestribuida. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um investigador, sem 
grau de académico, a 
residir em Lisboa, com 
mais de 10 anos de 
experiência em 

Mais uma vez o apoio à investigação feita por técnicos mais que qualificados (no 
meu caso tenho um Curso Profissional da área e trabalho como bolseira há dez anos 
a fazer praticamente a mesma coisa) não tem importância nenhuma nem relevo 
nenhum.. Só interessa mesmo quem tem os projectos de investigação e os senhores 
doutores... Há mais um universo de bolseiros para além desses.  



investigação, escreveu: 

Um doutor, a residir em 
Coimbra, com 4 a 5 anos 
de experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Em primeiro lugar, acho esta análise ridícula e uma perfeita perda de tempo. Há 
problemas bem mais graves e importantes do que este, como as irregularidades no 
concurso Investigador FCT 2013 (que justificam uma impugnação do concurso) e na 
avaliação das unidades de investigação, mas destes a ANICT não quer saber... De 
uma leitura rápida da referida análise (não vou perder tempo a ver detalhes), nota-se 
que a referida análise enferma, no mínimo, de um erro crasso: na conversão de 
bolsa em contrato de trabalho as contas deviam ter sido feitas sem retirar o IRS, pois 
este reverte a favor do Estado... logo não faz sentido ser suportado pelo trabalhador.  
Outro erro crasso prende-se com o resultado para os salários líquidos: que 
investigador doutorado em Portugal vai querer trabalhar por apenas 1039 euros por 
mês!? Será que os autores da análise não perguntaram isso a si próprios quando 
fizeram as contas? Querem fazer de nós parvos? Professores universitários e 
investigadores (FCT ou de carreira) recebem quase o dobro ou mais e os pobrezitos 
dos bolseiros têm de se contentar com 1039 euros para sentirem o prazer de pagar 
IRS? A ANICT devia era pugnar por mais investimento na Investigação, em vez 
destes inquéritos ridículos. Sinceramente, acho que a ANICT e a sua direcção são 
uma anedota...  

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados. Por outro lado, o 
comentador comete um erro de raciocínio ao assumir que o 
IRS não deveria ter sido contabilizado: afinal, não é assim 
para os demais trabalhadores? Por fim, o comentador não 
deve confundir os assuntos e neste documento apenas se 
pretende lançar a discussão sobre a questão da dignificação 
dos trabalhadores científicos. O concurso IF, ainda que uma 
importante ferramenta de contratação de recursos humanos, 
não resolve o problema de fundo. 

Um doutor, a residir no 
Porto, com 2 a 3 anos de 
experiênia como pós-
doc, escreveu: 

Tenho duvidas do quão viável é a passagem a contrato ser feita a pensar no mesmo 
valor de salário que actualmente temos.... com a possível passagem a contrato teria 
de haver algum aumento do salário bruto para cobrir alguma parte das contribuições. 
Senão deixaremos de ser precários e passamos a ser subempregados... 
Os "custos adicionais" do bolseiro poderiam ser minorados reduzindo 
proporcionalmente o número de bolsas individuais (uma vez que dentro dos 
projectos entre problema não se põe - os recursos humanos simplesmente seriam 
mais caros) 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 
que os valores salariais sejam negociados.  

Um doutor, a residir em 

Braga, com 2 a 3 anos 

de experiência como 

pós-doc, escreveu: 

Acho muito irrealista baixar o rendimento de um Doutorado em cerca de um terço, 

sendo que penso que estamos a falar de contratos de trabalho a termo certo. Com 

esse terço do salário aplicado em poupanças todos nós conseguiríamos gerir o 

nosso próprio fundo de desemprego. Além do mais parece-me que estaríamos a 

desvalorizar o trabalho do bolseiro! 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 

que os valores salariais sejam negociados.  

Um estudante de 

doutoramento, a residir 

no Porto, escreveu: 

A questão do total esquecimento daquilo que é o trabalho e o rendimento de um 

cientista em Portugal desde 2001 em diante, continua a ser ignorada como se de um 

insignificante pormenor se tratasse. Na comunidade cientifica portuguesa enquadra-

se da mais qualificada mão-de-obra do país e é inadmissível que continue a ser ao 

mesmo tempo das mais precárias no que toca a condições de trabalho e estatuto de 

(não)trabalhador. A alteração da tipologia das bolsas seria um passo 

importantíssimo mas nos devidos moldes, caso contrário poderá ter o efeito oposto 

ao desejado. A ideia que alunos de doutoramento são meros estudantes 

universitários tem obrigatoriamente de desaparecer. O doutoramento é, ou deveria 

ser considerado, um verdadeiro emprego, com altas responsabilidades e carga 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 

que os valores salariais sejam negociados. Por outro lado, 

há que distinguir entre o estudante que está a tirar 

doutoramento, muitas vezes com uma bolsa FCT, e o 

trabalhador científico de um projeto que decide, por iniciativa 

própria, tirar o doutoramento. No segundo caso, como 

qualquer outro trabalhador, o trabalhador científico deverá 

ter um contrato. Obviamente, terá que pagar as propinas do 

seu curso doutoral.  



laboral. Tal como ocorre já no estrangeiro, os incremento ao salário, para já bolsa, 

de um doutorando deveriam ser feitos a cada ano do doutoramento. 

Um doutor, a residir em 

Almada, com 2 a 3 anos 

de experiência como 

pós-doc, escreveu: 

Ao se elaborar uma proposta deste género não se pode deixar de ter em conta que o 

valor das bolsas premanece imutável há mais de 10 anos e que existe uma perda de 

poder de compra real que não pode ser ignorada. Admitir que o rendimento de um 

bolseiro seja reduzido ainda mais em troca de "regalias" (o nome correcto é direitos) 

ou que o número de bolsas seja cortado como compensação é degradar ainda mais 

a condição de trabalhador científico. Não assinarei por baixo uma proposta desse 

género. 

Como patente no documento partilhado, a ANICT defende 

que os valores salariais sejam negociados. A questão da 

eventualidade de um corte no número de posições, 

proporcional ao aumento dos gastos com a contratação dos 

investigadores é algo de difícil separação. 

  


