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Que soluções deverão ser implementadas na criação do Estatuto do 

Trabalhador de Investigação Científica? 

 
Resultados do inquérito nacional  

 

 

 
 
 
 
 
 

Preâmbulo 

A Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) organizou nove 

sessões 9 sessões de discussão pública, nas Universidades do Porto, Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Coimbra, Lisboa, Évora, Beira Interior, Braga, Algarve e Aveiro, entre os dias 22 de Outubro 

e 4 de Novembro de 2014, com o objectivo de discutir a criação de um Estatuto do Trabalhador de 

Investigação Científica. Dessas sessões de discussão pública, surgiram várias alternativas de 

propostas para a resolução dos problemas identificados. Entre os dias 11 e 25 de Novembro de 

2014, a ANICT lançou um questionário on-line bilingue (uma versão em português e outra versão 

em inglês), a nível nacional, convidando todos os investigadores a participar na construção do 

documento final. O questionário foi divulgado das seguintes formas: 

 Distribuição pelos associados ANICT (n=300) 

 Distribuição por uma lista de endereços electrónicos de antigos investigadores ciência 

(n=600) 

 Distribuição para o fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado 

(n>300) 

 Divulgação no RSS feed no site ANICT (n=569 seguidores registados) 

 Divulgação geral no site ANICT (n=indeterminado) 

 Divulgação noutras redes sociais (n=indeterminado) 

 Distribuição por endereços electrónicos dentro das redes universitárias 

(n=indeterminado) 
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Sobre o processo de validação das respostas 

De forma a assegurar um inquérito fidedigno, o processo de submissão de respostas passou 

pelas seguintes fases: 

1. Submissão de resposta, indicando email institucional (para investigadores no activo) 

ou email pessoal e referência de conta activa na rede social Research Gate (para 

investigadores desempregados). 

2. Pedido de validação da resposta, por formulário enviado para o email indicado no 

questionário. 

3. Validação ou invalidação da resposta. 

 

No final deste processo, os emails registados foram apagados, não sendo possível relacionar 

a participação de um investigador e a sua resposta. A excepção à regra verificou-se quando o 

Investigador optou por incluir um comentário geral, que será apresentado no final deste relatório, 

juntamente com a identificação do autor. Foram registadas 476 participações, das quais: 

 414 participações foram validadas pelo processo acima descrito; 

 2 participações não validaram a participação; 

 5 participações foram registadas com o mesmo email; 

 8 participações foram registadas com emails inexistentes; 

 21 participações que não cumpriram os requisitos de validação de identidade; 

 26 participações que não responderam ao processo de validação. 

 

Como indicado ao participante, ao longo do processo, apenas foram utilizadas as 414 

participações validadas, para a criação deste relatório. 

 

 

Sobre as perguntas colocadas 

Em relação ao problema identificado sobre a ausência de contratos de trabalho para a 

maioria dos trabalhadores de investigação científica, foram colocadas três questões: 

A1: Concorda com a restruturação salarial, como descrita no documento partilhado pela 

ANICT? 

A2: Concorda com a conversão de bolsas em contratos de trabalho, sem perda de 

rendimento líquido anual, assumindo que poderá haver uma redução do número de 

contratos a atribuir? 

A3: Concorda que o problema da conversão de bolsas de trabalho a contratos se 

resolve exigindo um maior orçamento para as rúbricas de recursos humanos em 

ciência? 
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Em relação à ausência de perspectivas de carreira, foram colocadas sete questões, divididas 

em dois grupos distintos: 

B1: Concorda numa restruturação salarial, de forma a que o salário de um investigador 

seja pago em três componentes: salário base + serviço lectivo + gestão de projetos, tal 

como descrito no documento inicial partilhado pela ANICT?  

B2: Concorda com uma aproximação da Carreira de Investigador (CIC), à Carreira de 

Professor (ECDU), de forma a que fique definido nas funções do Investigador a 

responsabilidade de prestar outro serviço relevante à missão da instituição, que não 

investigação? (não havendo alteração salarial)  

B3: Concorda com a fusão da Carreira de Investigação Científica e da Carreira de 

Docência Universitária? 

B4: Concorda que a dificuldade de contratação para a Carreira de Investigação se 

resolve exigindo mais dinheiro ao Governo? 

 

C1: Concorda com o contrato a 5 anos, automaticamente renovável, mediante o 

cumprimento de objectivos previamente acordados, tal como descrito do documento 

inicial partilhado pela ANICT?  

C2: Concorda com a contratação no âmbito da Nova Lei Geral do Trabalho em Funções 

públicas, utilizando o contrato a tempo indeterminado com termo resolutivo? 

C3: Concorda com a implementação do SIADAP na Carreira de Investigação Científica, 

como solução para a responsabilização e mecanismo de avaliação, progressão na 

carreira e/ou término de contrato? 

 

 

Resultados do inquérito 

Os 414 participantes neste inquérito foram caracterizados da seguinte forma: 

 Investigadores Estudantes (n=67) 

 Bolseiros não doutorados (n=37) 

 Bolseiros doutorados  (n=139) 

 Doutores com contratos temporários (n=107) 

 Doutores com contratos permanentes (n=43) 

 Desempregados (n=21) 

 

As cidades nacionais mais representadas no inquérito foram: Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e 

Coimbra. Às perguntas colocadas, foram apresentadas 3 opções de resposta disponíveis: 

concordo, discordo, abstenho-me. O resumo dos resultados pode ser encontrado na tabela 1, na 

página seguinte.  
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Tabela 1 – Resumo das respostas obtidas, divididas nas seguintes categorias: respostas globais, respostas dos bolseiros doutorados ou 

não doutorados, respostas dos investigadores com contratos temporário ou permanentes. Não são apresentadas as respostas específicas dos 

investigadores actualmente desempregados. 

 

Problema Solução Percentagem de respostas obtidas 

Global (n=414) Bolseiro não 

doutorado (n=104) 

Bolseiro 

doutorado (n=139) 

Doutor com contrato 

Temporário 

(n=107) 

Permanente 

(n=43) 

C D A C D A C D A C D A C D A 

Ausência de contratos de 

trabalho para a maioria 

dos investigadores  

A1 29,7 58,0 12,3 38,5 48,1 13,5 26,6 56,1 17,3 28,0 64,5 7,5 9,3 86,0 4,7 

A2 66,4 22,0 11,6 66,3 21,2 12,5 66,2 23,7 10,1 66,4 23,4 10,3 67,4 20,9 11,6 

A3 80,2 9,4 10,4 77,9 13,5 8,7 84,2 5,0 10,8 76,6 12,1 11,2 79,1 11,6 9,3 

                 

