
 
 

11 de novembro de 2019 
 
Contribuição da ANICT em relação à consulta pública do projeto de Regulamento de Bolsas              
de Investigação da FCT  

 

Preâmbulo 

No passado dia 30 de setembro, a FCT colocou em consulta pública o projeto de regulamento de bolsas de                   
investigação. Este documento segue a publicação do Decreto-Lei 123/2019, que procede a alterações ao              
Estatuto de Bolseiro de Investigação.  

Em linhas gerais, o DL123/2019 introduz várias restrições à atribuição de bolsas de investigação, em               
particular a “exigência de desenvolvimento de atividades de investigação integradas num ciclo de estudos              
conferente de grau ou diploma como condição regra para a atribuição de uma bolsa de investigação”. A                 
única excepção ao enunciado anterior é a inclusão de bolsas para recém doutorados (grau atribuído há                
menos de 3 anos).  

Embora o propósito da consulta pública da FCT se foque no estatuto, e não no Decreto-Lei, a ANICT gostaria                   
de aproveitar esta oportunidade para voltar a defender que o trabalho científico deve apenas ser feito                
recorrendo a contratos de trabalhos. A ANICT concorda, portanto, que as bolsas de investigação devem               
ser usadas exclusivamente como instrumentos de apoios à formação académica, ou seja, em caso de               
estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento.  

Contudo, a ANICT também compreende a argumentação apresentada no preâmbulo do DL123/2019, em             
particular a dificuldade das instituições públicas contratarem um investigador doutorado por períodos            
inferiores a 3 anos. Nesse contexto, a ANICT considera que a existência das bolsas de investigação para                 
doutorados deverá ser vista como uma ferramenta transitória, que no futuro próximo terá que deixar               
de existir. Para que isso aconteça, é urgente que o Governo e/ou a Assembleia da República procedam à                  
revisão do DL 124/99, de forma a que haja uma lei estrutural de emprego científico em Portugal, coincidente                  
com a atual realidade da empregabilidade. 

 

Considerações relevantes (estruturais) em relação à proposta de novo EBI 

O exercício de consulta pública à proposta do projeto de Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT está                  
intimamente ligado ao decreto-lei que despoletou este processo. Infelizmente, no ponto de vista da ANICT, o                
DL123/2019 tem algumas omissões que poderão prejudicar o espírito da Lei e, dessa forma, considera               
muito importante que a FCT, na sua autonomia, consiga apresentar um regulamento de Bolsas de               
Investigação que resolva alguns dos aspectos omissos do DL123/2019, na garantia de cumprir o seu               
propósito. 
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1. Em relação à duração das bolsas e eventual renovação das mesmas, deve ficar claro no estatuto que,                  
cada bolseiro apenas poderá usufruir uma única vez, de qualquer tipo de bolsa, em qualquer instituição de                 
acolhimento. Esta limitação está prevista no DL123/2019 apenas para as bolsas para recém-doutores, não              
havendo, no entanto, uma limitação para os outros casos. Se o Estatuto não prever esta limitação, corre-se o                  
risco do uso abusivo de bolsas sucessivas, muito em particular as bolsas atribuídas em cursos não                
conferentes a grau académico. Curiosamente, no artigo 9, ponto 3, a FCT já prevê esta limitação no caso das                   
bolsas atribuídas directamente pela FCT. Deverá, no entanto, implementar esse princípio em qualquer bolsa.              
Na dificuldade/impossibilidade de se implementar esta restrição a nível nacional, deverá ser imposto esta              
restrição por cada entidade instituição de ensino superior / investigação (legalmente constituída com número              
de contribuinte atribuído). 

 

2. Em relação às bolsas atribuídas a cursos não conferentes a grau académico, na ausência de critérios                 
claros sobre os requisitos mínimos que estes cursos devam cumprir, a definir no EBI, a ANICT receia um                  
rápido aumento destes cursos, com o intuito único de continuar a utilizar bolsas de investigação para contratar                 
funcionários para projetos de investigação, o que, no fundo, vai contra o espírito da Lei.  

 

3. Existe um outro ponto crítico na proposta da FCT, ainda em relação a estas bolsas não conferentes                  
a grau académico. Verifica-se no anexo I (Tabela de subsídios mensais de manutenção) que              
lamentavelmente a proposta apresentada pela FCT não vai de encontro ao espírito do DL123/2019, e está                
contextualizada na filosofia vigente (antes do DL123/2019), da utilização de bolsas de investigação como              
regra para contratação de recursos humanos em projetos de investigação. Assim, a ANICT alerta que a                
definição dos valores das bolsas deverá ser alvo de revisão. O DL 123/2019 prevê as seguintes bolsas: 

● Bolsas de investigação pós-doutoral, até 3 anos de duração; 
● Bolsas de investigação para estudantes de doutoramento, até 4 anos de duração; 
● Bolsa de investigação para estudantes de mestrado, até 2 anos de duração; 
● Bolsas de investigação para estudantes em cursos não conferentes a grau, até 1 ano de duração; 
● Bolsas de iniciação de investigação, para estudantes do 1º ciclo, até 1 ano de duração. 

