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1| Preâmbulo 

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 reformulação do regime jurídico que rege as carreiras 

académicas e a reestruturação do regime salarial nas carreiras académicas. Recentemente, a 

ANICT apresentou uma proposta de alteração da tipologia de bolsas FCT 

(http://anict.files.wordpress.com/2014/07/anict-fct-novos-projetos-e-bolsas.pdf) juntamente com a 

respectiva análise económica associada à transformação das bolsas de investigação em contratos 

de trabalho a termo (https://anict.files.wordpress.com/2014/10/analise_-economica_bolsa-

a_contratos.pdf). Este documento resulta de todas as análises prévias efectuadas ao longo dos 

últimos anos.  

 

A actual proposta parte dos seguintes princípios: 

1. Serão considerados como trabalhadores científicos todos os indivíduos que 

desenvolvam actividades de investigação não conducentes a qualquer grau 

académico; 

2. Devido às particularidades da carreira de investigação, esta deve ter menos 

paralelismos à carreira docente;  

3. De forma a permitir uma estabilidade sustentável, a nova lei deverá enquadrar 

uma tipologia de contratação a termo certo (até 5 anos), automaticamente renovada, 

caso os objectivos propostos tenham sido cumpridos; 

4. De forma a incentivar a contratação de investigadores directamente por parte 

das instituições, a longo prazo, o salário será dividido em 3 componentes: 

a.  salário base (actividades de investigação) (remuneração directa via instituição 

de acolhimento) 

b.  quando apropriado, complemento mensal lectivo (remuneração directa via 

instituição de acolhimento) 

c.  quando apropriado, complemento anual de gestão de projectos (remuneração 

via gastos gerais de projeto).  

 

 

O documento agora apresentado, é o resultado de uma proposta inicial da direcção da 

ANICT. Será sujeito a discussão em duas fases e serão pedidos pareceres à FCT, CRUP, ABIC, 

SNESUP e FENPROF. Na primeira fase, serão contactadas as reitorias das Universidades de Trás 

os Montes e Alto Douro, Minho, Porto, Aveiro, Coimbra, Beira Interior, Lisboa, Nova de Lisboa, 

Évora e Algarve assim como gabinetes de comunicação de várias outras universidades privadas e 

institutos de investigação, sendo solicitada colaboração na organização e divulgação de 

apresentações e discussões públicas do documento. Após esta audição pública, o documento será 

alterado e aprovado por voto electrónico por entre os associados da ANICT. Após aprovação, este 

documento será distribuído pela Secretaria de Estado da Ciência, Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, Comissão Parlamentar de Ciência, Educação e Cultura, para as reitorias das 

universidades Públicas assim como divulgado no site da ANICT.  

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
https://anict.files.wordpress.com/2014/10/analise_-economica_bolsa-a_contratos.pdf
https://anict.files.wordpress.com/2014/10/analise_-economica_bolsa-a_contratos.pdf
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2| A actual situação dos investigadores científicos em Portugal 

 

Actualmente, a Lei Portuguesa divide os investigadores científicos (não docentes) em duas 

categorias muito diferentes: por um lado existem os investigadores contratados (tabela 1) enquanto 

a larga maioria dos investigadores científicos ainda são (indevidamente) considerados bolseiros 

(tabela 2). Na opinião da maioria dos membros da ANICT (62%), continua a existir lugar ao 

estatuto do bolseiro de investigação mas este deverá ser exclusivamente cingido a 

estudantes do ensino superior, que usufruem de bolsas de estudo durante os seus estudos de 

doutoramento e/ou mestrado. Os restantes investigadores desempenham, efetivamente, trabalho 

científico devendo assim, ser considerados como trabalhadores e não estudantes. 