Ausência de perspectivas 

de carreira 

B1 40,8 43,5 15,7 64,4 14,4 21,2 36,0 47,5 16,5 35,5 51,4 13,1 4,7 88,4 7,0 

B2 64,0 21,3 14,7 63,5 13,5 23,1 64,0 22,3 13,7 68,2 21,5 9,3 51,2 37,2 11,6 

B3 29,5 49,5 21,0 29,8 47,1 23,1 28,1 48,9 23,0 31,8 50,5 17,8 32,6 58,1 9,3 

B4 62,6 17,4 20,0 51,0 26,0 23,1 67,6 13,7 18,7 67,3 14,0 18,7 58,1 23,3 18,6 

                 

Ausência de contratos 

viáveis 

C1 73,4 15,2 11,4 81,7 9,6 8,7 74,8 10,8 14,4 72,9 17,8 9,3 41,9 39,5 18,6 

C2 39,4 26,8 33,8 37,5 30,8 31,7 38,1 23,0 38,8 20,6 45,8 33,6 30,2 44,2 25,6 

C3 37,2 16,9 45,9 30,8 14,4 54,8 36,7 12,2 51,1 45,8 17,8 36,4 34,9 44,2 20,9 

C – concordo; D –discordo; A- abstenho-me 
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Tal como se pode constatar pela Tabela 1, no global das respostas, a solução com maior grau de 

concordância (80,2%) para a ausência de contratos de trabalho para a maioria dos investigadores, 

passaria pela exigência de maior financiamento em recursos humanos na ciência. Por outro lado, 

quando se questionou qual a melhor solução para resolver o problema da ausência de perspectivas 

de carreira, 64% dos inquiridos considerou que a melhor solução passaria por uma aproximação da 

carreira de investigador, à carreira de professor universitário, de forma a definir nas funções do 

Investigador a responsabilidade de prestar outro serviço relevante à missão da instituição, que não 

investigação. Finalmente, em relação à questão contratual, 73,4% dos inquiridos considerou que a 

melhor solução passaria pela implementação de contratos a 5 anos, automaticamente renováveis, 

mediante o cumprimento de objectivos previamente acordados, de acordo com a proposta original 

da ANICT. 

 

Quando se filtram as respostas pelo universo de associados da ANICT, conclui-se que 

tendencialmente partilham as opiniões dos restantes inquiridos, tal como se pode constatar pela 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resumo das respostas obtidas, dentro do universo dos associados da ANICT. 

 

Problema Solução Percentagem de 

respostas obtidas de 

associados da 

ANICT(n=118) 

C D A 

Ausência de contratos de 

trabalho para a maioria dos 

investigadores  

A1 37,3 52,5 10,2 

A2 69,5 21,2 9,3 

A3 81,4 10,2 8,5 

     

Ausência de perspectivas de 

carreira 

B1 39,8 43,2 16,9 

B2 67,8 17,8 14,4 

B3 31,4 47,5 21,2 

B4 60,2 14,4 25,4 

     

Ausência de contratos 

viáveis 

C1 81,4 9,3 9,3 

C2 47,5 16,9 35,6 

C3 46,6 17,8 35,6 

C – concordo; D –discordo; A- abstenho-me 
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Um dos factos interessantes prende-se com a homogeneidade de opiniões pelos diferentes grupos 

de investigadores: bolseiros, contratados temporariamente ou contratados permanentemente, 

tendencialmente concordam com as mesmas soluções, com apenas uma excepção. Quando 

questionados sobre o tipo de contratação que permitiria um acesso à carreira de investigação, a 

grande maioria dos investigadores fora da carreira concorda com a proposta apresentada pela 

ANICT da contratação automaticamente renovada; apenas os investigadores dentro da carreira não 

apresentam a mesma tendência, sendo que 41,9% destes concordaria com esta opção, contra 

39,5% que discordaria. 

 

Foi também solicitado aos participantes neste inquérito que indicasse qual a ordem de preferência 

para as soluções apresentadas. Tal como se pode constatar na tabela 3, apenas duas soluções 

apresentaram uma maioria de respostas como 1ª preferência: 53,9% dos inquiridos considera 

preferencial exigir um maior orçamento para as rúbricas de recursos humanos em ciência, como 

solução da conversão de bolsas em contratos de trabalho; por outro lado, 63,3% dos inquiridos 

considera preferencial a contratação a 5 anos, automaticamente renováveis, tal como proposto pela 

ANICT. 

 

Tabela 3 – Ordem de preferência pelas soluções apresentadas. 

 

Problema Solução Grau de preferência 

(em %) 

1ª 2ª 3ª 

Ausência de contratos de 

trabalho para a maioria dos 

investigadores  

A1 14,7 17,1 18,8 

A2 29,0 38,4 14,7 

A3 53,9 24,4 13,0 

     

Ausência de perspectivas de 

carreira 

B1 26,6 14,7 8,2 

B2 27,8 26,6 7,5 

B3 10,1 15,7 18,4 

B4 36,0 17,6 14,7 

     

Ausência de contratos 

viáveis 

C1 63,3 12,1 5,8 

C2 16,4 34,8 19,6 

C3 13,3 23,2 37,4 
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Comentários finais ao inquérito 

Foi também facultada a possibilidade dos participantes no questionário deixaram um comentário, que seria tornado público, com 

identificação do autor e instituição, juntamente com este relatório. Transcrevem-se, de seguida, os comentários apresentados, que são da 

responsabilidade dos seus autores. 

 

Autor Instituição Comentário 

Federico Herrera ITQB A and B: Portugal never invested much in research (although it did a remarkable effort last decade), so reducing their budget as they are 

doing (under the demagogic argument of promoting excellence) 1) confirms the lack of interest that Portuguese elites have always had in 

science; and 2) will definitely kill Portuguese science for quite some time. Additionally, salaries are currently not so good to allow for 

much reduction, even as an exchange for contracts. For these reasons, I am against any plan that allows the Government to reduce (or 

further reduce, more exactly) overall budget, number of fellowships/contracts OR current salaries. And in favor of asking for a larger 

research budget, obviously better distributed/managed. It may not be a complete solution, but it would be a good starting point. B: I am 

completely against a single career for teachers and researchers, as they are different jobs that cannot be done without 

vocation/willingness. There should be two separate careers (researcher/teacher) that could converge or diverge at different points on an 

individual/institutional basis, just like now. Otherwise you are restricting individual and institutional freedom. Who would research 

against their will? Do you think researchers who don´t like to teach will do a great job? There should be some room for personal 

choices!!! C: I believe researchers and professors/teachers should be evaluated on a regular basis, but honestly I think researchers are 

evaluated more than actually necessary, in every call, grant, fellowship or contract they apply for. Whether their evaluation grants them a 

salary or not, should be carefully and prudently considered. 
Ana M Valentim IBMC A atribuição de prémios anuais por cumprimento de objectivos não está devidamente esclarecido. Quem estabelecerá os critérios? Nada 

disto se poderá fazer se não houver um maior investimento na ciência, pois não haverá dinheiro para prémios e as instituições não 

conseguirão cumprir os compromissos, Também tenho sérias dúvidas na obrigação de leccionar para suprir o valor anteriormente ganho 

