
 

Que futuro para a FCT? 
As contribuições da ANICT secundadas pela comunidade científica. 

 

Como é do conhecimento público, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior iniciou 

um debate público sobre o futuro da Ciência em Portugal  e em especial sobre o futuro e 

expectativas  da atuação futura da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A ANICT como 

entidade representante dos jovens investigadores doutorados a trabalhar em Portugal, foi 

consultada e apresentou três medidas que considerou cruciais para que a FCT possa atingir os 

seus objectivos de missão. Tendo sido tornados públicos todos os contributos de várias 

entidades e investigadores da comunidade científica portuguesa, a ANICT considerou 

importante analisá-los de modo a avaliar o nível de convergência que existe na comunidade 

relativamente às três medidas propostas pela ANICT. 

 

Medida: A necessidade da subscrição e implementação da Carta Europeia do Investigador e 

Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores por parte da FCT; 

Esta medida visa dignificar os trabalhadores científicos reconhecendo-os como trabalhadores 

com todos os respectivos direitos legais. É uma medida muito ampla, que, embora na 

totalidade não tenha sido referida muitas vezes, a questão do emprego científico foi várias 

vezes mencionada por diversas entidades ou indivíduos, entre os quais: 

 Conselho Cientifico da FCT das Ciências Naturais e Ambiente 

 Conselho de Reflexão 

 SNESUP 

 ABIC 

 Miguel Castanho 

 IGC/IMM/ITQB/CEDOC/ Champalimaud  

 CRUP 

 João Laranjinha 

 Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical 

 Centro em Rede de Investigação em Antropologia 

 Região Autónoma dos Açores - Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

 Associações de Estudantes 

 Boaventura Sousa Santos, em representação do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra 

 Rui Ramos, após consulta de membros de 9 unidades de investigação na área de 

Arquitetura, Urbanismo e Ordenamento do Território 



 Adelino Canário 

 Vítor Serrão, após consulta aos investigadores do seu centro e área científica 

 João Brandão 

 Instituto de Estudos Medievais 

 Escola de Psicologia da Universidade do Minho 

 Nuno Nunes 

 

Medida: Um aumento da representatividade dos stake-holders nos órgãos consultivos da 

FCT; 

Esta medida visa envolver a comunidade científica nos processos de tomada de decisão da 

FCT. É uma medida muito ampla que foi alvo de diferentes sugestões que visaram propósitos 

semelhantes, por parte de: 

 Conselho Cientifico da FCT das Ciências Naturais e Ambiente 

 Conselho Cientifico da FCT das Ciências da Vida e da Saúde  

 Centro em Rede de Investigação em Antropologia 

 Boaventura Sousa Santos, em representação do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra 

 

Medida: Melhorias nos processos de recrutamento de recursos humanos e bolsas de estudo 

Esta é uma medida muito específica que pretende assegurar uma cada vez mais rigorosa e 

justa metodologia de avaliação de recursos humanos. Foi também mencionada por diversas 

entidades ou indivíduos, entre os quais: 

 Conselho Cientifico da FCT das Ciências Naturais e Ambiente 

 ABIC 

 Pedro Aires Oliveira 

 António Manuel Martins~ 

 Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical 

 Centro em Rede de Investigação em Antropologia 

 Karin Wall, após consulta aos membros de órgãos de gestão do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade 

 Associações de Estudantes 

 Vítor Serrão, após consulta aos investigadores do seu centro e área científica 

 Instituto de Estudos Medievais 

 

 

Em conclusão e após análise detalhada a ANICT conclui que as medidas propostas são 

convergentes com as questões levantadas por vários sectores da comunidade científica. A 

dignificação do emprego científico, a articulação da FCT com todos os intervenientes da 

comunidade e o aumento de transparência nos processos de recrutamento de recursos 

humanos, são pontos fulcrais para um melhor desempenho da ciência e desenvolvimento 

tecnológico em Portugal .  