 

Tabela 1. Decreto de Lei 124/99 

 

 

Tabela 2. Lei n.º 40/2004 (revista no Decreto de Lei  202/2012) 

Bolsas para não doutorados Bolsas para doutorados 

Tipo de bolsa Nacional Internacional Tipo de bolsa Nacional Internacional 

BD X X BPD X X 

BDE X  BCC X X 

BIC X  BGCT X  

BI X X BEST  X 

BTI X  BMOD X X 

BEST  X    

BMOD X X    

 

Com raras excepções, o recrutamento de novos investigadores tem passado pelas 

sucessivas atribuições de bolsas, uma situação de grande injustiça social, para uma classe de 

trabalhadores que, como todos os indicadores revelam, foram a verdadeira força motriz dos 

grandes avanços verificados na ciência em Portugal ao longo da última década.  
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3| As necessidades do sistema científico nacional em termos de 

recursos humanos 

 

O sistema científico nacional não depende apenas do pessoal investigador, sendo igualmente 

necessário apoio administrativo e gestão. No entanto, esta análise será focada nos trabalhadores 

que desempenham funções de investigação. Para averiguar quais as necessidades do sistema 

científico nacional, em termos de recursos humanos, a ANICT lançou um questionário aos 

seus associados, entre os dias 8 de Agosto e 7 de Setembro de 2014. Desse questionário, 

elaborou-se a tabela 3, que apresenta um resumo das diferentes categorias profissionais que se 

poderão considerar para a futura revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica 

(Decreto-Lei nº 124/99) e/ou a criação de um Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica. 

Para a construção da tabela 3, teve-se em consideração que: 

1- 97% dos inquiridos considera justo que os actuais bolseiros não estudantes devem 

usufruir de um contrato de trabalho; 

2- 93% dos inquiridos considera importante a contratação de investigadores que 

pretendam tornar-se investigadores independentes.  

3- 86% dos inquiridos considera importante a contratação de investigadores doutorados 

não independentes e/ou não doutorados, para execução de tarefas experimentais; 

 

Tabela 3. Resumo da proposta de reestruturação do pessoal investigador não docente 

Proposta de 

designação de 

categoria 

Enquadramento  Principais funções  Equiparação 

com situação 

actual 

Membros de grupos de investigação 

Estagiário de 

Investigação 

Investigador não doutorado Executar as tarefas científicas propostas 

pelo Investigador Responsável pelo 

projeto 

BI’s, BTI, Técnicos 

não doutorados 

Investigador 

Assistente 

Investigador doutorado e 

dependente 

Executar e Discutir as tarefas científicas 

propostas pelo Investigador Responsável 

pelo projecto 

BPD 

Líderes de grupos de investigação  

Investigador 

Auxiliar 

Investigador doutorado  Executar e propor tarefas científicas. 

Obter financiamento. Criar o seu grupo 

de investigação com a meta de se tornar 

num investigador independente. 

Investigador Auxiliar 

Investigador 

Principal 

Investigador doutorado e 

independente 

Gerir o seu grupo de investigação 

independente. 

Investigador 

Principal e 

Coordenador 

Investigador 

Coordenador 

Investigador doutorado e 

independente, com agregação, líder 

de centro de investigação 

Gerir um centro de investigação. Não aplicável 
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Pela análise da tabela 3 pode-se concluir que o sistema científico nacional necessita tanto de 

investigadores contratados temporariamente assim como investigadores contratados a longo prazo. 

Tendo em conta o Decreto de Lei 124/99, a consulta feita aos associados ANICT e a natural 

evolução do sistema científico nacional, considera-se adequado que, para suprimir as 

necessidades permanentes do sistema científico nacional, apenas se considerem os investigadores 

doutorados. Por outro lado, é importante assegurar a contratação de investigadores doutorados 

cujas funções sejam mais técnicas e de execução científica, para além dos investigadores 

doutorados cujas funções passem também pela gestão de grupos independentes de investigação. 

Uma importante alteração prende-se com a categoria de Investigador Coordenador que 

deverá ser restrita aos Investigadores Principais, com agregação, que estejam a 

desempenhar cargos de gestão superior. Esta modificação é suportada pela convicção que não 

existe uma separação suficientemente detalhada entre as actuais funções de um Investigador 

Principal e um Investigador Coordenador. A figura 1 representa a distribuição das categorias 

propostas de investigadores tendo em conta ambos os critérios mencionados. 

 

 

                 Necessidades temporárias (curto-prazo)*                           Necessidades permanentes (longo-prazo)** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enquadramento das várias categorias nas necessidades do sistema científico 

nacional. A azul claro estão identificadas as categorias de investigadores, membros de equipa, 

orientados por investigadores independentes (a azul escuro). Todos estes investigadores deverão 

fazer parte do Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica.  

