
 
 

30 de Julho de 2019 
 
Contribuição da ANICT em relação à consulta pública do projeto de Regulamento de Atribuição do Estatuto                
e Atribuição de Financiamento a Laboratórios Associados 

 

A Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) considera a atual proposta de               
regulamento de Atribuição do Estatuto e Atribuição de Financiamento aos Laboratórios Associados como um              
importante passo na direção certa, no que se refere à valorização da emprego científico estável,               
contextualizado pelo estabelecimento de uma percentagem mínima de contratos permanentes para           
investigadores doutorados (a estabelecer até ao máximo de 3 anos após a atribuição do estatuto e                
financiamento). No entanto, julgamos que é necessário clarificar alguns conceitos, nomeadamente: 

 
1. Tendo em conta as diferenças entre instituições públicas e as de direito privado , o conceito de                 

carreiras técnicas próprias, para os investigadores doutorados, levanta várias preocupações. Assim, no            
Artigo 4º, ponto b, sugerimos que seja removida a referência às carreiras técnicas próprias, uma vez                
que a atual legislação não prevê a posição de técnicos superiores doutorados. No entanto, gostaríamos               
de deixar claro que a ANICT defende a necessidade de se implementar carreiras técnicas de apoio à                 
investigação, nas quais também se podem incluir posições doutoradas; isto requer, todavia, a revisão              
da legislação.  

2. Devido ao historial de não implementação de contratos permanentes, observados após os programas             
Ciência e Investigador FCT, sugerimos que o Artigo 10, seja alterado de forma a que inequivocamente                
o estatuto, para além do financiamento, seja revogado na falha de cumprimento no plano de               
contratação de investigadores. Assim, o Artigo 10, ponto 1, passaria a ser dividido em 2 pontos                
diferentes: 
“1. O financiamento atribuído aos Laboratórios Associados pode ser alterado, reduzido ou suspenso na              
sequência do acompanhamento efetuado pela FCT, I.P., quando sejam detetadas alterações ou falhas             
de cumprimento dos compromissos contratualizados”. 
“2. O estatuto e financiamento atribuído aos Laboratórios Associados será automaticamente cancelado            
quando as falhas detectadas se refiram ao plano de contratação de investigadores.”  
 
 

Para além da clarificação dos artigos 4º e 10º, gostaríamos também de sugerir que o Artigo 6 inclua um 4º                    
parâmetro de avaliação, que avalie o esforço na implementação de contratos permanentes: em forma              
resumida, deverão ser valorizadas as candidaturas que apresentem planos de contratação permanente            
superiores ao mínimo estabelecido nas condições de elegibilidade. 
 
Para terminar, gostaríamos de sugerir que, a partir de 2023, a percentagem mínima de investigadores com                
contratos permanentes nas unidades seja requisito necessário no momento da candidatura (e não objetivo a               
implementar num prazo de 3 anos, como previsto neste próximo concurso). 
 

 


