
 
	

	

Parecer	sobre	o	futuro	da	Fundação	para	a	Ciência	e	Tecnologia	

	

Preâmbulo		
	

Foi	 solicitado	 à	 Associação	 Nacional	 de	 Investigadores	 em	 Ciência	 e	 Tecnologia,	

doravante	 designada	 por	 ANICT,	 pelo	 Ministério	 da	 Ciência,	 Tecnologia	 e	 Ensino	

Superior	 (MCTES),	 um	 parecer	 sobre	 o	 futuro	 da	 Fundação	 para	 a	 Ciência	 e	

Tecnologia	(FCT).		

Em	 toda	 a	 sua	 ação,	 a	 ANICT	 rege-se	 pelos	 seus	 princípios	 fundacionais1,	

estabelecidos	 em	 2010,	 decorrentes	 da	 Audiência	 Parlamentar	 com	 a	 Comissão	

Parlamentar	 para	 a	 Educação	 e	 Ciência	 a	 8	 de	 Julho	 de	 2009	 e	 reunião	 com	 o	

Ministro	da	Ciência,	Tecnologia	e	Ensino	Superior	a	28	de	Julho	de	2009.	A	saber,	a	

ANICT	 pretende	 representar	 os	 interesses	 profissionais	 de	 todos	 os	 investigadores	

científicos	doutorados	a	trabalhar	em	Portugal.	Por	forma	a	alcançar	estes	objetivos	

é	 necessário	 estabelecer	 sinergias	 entre	 os	 Investigadores	 e	 a	 Tutela	 para	 criar	 e	

assegurar	condições	para	uma	Carreira	de	Investigação	estável,	onde	o	Investigador	

possa	 desenvolver	 um	 trabalho	 independente	 e	 autónomo,	 sendo	 devidamente	

avaliado	e	reconhecido	pelas	Instituições.	

Até	à	data,	o	Sistema	Cientifico	e	Tecnológico	Nacional	 (SCTN)	tem	sobrevivido,	ao	

invés	de	prosperado,	recorrendo	à	contratação	precária	por	intermédio	do	recurso	a	

contratos	 de	 bolsa	 de	 jovens	 doutorados,	 minado	 de	 instabilidade	 por	 falta	 de	

capacitação	do	sistema	com	massa	critica	estável.	Neste	contexto,	a	FCT	tem	tido	um	

papel	 preponderante,	 primando	 pela	 sistemática	 manutenção	 de	 investigadores	

precários	 e	 com	 níveis	 salariais	 substancialmente	 díspares,	 tomando	 como	

referência	 investigadores	 que	 se	 encontram	 no	 SCTN	 em	 contratos	 estáveis,	

promovendo	deste	modo	desigualdades	e	precariedade.		

Considerando	 que	 o	 atual	 executivo	 tomou	 a	 muito	 necessária	 iniciativa	 de	

reestruturar	a	FCT	 tendo	para	o	efeito	 solicitado	avaliações	e	pareceres	aos	stake-

holders	e	 tendo	a	ANICT	sido	chamada	a	proferir	parecer,	não	poderia	deixar	de	o	

																																																								
1	https://anict.files.wordpress.com/2010/11/anict-declaracao_principios.pdf	



 
	

	

fazer,	centrada	nos	seus	princípios	e,	salientando	os	temas	que	acreditamos	serem	

os	pilares	do	SCTN.	

	

Propostas	

	

Os	Investigadores	como	Pilar	do	Sistema	Cientifico	e	Tecnológico	

Nacional	

	

1.	 Subscrição	 e	 implementação	 da	 Carta	 Europeia	 do	 Investigador	 e	 Código	 de	

Conduta	para	o	Recrutamento	de	Investigadores	

	

Na	redação	da	Carta	Europeia	do	Investigador	(CEI)2,	artigo	9.º,	os	estados-membros	

da	 União	 devem	 garantir	 que	 os	 investigadores	 devem	 ser	 tratados	 como	

profissionais	e	como	parte	integrante	das	instituições	em	que	trabalham.		

O	Estado	Português,	através	da	FCT,	tem	violado	este	artigo,	sendo	grave	que	a	FCT	

como	entidade	responsável	pela	promoção	continuada	do	avanço	do	conhecimento	

científico	e	tecnológico	em	Portugal	não	seja	subscritora	da	CEI.	Salienta-se	que	esta	

carta	foi	criada	pela	Comissão	das	Comunidades	Europeias	em	2005,	tendo	mais	de	

uma	 década	 de	 existência	 e	 que	 existem	 a	 nível	 nacional	 apenas	 12	 instituições	

signatárias	da	mesma	o	que	contrasta,	por	exemplo,	 com	Espanha	que	possui	128	

instituições.	Os	investigadores	portugueses	deram	10	anos	aos	sucessivos	executivos	

para	que	 fosse	 aplicada.	A	mudança	é	urgente,	 num	país	 em	crise	 a	necessitar	 de	

renovação	e	de	inovação.	Chamamos	por	isso	à	atenção	para	o	artigo	4º	da	CEI:	“A	

potencial	 escassez	 de	 investigadores	 identificada,	 especialmente	 em	 determinadas	

disciplinas-chave,	 constituirá	uma	ameaça	grave	ao	poder	 inovador,	ao	património	

de	 conhecimentos	 e	 ao	 crescimento	da	produtividade	da	UE	num	 futuro	próximo”.	