Estagiário de Investigação 

Investigador Assistente 

Investigador Auxiliar 

Investigador Principal 

Investigador Coordenador 
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4| Justificação das principais alterações propostas 

 

Tal como referido no preâmbulo deste documento, a actual carreira de investigação segue um 

paralelismo com a carreira de docência universitária. Isto tem sido justificável pela grande 

similaridade de funções que os investigadores doutorados e os docentes universitários 

podem executar, e que se verifica nos investigadores a exercer funções em universidades. Como 

se pode constatar no Decreto-Lei n.º 205/2009, uma das principais diferenças existentes entre 

investigadores e docentes está relacionada com a prestação de serviço docente: enquanto os 

professores universitários devem leccionar, em média, 6 a 9 horas semanais (artigo 71, Decreto-Lei 

n.º 205/2009), os investigadores doutorados apenas podem leccionar até em média 4 horas 

semanais (artigo 52, Decreto-Lei n.º 124/99). É importante referir que ao contrário dos 

professores, o serviço lectivo dos investigadores é facultativo. 

 

Em diversas ocasiões, alguns Reitores Portugueses deixaram claro que enquanto o 

financiamento base das Universidades for baseado fundamentalmente em critérios 

relacionados com o ensino (como por exemplo o número de alunos), existe um custo e risco 

acrescido na contratação de um investigador que não exerça funções docentes. Num cenário 

extremo, um professor, com contrato permanente, que não consiga captar financiamento para 

investigação, pode sempre justificar o seu salário com a sua actividade lectiva. Por outro lado, um 

investigador, com um contrato permanente, que não consiga captar financiamento e veja as suas 

actividades de investigação drasticamente reduzidas, eventualmente tornar-se-ia um problema 

para a gestão das universidades.  

 

Assim, a ANICT reconhece que no actual enquadramento legal não se encontra a solução 

sustentável para a contratação estável de investigadores pelas Universidades Portuguesas. 

Isto prende-se, essencialmente, com dois factos: 

1. A dificuldade de despedimento do quadro de um investigador que deixe de ser produtivo; 

2. As semelhanças nas funções e salários usufruídos pelos investigadores e professores 

universitários. 

 

Problema semelhantes são igualmente identificados noutras instituições de investigação que não 

as Universidades. Tendo em conta as particularidades únicas do emprego científico, que na sua 

maioria está altamente condicionado à capacidade de obtenção de fundos competitivos para a 

execução dos seus planos de investigação, a ANICT propõe: 

1. A possibilidade de renovação automática de contratos (duração máxima de 5 anos), até um 

limite de 4 renovações, desde que os objectivos pré-estabelecidos para o contrato anterior 

tenham sido cumpridos (de forma a criar um regime de estabilidade, mas associado a 

avaliações exigentes com possibilidade real de despedimento, em situação de não 

desempenho das funções para o qual foi contratado) (ver figura 2); 

2. A criação de posições permanentes (tenure), após um período de 10 anos, mas associado à 

possibilidade real de despedimento, em situações definidas na passagem a contrato a 

termo incerto. 

3. A contratação dos investigadores a tempo integral (sem exclusividade), (de forma a 

incentivar as instituições a contratarem investigadores com verbas próprias);  
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4. A reestruturação da componente salarial, para que parte do salário seja directamente pago 

pela instituição e outra parte por fundos externos, seguindo modelos já estabelecidos em 

vários países altamente desenvolvidos, tais como: 

a. atribuição de um prémio anual, baseado na capacidade de aquisição de fundos 

competitivos para projectos de investigação e desenvolvimento. 

b. pagamento do serviço lectivo prestado pelos investigadores, nas universidades de 

origem; 

 

 

 

 

 

 

Os objectivos foram cumpridos? 

Não         Sim 

 

 

Cessação de contrato  

(com direito a indeminização) 

 

 

 

O investigador pode, no entanto,  
concorrer a nova posição aberta 

a concurso púbico, pela mesma  

instituição, até ao limite máximo de 

4 contratos de 5 anos     Não    Os objectivos foram cumpridos? 