e em quantos de nós, muitas vezes não ligados à universidade, conseguirão fazer isso. A acrescentar que, como sabemos, os valores das 

bolsas, nos quais as propostas assentam, não são actualizados desde 2001, bem antes da Troica. 
Jose Borrego INSRJ A carreira de investigação científica foi criada num quadro legal similar ao da carreira de docência universitária. O tempo despendido 

em serviço letivo na docência universitária tem um paralelo na carreira de investigação científica em prestação de serviços específicos da 

sua instituição. Ambas as carreiras implicam ainda um dispêndio de tempo em trabalho administrativo.  O quadro legal pode sempre ser 

revisto e atualizado; contudo, não pode ser desvalorizado, ignorado e muito menos eliminado um quadro legal que está bem delineado e 

que contempla obrigações para cada grau da carreira e define critérios para progressão. Aliás, todos os concursos de acesso a partir da 

categoria de investigador auxiliar são externos, ou seja, qualquer pessoa com doutoramento e que se enquadre nos requisitos mínimos 

para a área científica a concurso pode concorrer. Acontece que o quadro legal existente foi desvirtuado pelo facto das entradas para os 
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quadros da função pública para a carreira de investigação estarem fechadas ao longo dos últimos 10 anos, salvo concursos pontuais. Tal 

situação não ocorreu, na mesma medida, no caso da carreira docente universitária. Tal situação proporcionou um acumular de pessoas 

habilitadas a exercer investigação sem qualquer contrato minimamente estável, dado que também as ofertas no setor privado de 

investigação e desenvolvimento são escassas em Portugal. Acresce ainda que foram entretanto criados contratos para doutorados ao 

abrigo de programas europeus, como é o caso dos Ciência. Contudo, as instituições públicas não tiveram oportunidade de abrir 

concursos de acesso à carreira de investigação que absorvessem esses investigadores. Mais recentemente, a criação do "investigador 

FCT" veio desvirtuar ainda mais a carreira de investigação existente quando poderiam e deveriam esses investigadores ter sido 

integrados na carreira de investigação existente. Na carreira existente, as avaliações dos relatórios trienais de exclusividade por 

investigadores e professores externos à instituição, tal como são efetuadas na minha instituição, permitem atestar da qualidade e 

quantidade de trabalho desenvolvido e redirecionar as atividades dos investigadores para formas mais produtivas. 

Assim, não creio que exista necessidade de criar um novo estatuto, mas tão simplesmente fazer funcionar devidamente o estatuto 

atualmente existente podendo este, obviamente, ser objeto de discussão e atualização. 
Sara Dias U. Lisboa A ciência e a Investigação não pode simplesmente acabar, com os cortes generalizados que têm vindo a ser efectuados. As unidades de 

Investigação e os Investigadores estão a passar por um momento muito difícil pelos cortes financeiros que estão a sofrer. E este processo 

pode-se tornar quase irreversível porque os investimentos que foram feitos até este momento, em termos de equipamentos, de 

infraestruturas, etc... se não foram mantidos os recursos humanos, muito investimento simplesmente torna-se vazio de sentido e, como 

bem se sabe, em ciência, a rapidez com que um tema ou um equipamento passa a ser obsoleto é rapidíssimo.  Uma sociedade que não 

tiver por pilar uma séria Humanidade entrará mais cedo ou mais tarde em ruptura. Precisamos de assentar as nossas leis numa séria 

Humanidade para com o ser humano. Todas as áreas precisam de assentar nestes pilares, a ciência precisa, a saúde precisa, a educação 

precisa, etc…. Daí a necessidade de se manterem os recursos humanos, que cumprirem os objectivos pré-estabelecidos, em todas as 

áreas da nossa sociedade. Uma lei forte que proteja os investigadores atrairá investimento estrangeiro e recursos humanos de elevado 

mérito. Eu pretendo fazer o que estiver ao meu alcance para que esta lei siga para a frente. Estou disposta a lutar e a defender pelo 

progresso da Ciência em Portugal. 
Paula Marques U. Aveiro A equiparidade das carreiras de investigação e de docência devem ser um objetivo nesta luta. Cada docente e/ou investigador deve ser 

incentivado a lecionar e/ou a investigar de acordo com a sua motivação pessoal. A avaliação destas carreiras deverá estar sempre 

presente, mas ser coerente com as funções de cada um. 
Claudina 

Rodrigues-

Pousada 

ITQB A existência de uma carreira de investigação nacional independente da carreira docente deve ser uma prioridade no sistema científico 

nacional. Sem isso acaba-se com a situação vexante de muitos investigadores que não obstante durante 5 anos terem cumprido 

exemplarmente se vêm sem contrato e a receber uma bolsa de pós-doc. Há muito tempo que insisto neste aspecto mas é-me dito que já 

existe uma carreira científica só que esssa carreira está ligada à Universidade e se a Universidade tem cada vez menos dinheiro como é 

que pode contratar investigadores? Para além disso os Institutos em que se faz investigação científica em tempo integral e com docência 

pós graduada a carreira praticamente é inexistente 
Rui Rosario INIAV A forma e periodo de transiçao do modelo atual para um futuro modelo devera ser clarificada. O âmbito da proposta devera igualmente 

ser clarificado, designadamente relativamente às diferentes tipologias orgânicas e institucionais nas quais a actividade de investigaçao é 

desenvolvida. No quadro da possibilidade de termo dos contratos de investigaçao devem ser previstos mecanismos de defesa dos 
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interesses e direitos dos contratados contra a possibilidade de tomadas de decisao pouco transparentes e/ou que inviabilizem a 

identificação e responsabilização directa e jurídica dos titulares do poder institucional de renuncia aos contratos estabelecidos. 
Isabel Albergaria U. Acores a redução dos salarios dos investigadores e professores com vista à suposta contratação de mais bolseiros como investigadores é uma 

falácia, pois apenas pretende descredibilizar e reduzir despesas no ambito do setor da investigação cientifica usando como halibi a 

possibilidade do maior numero de contratações. A solução devia ser proposta ao contrario: por um certo numero de novos contratados, 

os ajustamentos salariais seriam efetuados. 
Mariana 

Canotilho 

U. Coimbra A solução dos problemas dos Investigadores só pode fazer-se preservando a dignidade da profissão e a equiparação com a carreira 

docente universitária. A redução salarial e a precarização eterna não resolvem nada, acrescentam mais problemas a quem já tem 

bastantes. É preciso uma revisão global do sistema de financiamento do ensino superior e da investigação, reforço das verbas e uma 

reflexão séria sobre a fusão de carreiras. 
Teresa Barata U. Coimbra Acho que esta proposta não resolve os problemas da carreira de investigador nem dos bolseiros. Por exemplo, os primeiros ciência 