Finalmente,	no	anexo	1	do	referido	documento,	é	definido	especificamente	que	as	

entidades	financiadoras	e/ou	empregadoras	devem	aplicar	e	cumprir	os	princípios	e	

condições	estabelecidos	na	diretiva	da	UE	relativa	a	contratos	a	termo.		

																																																								
2	http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-pt.pdf	



 
	

	

Por	outro	 lado,	O	Estatuto	do	Bolseiro	de	 Investigação	(EBI)3,	aprovado	pela	Lei	nº	

40/2004,	de	18	de	agosto,	alterada	e	republicada	pelo	Decreto-Lei	n.º	202/2012,	de	

27	de	agosto,	no	ponto	1)	do	artigo	1.º	estabelece	que	“O	presente	Estatuto	define	o	

regime	aplicável	aos	beneficiários	de	subsídios,	atribuídos	por	entidades	de	natureza	

pública	e	ou	privada,	destinados	a	financiar	a	realização,	pelo	próprio,	de	atividades	

de	natureza	científica,	 tecnológica	e	 formativa,	nos	 termos	do	artigo	seguinte,	sem	

prejuízo	 do	 disposto	 pelo	 direito	 comunitário	 e	 pelo	 direito	 internacional”.	 Assim,	

podemos	 constatar	 que	o	próprio	 EBI	 remete	para	 a	CEI,	 sem	no	entanto,	 lhe	dar	

cumprimento.	

Acresce	ainda	que	na	redação	do	EBI,	ponto	5)	do	artigo	1.º,	É	proibido	o	recurso	a	

bolseiros	de	investigação	para	satisfação	de	necessidades	permanentes	dos	serviços.	

No	entender	 da	ANICT,	 esta	 proibição	 está	 a	 ser	 violada	 e	 de	modo	 generalizado,	

pela	grande	maioria	das	instituições	Portuguesas	do	SCTN,	em	grande	parte	fruto	da	

ausência	de	fiscalização,	e	por	carência	financeira	das	instituições.	Grave	é	também	

que	 depois	 de	 um	 processo	 de	 avaliação	 das	 instituições	 de	 IC&T	 tenham	 sido	

consideradas	 como	 excelentes,	 instituições	 que	 não	 são	 subscritoras	 da	 CEI	 nem	

aplicam	os	seus	princípios	no	recrutamento	de	doutorados.		

A	ANICT	constata	que	o	tipo	de	relação	laboral	que	se	estabelece	entre	a	instituição	

e	 o	 bolseiro	 de	 pós-doutoramento	 reveste-se	 inequivocamente	 de	 dependência	

hierárquica,	 verificando-se	os	princípios	enumerados	no	1)	do	artigo	12º	da	 Lei	nº	

7/2009	(código	do	Trabalho),	a	saber:	

a)	 A	 atividade	 seja	 realizada	 em	 local	 pertencente	 ao	 seu	 beneficiário	 ou	 por	 ele	

determinado;	

b)	Os	equipamentos	e	instrumentos	de	trabalho	utilizados	pertençam	ao	beneficiário	

da	atividade;	

c)	 O	 prestador	 de	 atividade	 observe	 horas	 de	 início	 e	 de	 termo	 da	 prestação,	

determinadas	pelo	beneficiário	da	mesma;	

d)	 Seja	 paga,	 com	 determinada	 periodicidade,	 uma	 quantia	 certa	 ao	 prestador	 de	

atividade,	como	contrapartida	da	mesma;	

																																																								
3	https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/08/16500/0471704724.pdf	



 
	

	

e)	O	prestador	de	atividade	desempenhe	funções	de	direção	ou	chefia	na	estrutura	

orgânica	da	empresa.		

Ora,	 todos	 os	 princípios	 acima	 descritos	 são	 verificados	 por	 um	 bolseiro	 de	 pós-

doutoramento,	 podendo-se	 deste	 modo	 constatar	 a	 Presunção	 de	 contrato	 de	

trabalho.	