 

 

“Tenure”   Sim 

 

 

 

Figura 2. Esquema indicativo do processo de contratação para necessidade permanente das 

instituições. Os objectivos a atingir, do contrato inicial, devem estar indicados no momento de 

abertura da posição. Os objectivos a atingir, nas renovações automáticas, devem ser negociados 

entre instituição e investigador. A obtenção de tenure nunca poderá ocorrer antes do término de 2 

contratos de 5 anos. O período máximo de contratação na mesma instituição passa a atingir 20 

anos. Um esquema semelhante pode ser considerado para as contratações temporárias, em que o 

contrato inicial deverá ser de menor duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato inicial de 5 anos 

Renovação automática de 
contrato por mais 5 anos 

(com subida de escalão) 

Máximo: 4 renovações automáticas 

Após 10 anos de contrato 
abre-se esta possibilidade 
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5| Responsabilidades dos investigadores científicos  

Tendo em conta todas as considerações tecidas até ao momento, os investigadores 

científicos nacionais passariam a assumir as seguintes responsabilidades: 

 

Estagiário de Investigação  

Actualmente, na sua maioria, bolseiros não doutorados e não estudantes, associados a projectos 

de investigação, os futuros Estagiários de Investigação desempenhariam as funções de execução 

técnico-científica dos projectos propostos pelos líderes de grupo.  

 

Investigador Assistente  

Actualmente, na sua maioria, composto pelos bolseiros doutorados, quer associados a projectos 

quer com bolsas individuais da FCT, os futuros Investigadores Assistentes desempenhariam as 

funções de execução técnico-científica dos projectos propostos assim como desenvolvimento e 

participação em projectos de investigação e desenvolvimento, incluindo co-orientações científicas e 

prestação de serviço lectivo (limitado), sob orientação de um líder de grupo.  

 

Investigador Auxiliar e Principal 

As principais diferenças entre o Investigador Auxiliar e Principal não estão relacionadas com 

responsabilidades, mas antes com competências: enquanto o Investigador Principal já necessita de 

ter demonstrado competência na gestão de um grupo de investigação independente, tal não é 

exigido ao Investigador Auxiliar (mais detalhado na próxima secção). Assim, as principais 

responsabilidades destes investigadores seriam de executar, com carácter de regularidade, 

actividades de investigação e desenvolvimento e todas as outras actividades científicas e técnicas 

enquadradas nas missões das respectivas instituições, tais como: 

1. Participar na concepção de programas de investigação e desenvolvimento e na sua 

tradução em projectos; 

2. Coordenar e orientar a execução de projectos de investigação e desenvolvimento; 

3. Desenvolver acções de formação no âmbito da metodologia da investigação científica e 

desenvolvimento; 

4. Orientar teses de mestrado e doutoramento e participar no serviço lectivo de 2º e 3º ciclo da 

instituição 

5. Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos pelos estagiários de 

investigação e pelos assistentes de investigação; 

6. Exercer as funções para que haja sido eleito ou designado e participar nas sessões dos 

órgãos colegiais da instituição a que pertençam. 
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Investigador Coordenador  

O investigador coordenador deverá ter as mesmas responsabilidades que o Investigador 

Principal, acrescidas de: 

1. Coordenar os programas e respectivas equipas de investigação no âmbito de uma área 

científica, incluindo a gestão científica de um centro de investigação; 

2. Conceber programas de investigação e desenvolvimento e traduzi-los em projectos;  
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6 | Sobre os processos de contratação, avaliação e renovação 

contratual 

 

Tal como indicado na figura 1, o sistema nacional científico tem necessidades de curto prazo 

(normalmente associados a projectos de investigação) e necessidades de longo prazo. Essa 

dualidade irá ter implicações nos sistemas de contratação (tabela 4) e de avaliação. No entanto, a 

principal diferença proposta prende-se com a possibilidade da renovação automática, nos casos de 

contratações para suprimir necessidades permanentes das instituições. De referir que, mesmo nos 

casos de necessidades temporárias, deverá haver uma alteração na lei, de forma a aumentar 

o limite do número de renovações de contratos. Isto justifica-se com o facto de certas linhas de 

investigação podem captar sucessivos projectos científicos nos quais são necessários recursos 

humanos especializados, por períodos de tempo indeterminado (enquanto existir financiamento 

para a execução dos respectivos projectos). 