(2007, 2008 e 2009) não foram devidamente avaliados, nem o seu trabalho. A FCT não fez nenhum levantamento sobre os que 

fizeram...com a alteração do concurso, fez-se tábua rasa a esses ciência, que estiveram envolvidos seriamente em laboratórios direcções 

de centro, criação de equipas, etc..Houve centros que viram os seus laboratório serem abandonados. A ANICT foi alertada para esta 

situação e devia ter agido. A FCT devia ter dado continuidade a estes ciência. Devia também averiguar qual a % de investigadores de 

nacionalidade não portuguesa que permanecem mais de 2 anos no país..e os portugueses que querem ficar e não voltam...não se percebe 

que a FCT recuse um investigador português, mas instituições como o Max Planck o receba imediatamente.A ANICT, desde o primeiro 

concurso investigador FCT 2012, teve possibilidade de efectuar mudanças nessa altura, foi alertada para vários aspectos e situações 

menos claras. As bolsas devem ser curtas e só para formação, nunca para contrato de trabalho: bolsa de mestre, doutoramento e pós doc 

por 3 anos...seguidamente devem os pós doc serem integrados como ciência, com objectivos claros e serem avaliados mas pelas 

instituições onde se inserem, para saber se devem ou não prosseguir os seus contratos. 
J.L. Costa U. Lisboa Acho que o C1 devia também ser aplicado aos investigadores Ciência, que foram enganados! 
Marta Abrantes IST Agradecemos que os resultados sejam divulgados na íntegra e não apenas sob forma de afirmações que só dão uma visão de parte do 

inquérito. 
Lucía DeSoto Universidade de 

Coimbra 
Agradeço participar neste inquérito. Más só recebi agora a possibilidade de participar no último dia, 25 de Novembro de 2014. 

Agradeceria que o inquérito fora disponibilizado também em Inglês. Acho que a proposta de renovação do Estatuto do Trabalhador de 

Investigação Científica debe contar com a participação de investigadores de dentro e fora da ANICT, e de facto contar com 

investigadores estrangeiros que podam oferecer soluções que tiveram sucesso em outros paises. 
Carla Oliveira IPATIMUP Algumas das propostas apresentadas,só serão viáveis se a Universidade aceitar formalmente estas propostas e se responsabilizar pelo seu 

cumprimento. Avançar com uma proposta de re-estruturação salarial, sem ter esta certeza é impossível. Para mim é incompreensível o 

que está implícito em: "em períodos de menor intensidade de actividade de investigação, o investigador poderia dedicar uma parte do 

seu tempo para contribuir nas outras missões da instituição, quer seja serviço docente, serviço de gestão, serviço de divulgação 

científica...". Um investigador ´deverá estar sempre em actividade intensa, para assegurar que o seu financiamento não termina. Deveria 

ser opção de alguns investigadores/directores de instituições fazerem transitar efectivamente os investigadores (com baixa intensidade de 

investigação) para outras missões dentro das instituições, e permitir ou indicar que investigadores com grande intensidade de 
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investigação, também o façam. 
Claudia Sánchez INIAV Antes da sua implementação, é fundamental a reestruturação e melhoria do sistema de avaliação (SIADAP) 
Joao Palma U. Lisboa "Apesar da desvalorização do salario ser um tema polémico. Temos sempre de nos agarrar aos 3% do PIB que se deve investir em 

ciencia. Eu prefiro sempre ter menos investigadores, mas bons e motivados pelas condições de trabalho, do que ter muitos, menos bons e 

desmotivados. 
Marta Santos U. Aveiro As soluções apresentadas com que concordei não passam apenas por exigir mais financiamento para recursos humanos em ciência. Há 

que haver vontade politica para o fazer: governo e universidades. Para além disso deve ser reforçada a ideia de que estes recursos 

humanos irão contribuir para reforçar o orçamento da Segurança Social e pagarão IRS como os demais trabalhadores. No contexto geral 

de um orçamento de estado não me parece que estejamos a exigir mais dinheiro ! Apenas mais direitos e deveres ! 
Carla Antunes U. Aveiro As soluções apresentadas nunca poderão passar por uma proposta de redução salarial, isso seria impensável nos termos que foi feito. E 

convertendo as bolsas em contratos de trabalho não deverá implicar uma redução do número de contratos a atribuir.Não deverão batalhar 

para uma fusão da carreira docente com a carreira de investigador, mas sim propor duas carreiras paralelas e bem definidas. Para além 

disso deveriam juntar-se com outros grupos nomeadamente ABIC e sindicatos para poderem ter algum poder negocial, isto ainda antes 

de enviarem o que quer que seja. 
Ana Fonseca LNEC As soluções propostas pela ANICT teriam uma diferente aceitação pela ComC se contivessem medidas transitórias, que permitiriam uma 

implementação gradual do novo estatuto, com a entrada de novos investigadores no início da carreira e saída, por reforma, dos 

investigadores mais antigos sem grandes alterações dos direitos adquiridos. 
Carlos Pereira FCT Bolseiros de Gestão de Ciência & Tecnologia não estão contemplados nas categorias profissionais apresentadas neste questionário. Os 

pressupostos de alteração referentes a restruturação da carreira de invesigador, em termos de contratos, deve, igualmente, incluir os 

BGCT. 
José Ramalho IICT Caros: Muito haveria a dizer, tanto mais que em larga medida estou em completo desacordo com as propostas da ANICT, já que elas 

acabam por: - promover o trabalho precário (os novos investigadores deveriam ser contratados e integrados no mapa das instituições); - 

desvalorizar a carreira de investigação científica (como ficou bem patente, pelo menos na sessão da Reitoria da UL); - subalternizar as 

actividades de investigação às de docência (a repartição do salário por tipo de actividade não lembra a ninguém); então um investigador 

(contratado para fazer investigação) só tem parte do seu salário se cumprir essa função e só conseguirá completar o salário se fizer outras 

actividades (como docência) que o afastam daquilo para que foi contratado; será que a ANICT não sabe (ou nem quis saber) que muitas 

das instituições de investigação como os Laboratórios de Estado (LEs), têm missões específicas (que não docência) de investigação e 

outras actividades a que têm de dar resposta (até por imposição legal das missões/estatutos dessas instituições); a proposta apresentada 

apenas foca (e mal) uma perspectiva universitária/politécnico; E é uma pena que façam propostas sobre a carreira de investigação sem se 

terem preocupado em ouvir aqueles sobre os quais as propostas recaem (e que melhor os podiam ter elucidado sobre muitos dos 

problemas existentes - bastaria terem consultado os Conselhos Cientificos dos mais diversos LEs, ou o Forum desses CCs que os 

congrega). Mas se calhar não era esse o objectivo. Cabe também elucidar que, ainda assim (em termos de actividades de docência e 

formação), muitos dos actuais investigadores de carreira já fazem formação avançada, capacitação etc. nas suas instituições e em 

instuições nacionais e estrangeiras onde são convidados a dar conta do seu trabalho. Para finalizar a questão da repartição de 

remunerações por várias componentes, será que consideraram que também os docentes universitários que não façam investigação (dão 
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aulas) devem, por este raciocínio, ter o seu vencimento cortado - é uma absurdo mas é uma porta que estão a abrir. Não posso deixar de 

fazer notar algo que parece ter sido esquecido pela ANICT: as carreiras de docência universitária e de investigação são (e devem 

permanecer) paralelas (em termos de exigências de entrada e progressão, avaliação, remunerações, etc.), mas não são a MESMA 

carreira, pelo que as especificidades próprias de cada carreira (e mesmo de cada instituição em que é feito o trabalho) devem ser tidas em 

conta, ao contrário do tratamento uniforme (e por isso totalmente redutor) dado pela proposta da ANICT. Notem que a possibilidade de 

contratações de novos investigadores (entre os quais muitos dos actuais bolseiros, senso lato) não decorre da desvalorização 