Neste	 âmbito	 a	 ANICT	 recomenda	 que	 a	 FCT	 passe	 a	 implementar	 os	 seguintes	

princípios	na	contratação	de	recursos	humanos:	

	

- Todos	os	trabalhadores	científicos,	doutorados	ou	não,	a	exercerem	funções	

de	 Investigação	 e	 Desenvolvimento	 de	 Tecnologia	 devem	 ter	 um	 contrato	

individual	de	trabalho.		

- Apenas	os	alunos	de	doutoramento	ou	de	outros	ciclos	formativos	e	posições	

que	envolvam	uma	componente	formativa	inicial	poderão	manter	o	estatuto	

de	bolseiro.		

- Ao	nível	da	avaliação	de	todas	as	Unidades	de	Investigação	financiadas	pela	

FCT:	 a	 classificação	máxima,	 deve	 estar	 restrita	 a	 unidades	 que	 assinem	 e	

façam	cumprir	a	Carta	Europeia	do	Investigador	e	Código	de	Conduta	para	o	

Recrutamento	de	Investigadores.	

	

	

2.	Representatividade	dos	stake-holders	nos	órgãos	consultivos	da	FCT	

	

Entre	 as	 atribuições	 dos	 conselhos	 científicos	 da	 FCT,	 o	 aconselhamento	 sobre	 o	

delineamento	 de	 planos	 estratégicos,	 desde	 a	 investigação	 à	 transferência	 de	

tecnologia	para	a	indústria,	reveste-se	de	maior	importância.	No	entender	da	ANICT	

é	importante	a	criação	de	um	conselho	científico	transversal	com	missão	semelhante	

ao	do	“grupo	de	pensadores”	recentemente	reunido	com	o	propósito	de	encontrar	

soluções	para	um	melhor	 funcionamento	da	FCT	no	contexto	das	 suas	atribuições,	

mas	 com	 representação	 de	 todos	 os	 stake-holders,	 incluindo	 deste	 modo	 jovens	

investigadores.	Os	 jovens	 investigadores	 têm	a	 capacidade	de	 identificar	 de	 forma	

eficiente	os	problemas	e	necessidades	sentidas	pela	comunidade	científica,	quer	ao	

nível	da	formação	de	recursos	humanos,	bem	como	como	ao	nível	de	necessidades	



 
	

	

estruturais,	muito	 em	 parte	 pela	 sua	maior	 proximidade	 a	 estas	 problemáticas.	 A	

implementação	 desta	 medida	 permitirá	 aproximar	 as	 políticas	 de	 formação	 e	

incentivo	 à	 investigação	 da	 realidade	 vivida	 por	 todos	 os	 investigadores,	 e	 não	

apenas	dos	investigadores	seniores.		

	

A	ANICT	considera	pertinente	a	criação	de	um	Conselho	consultivo	transversal,	cuja	

missão	será	centrada	no	delineamento	dos	planos	estratégicos	de	recrutamento	de	

Investigadores	 e	 Bolseiros,	 devendo	 também	 proceder	 à	 fiscalização	 da	

implementação	desses	planos.	Assim,	a	ANICT	propõe	que	o	Conselho	seja	composto	

por	um	grupo	mais	alargado	de	personalidades	de	 forma	a	estarem	representados	

todos	 os	 intervenientes	 nacionais	 em	 I&D.	 Recomendamos	 a	 inclusão	 de	

representantes	das	universidades	e	 institutos	politécnicos,	dos	Centros	e	 Institutos	

de	Ciência	e	Tecnologia	não	afetos	a	instituições	de	ensino	superior,	de	laboratórios	

do	 estado,	 da	 industria	 e	 dos	 investigadores.	 A	 representação	 dos	 investigadores	

deve	englobar	investigadores	doutorados	que	possam	ser	representativos	dos	vários	

patamares	da	carreira	(nos	moldes	propostos	no	ponto	1.).	

	

	

3.	Concursos	de	Recrutamento	de	Recursos	Humanos	e	Bolsas	de	Estudos	

	

Sendo	a	FCT	o	principal	 financiador	de	 I&D	nacional,	a	sua	credibilização	 junto	dos	

stake-holders	 reveste-se	 da	 maior	 importância.	 Neste	 sentido,	 a	 ANICT	 considera	

absolutamente	 fundamental	 a	 definição	à	priori	 de	 todos	 os	 critérios	 de	 avaliação	

nos	 processos	 de	 recrutamento	 de	 investigadores,	 permitindo	 assim	 aumentar	 o	

rigor	e	garantir	a	total	transparência	desses	processos.	