 

Tabela 4. Diferenças entre contratações temporárias ou permanentes 

Enquadramento Tipo de contrato Formas de recrutamento 

Necessidades de curto prazo 

(temporárias) 

Contrato a termo certo, eventualmente 

renovável 

Concurso público 

Necessidades de longo prazo 

(permanentes) 

Contrato a termo certo, automaticamente 

renovável* 

Concurso público 

Por transferência 

Por permuta 

* em determinadas condições – ver figura 2. 

 

Neste documento apenas nos iremos focar nos requisitos de contratação por concurso 

público. Assim, os requisitos mínimos para a contratação dos vários investigadores são 

apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5. Requisitos mínimos para a contratação dos diferentes investigadores  

Categoria profissional Requisitos mínimos para contratação 

 

Estagiário de Investigação Mestrado na área científica do concurso 

Investigador Assistente Doutoramento na área científica do concurso 

Investigador Auxiliar Doutoramento na área científica do concurso 

Pelo menos 3 anos de experiência científica pós-doutoramento 

Investigador Principal  Doutoramento na área científica do concurso 

Pelo menos 5 anos de serviço como Investigador Auxiliar 

Investigador Independente 

Investigador Coordenador Doutoramento na área científica do concurso 

Pelo menos 5 anos de serviço como Investigador Principal 

Investigador Independente 

Agregação 

 

Relativamente às questões de renovação contratual e avaliação, estas estão intimamente 

ligadas e são relevantes quer para as contratações relativas a necessidades temporárias ou 

permanentes. A principal diferença proposta é que nos casos das necessidades permanentes surja 

a figura de renovação automática do contrato (exemplificado na figura 2) e a possibilidade de 
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passagem ao quadro apenas após a conclusão de 2 contratos a termo, de 5 anos. De forma a 

garantir a sustentabilidade e produtividade do sistema científico nacional, as renovações 

contratuais têm que estar dependentes de rigorosos processos de avaliação, tais como descritos 

no relatório da ANICT sobre a avaliação de investigadores (documento anexo ao Plano para a 

Excelência na Investigação”). Brevemente, a ANICT propôs os seguintes princípios de avaliação: 

1. Transparência da avaliação - os objectivos e metas a atingir, os critérios de 

avaliação e a sua valorização relativa deverão ser comunicados ou tornados públicos 

no início do período a que se reporta a avaliação. Isto é essencial para que o 

Investigador tenha conhecimento dos critérios antes de realizar a sua actividade. Este 

princípio deve ser aplicado não apenas no momento do recrutamento de um 

Investigador, mas sempre que se dê início a um novo período de avaliação. 

2. Responsabilização – A avaliação de desempenho deve ter critérios justos e com 

consequências, quer positivas quer negativas, ao nível da progressão na carreira, da 

renovação de contratos e do nível salarial.  

3. Qualidade e Excelência - Deve ser avaliada a qualidade da investigação e não 

apenas a sua quantidade. Propomos que qualquer modelo de avaliação contemple 

uma combinação de índices bibliométricos e de peer-review, com o intuito de eliminar 

conflitos de interesse mas ao mesmo tempo permitir uma visão global e 

contextualizada dos resultados da investigação. 

4. Diversidade - Nos casos dos investigadores que pretendam ser (ou sejam) líderes de 

grupos de investigação, a avaliação deve incidir sobre toda a actividade do 

Investigador, focando essencialmente na investigação científica propriamente dita, 

mas considerando também eventuais actividades lectivas, de gestão e de 

transferência de conhecimento para a sociedade.  

5. Mobilidade - Nos casos dos investigadores que pretendam ser (ou sejam) líderes de 

grupos de investigação, o percurso académico de um investigador deve ser visto na 

sua globalidade, e a mobilidade deve ser considerada como um factor positivo. Assim, 

é importante, por um lado, que a mobilidade, principalmente no início da carreira, seja 

directamente valorizada na avaliação de desempenho e, por outro lado, que um 

Investigador não seja penalizado quando inicia uma nova linha de investigação, que 

normalmente está associada a períodos de menor produtividade científica. 