(nomeadamente remuneratória, ou de subalternização à docência), nem vão aumentar se parte dos investigadores virem o seu salário 

reduzido. Apenas a título de exemplo devo referir que em diversos Laboratórios de Estado não há concursos de progressão na carreira há 

mais de 10 anos. Nesse período perderem-se cerca de 50% do nº de efectivos ligados à investigação. Portanto, não é pelo que ganham os 

que ainda sobram que o sistema de C&T não vê o seu pessoal renovado, mas antes por uma total falta de processos concursais que 

permitam contratar novos investigadores e premiar (no caso da progressão) aqueles que se distinguiram de forma positiva 

(descriminação positiva dos melhores). Termino dizendo que cabe ainda nestes comentários o facto de uma avaliação exigente ser uma 

necessidade imperiosa, com consequências na progressão dos investigadores avaliados. Contudo tal não deve ser resumido a uma % que 

venha a receber o ordenado por inteiro enquanto os restantes não. Relembro ainda que os investigadores de carreira, que tanto (e tão 

dificilmente) conseguiram alguns meios para desenvolver actividades de investigação, são em larga medida responsáveis pelo 

acolhimento dos novos investigadores (como os bolseiros) e por isso pelo êxito que estes também têm sabido construir. Mas não é 

colocando novos contra mais velhos (os tais que não têm concursos de progressão nalguns casos há 15 anos), ou docentes contra 

investigadores (a que as propostas da ANICT levam) que a ciência vai avançar.Há sim que aspirar a uma carreira de investigação mais 

digna, com reconhecimento pelo muito que se tem feito (com cada vez menos recursos), com investimento do Estado na área da ciência 

que permita renovar meios humanos e materiais. Aí estaremos todos do mesmo lado. Cumprimentos a todos 
David Vaz U. Coimbra Concordo com a ideia de base de transformar todas as bolsas em contractos de trabalho para que todos tenhamos os mesmos direitos e 

obrigações laborais. No entanto, esta transição a ser feita deverá sempre assegurar o mesmo rendimento líquido atual. Caso contrário, 

estaremos a "comprar" os direitos laborais: trocando aquilo que é um direito legítimo pela redução dos salários. Nas contas da ANICT 

devem ainda pesar as décadas em que não foi atualizado o valor das bolsas. Contabilizando apenas a inflação, é bem possível que este 

valor cubra perfeitamente a redução de 7-15% dos rendimentos líquidos proposta. Pelo anteriormente exposto, não posso concordar com 

a proposta da ANICT. Parece-me de facto uma proposta interessante para o governo e para as instituições de ensino superior, mas na 

minha opinião duvido que corresponda às espectativas dos bolseiros e investigadores. 
Ana Lillebø U. Aveiro Concordo com o paralelismo da Carreira de Investigador com a Carreira de Professor, havendo definição do perfil com base na 

percentagem relativa de dedicação a investigação, serviço docente, serviço de gestão e de divulgação científica; equivalente 

remuneração salarial e progressão na carreira. 
Maria Duarte LNEG Concordo que se tem que resolver o problema dos bolseiros sem contrato, mas para resolver este problema não é necessário atacar os 

investigadores que têm contrato. Qualquer dia corremos o risco de não haver nem contratados nem por contratar. São todos extintos. 
Marta Pinho IBMC Creio que: 1) não é solução reduzirem o número de bolsas para aumentar salários - nesse caso, diria então para reduzir o número de 

vagas de acesso aos cursos para evitarmos "fabricar" licenciados e mestres para depois estarem em casa! 2) Não é solução exigir 

dinheiro, sobretudo ao Governo. A realidade é esta: não há dinheiro! Por isso, é na minha opinião ridículo estar a exigir aquilo que, em 
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consciência, sabemos perfeitamente não ser possível!  3) misturar carreira de docente e investigador é arruinar ambos! A minha 

experiência pessoal mostrou-me que são raríssimos os investigadores que, de facto, têm vocação e paciência para a docência! além disso, 

a grande maioria faz da docência um "part-time", não querendo importar-se minimamente com os alunos! Finalmente, acho que temos 

de nos fazer ouvir, sim, mas de forma civilizada, organizada! Na minha opinião, devíamos evitar manifestações "dia sim dia sim senhor" 

bem como imiscuirmo-nos na política! Sobretudo quem está à frente da ANICT deve, na minha opinião, ter sempre presente e estar 

ciente e focado nos verdadeiros problemas que nós, investigadores, vivemos! Assim, evitar também junções a sindicatos que, neste 

momento, estão muito descredibilizados e bastante distantes do seu propósito inicial! Quero poder contar convosco para serem ponte e 

não mais uma barreira! Bom trabalho para todos! 
Maria Ines 

Almeida 

INEB Discordo peremptoriamente com qualquer redução do vencimento anual líquido dos bolseiros (que é já extremamente reduzido). Penso 

também que a posição da ABIC relativamente a este assunto deve ser tida em consideração. 
João Paulo 

Gomes 

INSRJ Discordo totalmente, que se possa sequer pensar que a solução passa pelo desprestígio da carreira de investigação através da redução 

salarial. Um investigador doutorado com muitos anos de carreira, estando ainda como investigador auxiliar, ganha o mesmo ou menos 

que qualquer "banal" gestor de conta de qualquer banco. Como é possível desqualificar o maior grau académico...? 
Paulo Partidário LNEG Discussão promovida pela ANICT deve entender o orçamento nacional de C&T como não dependendo só do Estado, senão continuamos 

a perpetuar a fragil assimilação de massa critica doutorada nas empresas que é critica para a competitividade em mercados globais; 

Acresce a falta de competência do Estado para gerir a C&T como atividade económica, pelo que a falta de inclusão da investigação 

privada neste debate sobre soluções apenas adia a resolução de um problema estratégico grave 
Miguel Santos CIIMAR É essencial que seja mantida a paridade entre a carreira de investigador científico e a carreira de docente Universitário. 
Bruno  Alexandre ITQB/IBET É evidente que a situação tem de ser alterada e que tem de haver discussão e se tem de encontrar soluções para melhorar o trabalho 

científico com benefício para os investigadores, mas também para o país. É igualmente evidente que tem de ser alterada a forma como é 

feita a avaliação de desempenho dos investigadores que estão no quadro para que não existam posições ocupadas sem produtividade; por 

outro lado, o número total de investigadores no quadro é muitíssimo reduzido e, por esta razão deveria ser imediatamente aumentado o 

número de investigadores nos quadros. A política seguida nos últimos anos tem sido a de estrangular completamente a ciência através da 

redução das verbas atribuídas a cada instituição/unidade de I&D (e também de outras fontes de financiamento como projectos, bolsas, 

etc.), o que faz com que as instituições estejam a lutar pela sobrevivência. Quando se tem um orçamento desadequado para fazer face às 

despesas correntes, é evidente que isso se irá reflectir igualmente na não admissão de investigadores para os quadros das instituições. 

