
 

 

29 de dezembro de 2020 

 
Necessidade de reforma da contabilização da dedicação de projetos de IC&DT 

 
 
Exma. Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Professora Helena Pereira 

 

Como é do seu conhecimento, o anúncio da abertura do próximo concurso de projetos              
IC&DT em todas as áreas científicas, publicado no sítio da FCT no dia 27 de novembro,                
introduz significativas alterações de elegibilidade das candidaturas, em particular a          
obrigatoriedade dos IR ou co-IR de projetos apenas poderem apresentar uma           
candidatura, em qualquer uma dessas funções. Em entrevista ao Jornal de Notícias, o Sr.              
Ministro reconheceu como um problema o exagero do número de candidaturas           
submetidas por vários investigadores. A ANICT concorda com o princípio da limitação de             
submissões por IR, mas acredita que existem alternativas mais eficazes e mais justas que              
deveriam ser consideradas para futuros concursos. Sendo que este é um assunto que já              
foi várias vezes abordado por diferentes direções da ANICT, junto de várias presidências             
da FCT, gostaríamos de fazer um breve enquadramento do problema, reportado em            
alguns ofícios enviados durante este ano.  

 

Enquadramento de ofícios recentes  

No passado dia 6 de janeiro, a ANICT enviou um ofício à FCT alertando sobre a                
importância da FCT fazer cumprir as percentagens de dedicação a projetos de IC&DT. Tal              
como justificado na altura, sendo que um dos critérios de avaliação dos projetos se              
foca na qualidade da equipa de investigação (que obviamente se reflete no tempo que              
cada membro da equipa irá dedicar ao projeto), é absolutamente essencial garantir que             
a equipa aprovada no projeto, após a avaliação internacional, seja a equipa que             
efetivamente estará envolvida no projeto. Assim, a ANICT considera que a           
possibilidade de se alterar a equipa apenas poderá ser justificada quando o investigador             
deixa de ter vínculo a qualquer instituição de investigação nacional. Caso contrário,            
cria-se uma situação de elevada irregularidade, que intencionalmente ou não, deixa o IR             
numa situação que se enquadra no espectro da fraude: em concursos com elevadíssimos             
níveis de competitividade, não podemos aceitar que projetos sejam aprovados com           
equipas fictícias, em detrimento de outros projetos com equipas efetivas; a avaliação da             
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equipa é um critério muito importante que facilmente decide entre a aprovação e a              
rejeição de um projecto. 

 

No dia 7 de dezembro, a ANICT enviou outro ofício, compilando algumas sugestões que              
já tinha apresentado no passado, que sugere uma maior dedicação de tempo dos IR em               
projetos, e uma correcta interpretação do tempo de trabalho disponível para ser alocado a              
projetos, tendo em conta os diferentes perfis de investigadores em portugal (em particular             
a diferenciação entre carreira de investigação e carreira docente. 

 
A posição oficial da FCT sobre o limite de dedicação a projetos necessita urgentemente de ser                
revista 

A direção da ANICT teve conhecimento do esclarecimento da FCT que está em vigor,              
relativamente ao tempo de dedicação a projetos dos investigadores em Portugal           
(disponível aqui). Ora, este esclarecimento é, na nossa opinião, altamente irregular,           
porque abre portas a interpretações abusivas que, no sentido estrito da lei nacional,             
resultam em situações ilegais (número de horas de trabalho superior ao limite definido             
por lei). Por outro lado, após várias consultas no site da OCDE, não conseguimos              
encontrar a definição descrita no site da FCT, pelo que questionamos se não há algum               
erro de interpretação. Por isso, este esclarecimento deve ser revisto com a máxima             
urgência. 

 

Em contradição ao que está escrito no site da FCT, a legislação Europeia é clara no                
limite que impõe às horas de trabalho semanais, regulares e suplementares           
(extraordinárias), estando claramente identificado um número máximo de horas que          
podem ser alocados a atividades laborais (48 horas). Por sua vez, a Legislação Nacional,              
no artigo 203º do Código de Trabalho, define como 40 horas semanais o horário normal               
de trabalho; no artigo 223º define como máximo de 8 horas semanais para trabalho              
extraordinário e no artigo 228º limita ao máximo de 150 horas anuais o trabalho              
suplementar (o que significa que, em média, poder-se-ia trabalhar cerca de 3 horas             
extraordinárias todas as semanas do ano). Por sua vez, o artigo 105º da Lei Geral do                
Trabalho em Funções Públicas, define como 35 horas semanais o horário máximo dos             
períodos normais de trabalho, e o artigo 120º limita em 2 horas diárias, o máximo do limite                 
do trabalho suplementar.  

Logo, não sobra dúvida alguma que, ao contrário do que está escrito no site da               
FCT, há efetivamente um limite máximo jurídico aplicável ao horário de trabalho de             
qualquer trabalhador em Portugal, o que resulta na necessidade da FCT corrigir a             
informação descrita no seu sítio da internet. 
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Propostas da ANICT para a renovação do sistema de contabilização de dedicação a projetos 

No sentido de clarificar e contabilizar a dedicação dos investigadores a projetos científicos             
a ANICT sugere a implementação dos seguintes pontos, quer em sede de candidatura,             
quer no decorrer do projeto aprovado:  

(i) As limitações de submissão de candidaturas deverão evoluir, de forma a não             
limitar em número absoluto (como tem vindo a ser feito), mas sim limitar as              
candidaturas tendo em conta a disponibilidade total dos investigadores para          
participarem em projetos, incluindo nessa disponibilidade a alocação a projetos em           
execução, que terminem em data superior a 1 ano após o prazo de submissão do atual                
concurso (de forma a garantir que em determinado ano, não haverá uma sobreposição de              
dedicação de trabalho). Nesse sentido, será aceitável definir, como critério de           
elegibilidade, uma dedicação mínima de tempo alocado aos IR e co-IR dos projetos. 

(ii) Ao contrário do IR do projeto, que deverá ter alocação física durante toda a               
execução do projeto, é muito comum que vários membros de equipa tenham dedicação             
parcial ao projeto, durante a execução de uma tarefa específica. Nesse sentido, a             
contabilização de dedicação a projetos deverá evoluir para ser automaticamente          
atualizada, com base anual, tendo em conta as tarefas reais a que os investigadores              
estão associados. 

(iii) De forma a ser transparente, equitativo e justo, as alocações a projetos             
deverão passar a ser contabilizadas em horas de dedicação anuais (e não em valor              
percentual), tendo como base as horas máximas legais de trabalho regular anual, e não              
esquecendo as diferenças entre as carreiras de investigação e de docência.  

(iv) De acordo com o artigo 228º do Código do trabalho, poderá ser permitido a um                
investigador alocar 150 horas suplementares de trabalho anuais previstas na lei, em sede             
de candidatura de projeto, (excedendo assim os 100% do limite legal de trabalho regular              
alocado a projetos), desde que essa despesa salarial complementar seja assumida pelo            
projeto. 

(v) Tal como acontece nos projetos Europeus, e também como está a ser exigido              
aos investigadores contratados no âmbito dos projetos de 2017, todos os membros das             
equipas de projetos deverão passar a assinar as tabelas de tempo dedicado a projetos              
(vulgo timesheets).   

 

 

Atenciosamente, 

Pela direção da ANICT 
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