6. Independência – Nos casos dos investigadores que pretendam ser (ou sejam) líderes 

de grupos de investigação, a independência e autonomia do Investigador deverá ser 

um dos factores mais valorizadas na avaliação de desempenho.  
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8| Proposta de tabelas salariais e análise de impacto económico 

 

Uma das soluções propostas pela ANICT em 2012, foi a utilização da contratação a tempo integral, 

sem exclusividade. Em termos de implementação, esta solução apresenta o maior grau de 

simplicidade legal, pelo que não se antevê entraves à sua implementação. No entanto, poderá não 

ser a situação mais justa e/ou desejável. Neste cenário, os custos de contratação para os quadros 

das instituições seria automaticamente reduzido em aproximadamente 1/3. Para investigadores de 

carreira a tempo integral, o seu salário base corresponderia a apenas 2/3 do salário dos 

investigadores com exclusividade. Para os actuais bolseiros de investigação ou bolseiros de pós-

doutoramento, recorreu-se à actual tabela salarial do pessoal investigador, assumindo o cargo de 

Assistente de Investigação para os BI’s com grau de Mestre e Investigador Assistente para os Pós-

Doc’s (Tabela 6). Tendo em conta as actuais reduções remuneratórias em vigor, efectuaram-

se dois cálculos distintos, de forma a apresentar qual seria a actual perca de rendimentos em vigor 

e qual seria a perda de rendimentos num cenário em que os salários seriam repostos aos valores 

pré-Troica.  

 

Tabela 6. Comparação entre rendimentos líquidos anuais actuais e os derivados desta 

proposta. 

  

Salário bruto de 
contrato integral sem 
exclusividade* 

Rendimento anual 

líquido proposto 

Diferencial de rendimento 

real actual** 

Diferencial de 

rendimento futuro*** 

Assistente de 
Investigação 

1.091,22 € 11.381,42 €  +57,91 € +57,91 € 

Investigador 
Assistente 

1.527,71 € 15.078,50 €  -2.250,42 € -2.250,42 € 

Investigador 
Auxiliar 

2.127,88 € 19.214,76 €  -3.331,40 € -7.366,27 € 

Investigador 
Principal 

2.400,68 € 21.005,95 €  -3.987,15 € -8.486,24 € 

Investigador 
Coordenador 

3.109,98 € 25.906,13 €  -4.747,05 € -10.333,15 € 

* valor fixo, independentemente das reduções remuneratórias vigentes (esta proposta de salário base assume que este valor é 

isento de reduções remuneratórias ) 

** tendo em conta as actuais reduções remuneratórias e incluindo compensação de fim de contrato de 1 ano 

*** assumindo o regresso aos valores salariais pré-Troica 

 

Para complementar esta perda de rendimento, seriam implementadas duas medidas distintas. A 

primeira medida seria a inclusão contratual de serviço lectivo pago. É prática corrente nas 

várias universidades portuguesas, recorrerem-se a bolseiros de pós-doutoramento para atribuição 

de serviço lectivo limitado. Assim, seria natural que aos contratos de investigadores doutorados se 

incluísse a possibilidade de leccionar a cursos de 2º e 3º ciclo, de forma remunerada. 

Efectivamente, o actual Decreto de Lei 124/99 já contempla esta possibilidade, impondo um limite 

de até 4h/semanais, devido à exclusividade. No entanto, no cenário proposto, esse limite já não 

fará sentido. De notar que a um Investigador Auxiliar a leccionar o equivalente a 50% veria o seu 

salário restituído ao índice de exclusividade, dos valores pré-Troica, o que significaria um aumento 

real do rendimento actual (tabela 7).  
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No entanto, os restantes investigadores continuariam a ver o seu rendimento diminuído. Tendo em 

conta que teriam uma carga lectiva inferior à dos docentes universitários, essa diferença 

seria, por princípio, justificável. Por outro lado, com menos carga lectiva, é expectável que os 

investigadores possam dedicar mais tempo a actividades de investigação científica, que deverá 

sempre ser o cerne desta actividade laboral. Assim, a segunda proposta seria o pagamento de 

prémios anuais por gestão de projectos científicos, situação essa que incentivaria à 

produtividade científica e à promoção da excelência. Isto seria possível a partir do momento em 

que os contratos não teriam exclusividade. Esta mudança também seria importante para os 

investigadores a exercer funções noutras instituições de investigação que não as universidades. 