Isto não obstante haver investigadores que as instituições gostariam de ter nos seus quadros e os quais acabam por perder (normalmente 

para instituições estrangeiras). A admissão de investigadores por parte das instituições implicaria um aumento do financiamento directo 

às instituições e unidades de I&D, mas esse investimento teria retorno através da riqueza gerada através da criação de novas empresas de 

base cientifica e tecnológica, desenvolvimento de novos produtos, patentes, etc.). Este é o modelo de base dos países desenvolvidos e, 

Portugal, no seguimento do investimento que foi feito em formação avançada está hoje dotado dos RH necessários para dar este passo. 

É, pois, este o momento de investir em Ciência e Tecnologia para que se possa alterar a actual situação do país do ponto de vista 

financeiro. Concretamente em relação a algumas questões importantes: i) Exclusividade. Não faz qualquer sentido que hajam 

investigadores que não tenham estatuto de exclusividade. É impensável que um investigador não se dedique em exclusivo à sua 

investigação. O trabalho de investigação e desenvolvimento em ciência e tecnologia tem características muito próprias, o que obriga o 
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investigador a dedicar-se por completo. É um trabalho que implica muitas horas semanais (bem mais do que 40h) e que não se faz das "9 

às 5" (nem apenas de 2ª a 6ª)... ii) Salários. Atendendo que há quase 15 anos que os bolseiros não são aumentados, faz sentido que num 

momento em que se está a discutir a situação laboral, se faça a actualização dos montantes pagos. Não compreendo como se pode sequer 

colocar a possibilidade de reduzir ainda mais os montantes recebidos, quando na verdade se deveria estar a colocar em cima da mesa 

uma proposta para o salário fosse aumentado na ordem dos 20-25% de forma a repor o poder de compra perdido desde a última 

actualização das bolsas. A falta de verbas a serem disponibilizadas pelo Governo através do OE para por em prática o que acabei de 

enunciar não é um argumento válido face à quantidade de verbas que continuam a ser desperdiçadas ano após ano em muitos outros 

sectores. E, como digo, este investimento em C&T, ao contrário de muitos outros, tem retorno para o pais e poderá, inclusivamente, 

salvar o nosso pais da bancarrota e lançar as bases para termos um pais sustentável. 
Ligia Tavares IBMD É importante não piorar as já más condições existentes para os investigadores sob pena de Portugal perder toda a sua investigação e 

massa critica. Os contratos são importantes mas é preciso equiparar os salários aos da função publica sendo importante ter em conta que 

temos isenção de horário e exclusividade no trabalho. 
José Muralha LNEC É manifesta a ignorância da ANICT, manifestada nas suas propostas, em relação à situação atual de paralelismo entre as carreiras 

docente universitária e de investigação, que resulta da igualdade de requisitos nas respectivas progressões. Salienta-se, igualmente, o 

desconhecimento em relação às atribuições dos diversos LE, das quais resulta a necessidade de os investigadores se encontram em 

regime de dedicação exclusiva. Estranha-se, ainda, que a ANICT faça propostas que levariam a que trabalhadores doutorados auferissem 

menos do que trabalhadores licenciados: no meu caso, que sou investigador principal (doutorado) ficaria com um vencimento inferior ao 

da minha mulher que é professora (licenciada) do ensino até ao 12ª ano, com o mesmo tempo de serviço na função pública. 
Sergio Manuel de 

Sousa Pereira 

U. Aveiro Em geral não concordo com as propostas apresentadas pela Anict. aliás julgo que algumas das propostas nem fazem sentido em face das 

diversas realidades que se vivem neste meio em Portugal. Por exemplo não vejo qual o problema no atual estatuto de um PosDoc ou BI. 

Não me parece que venha a ganhar algo de significativo com um contrato temporário. Hoje já pode fazer descontos parara a Seg. Social 

e o novo estatuto faria que desconta-se muito mais em sede de IRS...Não vejo qual é a vantagem para o sistema ou para o próprio. 

Depois há pessoas que não podem dar aulas pois não há aulas para dar nos seus institutos, os projetos são um pouco lotaria e a ANICT 

deve saber disso, ou seja os investigadores ficariam reféns de aulas e sucesso em obter financiamento...isto não tem interesse nem para a 

qualidade da ciência nem para as próprias pessoas. 
Edgar Lopes U. Aveiro Espero que as propostas mais consensuais sejam depois defendidas por vós junto dos decisores e não se limitem a entregá-las e depois 

lavem as vossas mãos. 
sabrina carvalho CEF-UC e cool-

farm 
eu não concordo com nenhuma das soluções no quadro B pois dão como foco a fusão da docencia à investigação. Num quadro de 

programas letivos portugues é quase impossível conseguir conjugar as duas coisas sem que haja sobregarga de trabalhos, além de que a 

avaliação de um investigador nunca é a sua carga letiva mas a sua produção de artigos cientificos. para lecionar o numero de horas que 

as universidades requerem o investigador fica em desvantagem. Uma vez que o sistema de ensino portugues não parece vir a mudar, eu 

discordo da fusão dos dois estatutos. 
Sónia M. 