	

Nos	 últimos	 anos	 a	 FCT	 tem	 envidado	 esforços	 no	 sentido	 de	 implementar	 uma	

avaliação	 mais	 rigorosa	 e	 com	 uma	 maior	 transparência	 nos	 processos	 de	

recrutamento	 de	 recursos	 humanos.	 Exemplo	 disso	 são	 os	 relatórios	 mais	

detalhados	da	avaliação,	o	impedimento	de	avaliadores	com	candidatos	a	concurso	

de	 estarem	presentes	 no	 respetivo	 painel,	 e	 a	 divulgação	dos	 avaliadores	 de	 cada	

candidatura	e	respetivos	conflitos	de	interesse.	É	importante,	ainda	assim,	melhorar	



 
	

	

este	processo,	garantindo	que	todas	as	áreas	científicas	estão	representadas	e	que	

os	 critérios	 utilizados	 pelos	 avaliadores	 são	 uniformes,	 pré-estabelecidos	 e	

transparentes.		

Recomendamos	por	isso:	

1. Para	cada	concurso	deve	encontrar-se	definido	a	data	de	abertura,	a	data	de	

encerramento	 de	 submissão	 de	 candidaturas	 e	 a	 data	 de	 divulgação	 de	

resultados,	 reforçando	 o	 cumprimento	 do	 Código	 de	 Procedimento	

Administrativo;	

2. A	 implementação	de	 indicadores	 científicos	 internacionalmente	 validados	 e	

reconhecidos	 para	 aferir	 e	 ponderar	 a	 produção	 científica	 dos	 candidatos	

aquando	 das	 suas	 avaliações	 em	 concurso	 (e.g.	 publicações	 registadas	 em	

bases	 de	 dados	 como	 scopus,	 h-index,	 número	 de	 autores	 por	 publicação,	

citações,	 impacto	 ou	 quartil	 das	 revistas	 calculados	 por	 instituições	 como	

scimago,	entre	outros),	contribuirá	para	um	processo	mais	equitativo;	

3. Sugere-se	 uma	 avaliação	 curricular	 mais	 objetiva,	 evitando	 sempre	 que	

possível	o	recurso	a	elementos	que	são	de	difícil	verificação	e	comprovação;	

4. Previamente	às	reuniões	de	consenso	de	avaliação,	os	avaliadores	devem	ter	

acesso	às	 avaliações	dos	demais	 avaliadores	 referentes	 às	 candidaturas	em	

análise,	 de	 forma	 a	 permitir	 uma	 uniformização	 de	 critérios,	 que	 embora	

subjetivos,	poderão	primar	pela	discriminação	positiva;	

5. A	avaliação	 final	 de	 cada	 candidatura	deve	 refletir	 as	 avaliações	 individuais	

de	número	impar	de	avaliadores;	

6. A	coordenação	de	cada	painel	de	avaliadores	deve	garantir	que	os	pontos	2.	

e	3.	acima	propostos	foram	cumpridos;	

7. A	divulgação	prévia	da	verba	alocada	a	concurso;	

8. A	 elaboração	 e	 publicação	 de	 estatísticas	 de	 cada	 concurso,	 num	 prazo	

máximo	 seis	meses	 após	 a	 divulgação	 de	 resultados	 finais	 (e.g.	 número	 de	

candidatos	 a	 concurso	 por	 painel,	 percentagem	 de	 candidatos	 aceites,	

ranking	 das	 avaliações,	 percentagens	 de	 colocações	 por	 áreas	 científicas,	

regiões,	instituições,	entre	outros).	

	



 
	

	

A	 implementação	 destas	 medidas	 irá	 permitir	 garantir	 a	 transparência	 dos	

processos,	 promovendo	 a	 sua	 celeridade,	 e	 desta	 forma,	 reconquistar	 a	 confiança	

dos	 stake-holders,	garantindo	a	 imagem	de	uma	 instituição	eficaz,	eficiente	e	que,	

de	facto,	promove	a	ciência	e	os	cientistas.	

	

A	 ANICT	 considera	 também	 de	 suma	 importância	 o	 tema	 do	 Financiamento	 e	

duração	dos	projetos,	detalhando	a	sua	posição	no	anexo	2.	

	

Dando	 cumprimento	 ao	 solicitado	 à	 Associação	 Nacional	 de	 Investigadores	 em	

Ciência	e	Tecnologia,	pelo	Ministério	Ciência,	Tecnologia	e	Ensino	Superior	(MCTES),	

o	 nosso	 parecer	 sobre	 o	 futuro	 da	 Fundação	 para	 a	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (FCT)	

aborda	as	questões	que	consideramos	mais	prementes	e,	cujas	alterações	sugeridas	

contribuirão	para	a	produção	de	maior	impacto	positivo	no	funcionamento	global	do	

SCTN.	

	

A	Direção	da	ANICT	
 

	

_________________________________	

(Cláudia	Botelho,	Presidente	da	ANICT)	

	

	