 

Tabela 7. Impacto do serviço lectivo pago no salário mensal do investigador  

 

Salário bruto de 
contrato integral 

sem 
exclusividade 

+ 20% de 
serviço 
lectivo 

+ 30% de 
serviço 
lectivo 

+ 40% de 
serviço 
lectivo 

+ 50% de 
serviço 
lectivo 

Estagiário de Investigação 
1.091,22 € N/A N/A N/A N/A 

Investigador Assistente 
1.527,71 € 1.833,25 € 1.986,02 € 2.138,79 € 2.291,57 € 

Investigador Auxiliar 
2.127,88 € 2.553,46 € 2.766,24 € 2.979,03 € 3.191,82 € 

Investigador Principal 
2.400,68 € 2.880,82 € 3.120,88 € 3.360,95 € 3.601,02 € 

Investigador Coordenador 
3.109,98 € 3.731,98 € 4.042,97 € 4.353,97 € 4.664,97 € 

 

Como não existe paralelismo na actual lei, para efeitos deste exercício, sugere-se o tecto máximo 

de 5000€ para os Investigadores Auxiliares e Investigadores Principais e 7500€ para os 

Investigador Coordenadores. A verba a alocar a estes prémios passaria a ser elegível nos custos 

gerais dos projectos (“overheads”). Desta forma, uma importante componente do salário dos 

investigadores independentes seria assegurada não directamente pela instituição, mas pela 

capacidade de captação de financiamento do investigador. Obviamente, tal como exposto no 

“Plano para a Excelência na Investigação”, esta medida só poderia ser implementada assumindo 

uma política de sustentabilidade da abertura e atribuição de projectos científicos nacionais. 

 

Tabela 8. Compensação do salário base por gestão de projectos, assumindo os valores 

propostos como prémio anual isento de IRS. 

 Diferencial 
rendimento anual 
com salário base 

Diferencial com 
20% suplemento 

lectivo 

Diferencial com 
prémio de gestão 

científica 

Diferencial 
rendimento anual 

total 

Estagiário de Investigação +57,91 € N/A N/A +57,91 € 

Investigador Assistente -2.250,42 € +117,51 € N/A +117,51 € 

Investigador Auxiliar -3.331,40 € -1.412,01 € 1.668,60 € 3.587,99 € 

Investigador Principal -3.987,15 € -1.552,83 € 1.012,85 € 3.447,17 € 

Investigador Coordenador -4.747,05 € -1.332,25 € 2.752,95 € 6.167,75 € 

 

A implementação desta medida poderia passar pela possibilidade de pagamento de um prémio 

anual, isento de IRS, de forma a simplificar o processo e a diminuir os custos envolvidos (cujo 

impacto se reflecte não no orçamento da instituição mas no orçamento do projeto de investigação). 

Uma outra alternativa passaria pela criação da figura de Gestor de Projeto, que passaria a ser 

ilegível na rúbrica de recursos humanos dos projectos financiados pela FCT. Dessa forma, a 

compensação salarial seria paga mensalmente, como salário e não como um prémio anual pago 
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pelos “overheads” dos respectivos projectos. No entanto, enquanto esta solução poderia ser 

implementada nos projectos FCT, a sua elegibilidade em projectos internacionais não poderia ser 

garantida. 

 

Tal como resumido na tabela 8, a diminuição de rendimentos base daria a oportunidade às 

universidades de contratarem com fundos próprios, a longo prazo, pessoal investigador, com 

custos e riscos associados menores. Do lado de vista dos investigadores, a redução de 

rendimentos resultante poderia ser contrabalançada com as duas ferramentas propostas: por outro 

lado, o incentivo à produtividade científica resultaria em ganhos efectivos, em comparação com a 

situação actual; por outro lado, com o suplemento lectivo, as percas salarias seriam bastante 

minimizadas; finalmente, um investigador que optasse por ter 20% de carga de serviço lectivo e 

conseguisse captar projectos veria o seu rendimento futuro superar o actual.  

 