Rodrigues 

U. Aveiro Gostaria de incluir dois comentários relativos às propostas alternativas que a ANICT colocou em discussão: 1) Considero que colocar 

"em cima da mesa" de negociação a hipótese de reduções salariais poderá vir a revelar-se uma situação muito penalizadora para os 

investigadores (quer BIC, Pos-Docs, quer IFs), pois é minha convicção de que poderá vir contribuir para a redução salarial sem que se 
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reflicta numa efectiva redução da precariedade da situação profissional a longo prazo. 2) Considero igualmente que a proposta de divisão 

dos salários dos investigadores em "parcelas" relativas a investigação, serviço lectivo etc, poderá igualmente vir a tornar-se numa 

situação penalizadora dos investigadores. Penso igualmente que poderá levar a uma redução salarial, sem contribuir para reduzir a 

precariedade da situação profissional. Por exemplo, se o investigador desenvolver um tipo de trabalho que não esteja relacionado com 

uma área específica de docência na instituição em que se insere. Ou se a instituição não criar condições para que o investigador possa 

exercer serviço lectivo. Nestes casos, a componente salarial relativa a serviço docente nunca estará ao alcance do investigador. Além 

disto, tal opção poderá originar casos específicos em que o investigador seja colocado numa situação "de competição" com um docente 

por um determinado serviço lectivo. Tal situação poderá ser prejudicial quer para o investigador, quer para o docente. Na minha opinião 

deverá manter-se a situação de paridade entre a carreira de investigação científica e a carreira de docência universitária. 
Jorge Pereira CQM/UMa Gostaria de voltar a enfatizar que esta é a pior altura para se discutir o ETIC pois numa situação de emergência nacional em que a 

política vigente é cortar de forma cega em todas as despesas, certamente que não se discutirá de forma racional a transferência de mais 

verbas para a Ciência e Tecnologia e muito menos para os seus recursos humanos. 
Katharina Lorenz IST I think most young researchers represented by ANICT (bolseiros and investigadores with temporal contracts) would be very happy to be 

professor instead of pure researcher. So I do not understand why ANICT insists in changing the researcher CAREER (which seems to 

work just fine as it is) instead of worrying with the general research policies in the country. 
Ricardo Dias FCUL importante distinção clara entre "carreira de investigação cientifica", contratos de investigação cientifica e regulamentos de "bolsas de 

trabalho cientifico."  Presentemente existe instituições que não podem efectuar novos contratos de trabalho... tb não se pode exigir à fct 

fundos extra ...  As instituições podem assim através de bolsas de trabalho com um regulamento mais aproximado (do contrato de 

trabalho cientifico) e não tão restritivo (ex valor salarial e restrições de funções) "contratar" investigadores que poderão então 

candidatar-se mesmo internamente à carreira de investigação ou docência. facilitando questões de excepção e transição com direitos 

acrescidos para os beneficiários e vantagens econômicas e operacionais para as instituições. Obrigado. Ricardo Dias 
Joao Andre 

Carrico 

FMUL Julgo que deviam de distinguir bem entre BPD e BI. Nao concordo com contratos para BIs. Se forem para suprir necessidades de 

tecnicos entao nao deveriam de ser deniminados BIs nem sequer bolseiros. 
Rita Batista INSA Na minha instituição já existem mecanismos de avaliação de desempenho eficientes. Todos os investigadores têm de apresentar um 

plano de acção a cada três anos. Ao fim desses três anos é apresentado um relatório de actividades e apresentado novo plano de acção. 

Este relatório é avaliado interna e externamente por investigadores da área. 
Joao Tome U. Aveiro Na minha modesta opinião deveríamos retirar de discussão pública a presente proposta de alteração da “carreira” de investigação, 

defendendo sim uma verdadeira CARREIRA de investigação equipara à dos colegas docentes, com critérios de avaliação/progressão 

idênticos/ou ajustados. 
I Lopes U. Aveiro Na minha opinião a proposta a para criação do Estatuto do trabalhador de investigação Científica deve assentar na qualidade e 

valorização da carreira, neste sentido: (i) discordo totalmente com a propostas referidas A1 e B1, (ii) penso ser fundamental garantir a 

existência de concursos transparentes que garantam a contratação dos melhores candidatos para contratos de investigador a longo prazo. 

Mais ainda, concordo plenamente com a existência de um processo de avaliação da prestação dos investigadores para progressão da 

carreira e também renovação de contratos. 
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Joana Luísa 

Pereira 

U. Aveiro Na minha opinião, é essencial que qualquer proposta que seja apresentada pela ANICT (que neste contexto assume representar a 

comunidade de investigadores em Ciência em Portugal) seja fortemente marcada por princípios associados à qualidade de trabalho 

científico e à sua promoção. A qualidade nesta carreira não é acessível a todos, e a menos está acessível a excelência, sendo esta uma 

realidade com que qualquer um que queira aceder a esta carreira tem que lidar. Claro que, neste contexto, a ANICT e os investigadores 

se devem bater pela acuidade e justiça das avaliações que atribuem o nível de mérito necessário para cada um aceder a uma determinada 

posição. Esta é uma luta que dará certamente mais frutos na promoção da qualidade do trabalho científico, e consequentemente no nível 

de qualidade dos outputs que os investigadores podem dar ao país, do que qualquer luta inglória por fundos ou por diferentes fórmulas 

de distribuição de fundos que são penalizadoras para os atores em causa. No contexto economico-social atual façamos uma luta 

inteligente, estruturada e realista para aproveitar da melhor maneira as janelas de discussão e oportunidades de influência que nos são 

dadas. 
Susana Loureiro U. Aveiro Na questão B2 - Concorda com uma aproximação da Carreira de Investigador (CIC), à Carreira de Professor (ECDU), de forma a que 

fique definido nas funções do Investigador a responsabilidade de prestar outro serviço relevante à missão da instituição, que não 

investigação? (não havendo alteração salarial), a minha resposta foi "Concordo", tendo em conta que o que sugerem aqui é um 

paralelismo entre carreiras e não uma aproximação. Como assumo que o que pretenderiam seria mais na base de paralelismo, Concordo. 

Se for na base da aproximação, acho que discordo. 
Daniel 

Vasconcelos 

INEB Na vossa proposta não é claro o número de meses pagos por ano (12 ou 14). Acredito que a migração para um sistema por contractos 

deva passar pela aproximação de direitos e deveres contributivos que se verificam na função pública. 
Gonçalo Graça ITQB Não concordo com as soluções apontadas. As respostas tal como estão formuladas podem dar azo a interpretações erradas. Perda de 

rendimentos? Nunca! É um erro colossal por essa alternativa em cima da mesa...é o argumento ideal para o Governo cortar ainda mais 

no investimento em Ciência.  A questão dos contratos é muito mais profunda do que parece. Está-se a falar de contratação pública, algo 

que os governos têm vindo a reduzir ao longo dos tempos... Acho que os estudantes de Doutoramento devem poder ter acesso a contratos 

de trabalho (como acontece noutros países europeus). Além disso vejam qual é a parte mais significativa do força activa do trabalho em 

ciência...são os alunos de Doutoramento, pois estão em maior número e que contribuem decisivamente para o sucesso dos projectos de 

investigação das unidades a que estão afectos.  Uma solução para os problemas da precarização do emprego científico só serão possíveis 

da seguinte forma: 1. com vontade política; 2: quando houver um diálogo sério e empenhado da tutela com as várias associações 

representantes de bolseiros, investigadores e professores. 
Sandro Dá 

Mesquita 

ICVS Não entendo que haja necessidade de perda de rendimento líquido relativamente ao valor das bolsas de investigação/doutoramento/post-

doc/investigador FCT, já que os custos relativos a despesas com os recursos humanos já existirem actualmente para a formalização dos 