Havendo 5 tipologias diferentes de graus, deverão haver 5 escalões de valores para as bolsas a serem                 
atribuídas. A ANICT considera adequado os valores atribuídos a todas as bolsas com excepção das bolsas de                 
investigação para estudantes em cursos não conferentes a grau. Tendo em conta o espírito da Lei, não é                  
lógico atribuir um valor a estas bolsas semelhante a um estudante que está inscrito num               
doutoramento. Com esta proposta a FCT está a desvalorizar o grau de doutoramento ao equiparar o                
doutoramento a um qualquer curso universitário não conducente a grau. 

Ainda em relação ao anexo I, a FCT define um valor mínimo de bolsa, permitindo assim que sejam atribuídas                   
bolsas de valor superior. No entanto, na nota de rodapé esclarece que a FCT apenas considerará elegível o                  
valor mínimo da bolsa. Esta opção (“podem pagar mais, mas não será elegível”) não nos parece de todo                  
realista. Da mesma forma que o actual regulamento de bolsas da FCT baliza valores máximos e mínimos                 
para várias bolsas (BCC e os três tipos diferentes de BCGT), a ANICT recomenda que o mesmo seja feito                   
para as futuras bolsas. Isto dará alguma flexibilidade aos vários gestores de projetos, que trará benefícios                
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importantes, como por exemplo um bolseiro de projeto assumir as despesas das propinas, sem significativos               
impactos negativos no orçamento do projeto.  

Os assuntos discutidos nos pontos 2 e 3, tal como propostos pela FCT, poderão conduzir a uma mitigação                  
das alterações resultantes do DL 123/2019, com prejuízo de contribuir para a perpetuação da utilização               
abusiva de bolsa de investigação, algo que a ANICT não pode concordar. 

 

Outras considerações  

A ANICT considera que a FCT deverá melhorar alguns aspectos do EBI, tendo particular atenção às                
seguintes situações: 

● Artigo 3, linha c: Não existe nenhuma fase de formação pós-doutoral e, dessa forma, esta               
designação deverá desaparecer do estatuto. Tal como está explícito no preâmbulo do DL123/2019,             
estas bolsas apenas existem para fazer face à dificuldade das instituições públicas em estabelecerem              
contratos de curta duração (inferior a 3 anos).  

● Artigo 7, ponto 5: este artigo parece redundante, tendo em conta as limitações já impostas no ponto                 
2, do mesmo artigo. 

● A introdução do ponto 2 do artigo 16 (regime de exclusividade), parece abusiva, parecendo que a                
FCT está a estimular que os candidatos concorram ao mesmo tipo de bolsa, financiada por entidades                
diferentes. A ANICT sugere que o enunciado do ponto 2 passe a ser “Cada bolseiro apenas pode ser                  
simultaneamente beneficiário de qualquer outra bolsa quando expressamente acordado entre as           
entidades financiadoras.” 

● A introdução do artigo 17 levanta igualmente grandes preocupações por parte da ANICT. Embora              
o articulado seja explícito que alterações de planos de trabalho e/ou orientadores só possa ocorrer em                
casos devidamente excepcionais, este ponto incorre num problema: a bolsa só foi atribuída tendo em               
conta quer a contribuição dos orientadores quer a descrição do plano de trabalhos. Sem prejuízo para                
eventuais situações extremas que obrigam a alterações das equipa de orientação (como por exemplo              
baixa médica de longa duração, mudança de instituição ou o falecimento de um orientador), não               
deveria ser permitido, em qualquer outra situação, a troca de orientadores. Assim, a ANICT sugere               
que sejam identificadas no artigo 17, desde logo, as situações para as quais a FCT considerará a                 
possibilidade da alteração de orientação. Da mesma forma, não se entende a possibilidade de se               
trocar do plano de trabalhos. Desvios ao inicialmente proposto irão sempre acontecer, mas uma troca               
drástica de tema, não deveria ser permitido.  

● Anexo I : A descrição do tipo de atividade de I&D tem, aparentemente algumas incoerências, pois                
considera dois valores possíveis para o mesmo tipo de bolsas (não conferentes de grau académico;               
atribuídas a candidatos com diferentes habilitações).  
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