contratos anuais das bolsas. Acho que esta redução é inexplicável. Não passa de uma forma mesquinha de "transformar" os 

investigadores científicos em trabalhadores da função pública, cortando no valor dos salários, tal e qual o que tem acontecido na função 

pública. Estão a colocar os investigadores entre a espada e a parede; a ANICT como associação defensora dos direitos dos investigadores 

não devia sequer colocar a hipótese deste tipo de redução em cima da mesa. O valor do salário liquido deve ser o mesmo, após 

descontadas as contribuições para a segurança social e impostos para o estado. Claro está que tudo isto deve funcionar sob a forma de 

uma contrato a longo prazo para promover a protecção, a estabilidade, a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade da trabalho 

conduzido pelos investigadores. Cumprimentos, Sandro Dá Mesquita 
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Jose Lima LNEC O inquérito está mal feito: há muitas perguntas que têm de ser contextualizadas doutra forma as respostas são obrigatoriamente 

enviesadas.  Choca-me que uma associação de investigadores de ciência faça um inquérito tão mal estruturado e cujo principal objectivo 

seja a redução salarial e contribuir para o fim dos laboratórios de estado e, assim, da investigação e desenvolvimento do País. 
Vitor Sencadas U. Minho O problema da ciência em Portugal não ficará resolvido em transformação de bolsas em contratos, pois isso parece um assalto aos cargos 

de pessoas que hoje em dia exercem a sua função como docente universitário e acumulando funções de docencia, investigador e e gestor 

de projetos. Seria útil, as universidades serem autónomas na sua gestão, não dependerem do ministério da educação ou governo central 

para gerir a sua própria equipa de colaboradores. Aqui deveria haver avaliação dos respetivos colaboradores e verificar se foram 

estabelecidos objetivos mínimos para continuar a exercer a função que exercem. As bolsas são acções de formação e devem ser bolsas 

sempre até ai final do primeiro triénio de pos-doc. Após essa etapa é que as bolas deveriam passar a contrato com objectivos claros e 

transparentes com perspectivas de futuro. A ciência nao deveria estar a saque em Portugal, o nosso passado fez-nos chegar até aqui com 

as pessoas que estão no sistema atual. Desenvolveram a universidade portuguesa a patamares reconhecidos internacionalmente e como 

tal um golpe de estado como o proposto em geral pela ANICT nada trás de bom ao sistema. Não deveria haver guerra geracional, mas 

sim um modelo de gestão independente e rigoroso das universidades com criterios claros e objectivos muito bem definidos. 
José S. Machado LNEC "O recurso à desvalorização da carreira de investigação nunca será uma resposta aos problema identificados e com os quais em geral 

estou de acordo (nomeadamente o recurso a um sistema de bolsas de investigação ad aeternum). A resolução passa em primeiro lugar 

pela definição clara por parte do estado (onde se concentra a maioria dos investigadores) de uma política coerente e programada de 

C&T, assente na abertura regular de calls para projetos de investigação e na celebração de contratos de investigação plurianuais em 

concursos competitivos entre centros de investigação e Laboratórios (de Estado e Associados). Neste último ponto claramente não 

seguindo o percurso traçado pela FCT nas últimas décadas, promovendo o financiamento de todos os grupos de investigação exceto os 

Laboratório de Estado (é estranho considerar estas instituições “caducas” e depois mostrar receio de as incluir em programas de 

financiamento atribuídos por concursos competitivos). 
César Lima FPCEUP Parece-me que em nenhuma situação a carreira de investigador deve ser menorizada em relação à de professor, quer em termos salariais, 

quer em termos de condições contratuais 
N. F. Castro LIP Penso que é importante salientar que, em primeiro lugar é necessário resolver o problema de financiamento. Temos investigadores a 

menos, creio, e precisamos de aumentar o orçamento para recursos humanos e materiais. As questões laborais são fundamentais, mas 

sem um aumento do financiamento não há como as resolver. 
Maria Luísa 

Vieira 

IHMT Revisão de carreira sim, mas com critério(s). Deve haver cautela e sobretudo "bom senso" na referida revisão de carreira de modo a 

evitar-se que para se corrigirem as atuais injustiças de que os investigadores são alvo, se caia, pela inversa, noutras injustiças ou até 

inconformidades que em nada valorizarão nem a carreira (atual ou futura) nem os investigadores, como por exemplo, a proposta de 

avaliar investigadores via SIADAP, o que só por si é já um atentado. Porque não a adoção do que se está já a fazer na carrei 
Nuno Barradas IST Sou doutorado com agregação; não sou sócio da ANICT apenas por uma posição de princípio, por discordar de terem excluído da 

possibilidade de serem membros os investigadores, integrados na carreira de investigação científica, não doutorados, que no entanto 

estão na carreira por direito legal próprio. 
Germano Veiga INESC TEC "Toda a argumentação de ""partir o bolo"" para dar mais bolsas é faláciosa, Os impostos não são despesa, bem como as transferências 

para a segurança social, que por estar deficitária recebe trasnferências do orçamento geral ano após ano (700 milhões de euros em 2012 



 
NIFC: 509 282 202 

www.anict.pt 

 

Página 17 de 17 

p.e.).Deste modo não existe necessidade de reformar nada para obter mais contractos. 
João Cortez INEB " Um dos resultado da campanha da ANICT foram os comentários que apareceram na imprensa, sobre a "disponibilidade" dos 

investigadores em sofrer cortes nos seus vencimentos. Parece-me que a ANICT deve ter cuidado na forma como gere estas iniciativas, 

caso contrário é manipulada pelos media politicos com facilidade - pede-me que a intenção não foi a que transpareceu no DN, p.e.  A 

solução para estas questões deverá passar por, numa fase inicial, haver uma comissão que debata os problemas da carreira de 

investigação em Portugal. Esta comissão deve ser composta por: (i) investigadores (de carreira, não por catedráticos ou de outro modo 

docentes) (deve incluir investigadores que não sejam de associações, completamente isentos e fora de sindicatos, partidos, ou rótulos, e 

que representem um espectro alargado geográfico e de tipologia de instituição), uns mais jovens e outros mais experientes; (ii) elementos 

das associações como a ANICT; (iii) representantes da FCT, MCTES, e similares; (iv) representante do CRUP e outros organismos 

centrais ligados à investigação. Deverá conter elementos que tenham tido experiência em sistemas diferentes, i.e. experiência 

internacional relevante.  Esta comissão deverá ter a idoneidade e responsabilidade de debater, seriamente, de modo transparente, 

propostas para um estabelecimento de uma carreira de investigação em Portugal, e mais tarde, depois de passar por um período de 

consulta pública, apresentar propostas à Assembleia.  O que a ANICT está a fazer é dar munição (consciente ou inconscientemente) ao 

governo da República para fazer mais cortes. É isso que a ANICT pretende, ou pretende defender os interesses dos Investigadores 

Portugueses? João 

 


