
 

 

12 de outubro de 2020 

Nova proposta (complementar) para promover a implementação de carreiras         
científicas nas instituições portuguesas 

 
 
Exmo. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Professor Manuel Heitor 
 
No passado dia 15 de setembro de 2020, a ANICT participou numa audiência na comissão               
parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, onde foram discutidas as alterações no             
DL 57/2016 propostas pela Lei 57/2017, em particular o impacto no desenvolvimento das carreiras              
científicas. Na sequência desse encontro, a direção da ANICT concluiu que meras alterações             
legislativas ao DL 57/2016 não iriam conseguir resolver o problema da integração dos             
investigadores em carreiras próprias e despoletou assim, um processo de discussão com os             
seus associados para tentar encontrar novas soluções que possam mitigar a esperada reduzida             
taxa de integração de investigadores nas instituições no âmbito desta lei, espelhando assim os              
mesmos problemas do passado. 
 
Se por um lado defendemos a necessidade de se implementar processos de avaliação de              
desempenho dos investigadores rigorosos, transparentes e justos, com consequências directas          
quer ao nível de integração e promoção na carreira, quer em situações de despedimento por justa                
causa, chegou, a nosso ver, a altura de se avaliar a forma como as instituições geriram (e                 
gerem) os milhões de euros que o país investiu na última década, para promover as               
carreiras científicas. 
 
Vejamos: 

● As taxas de integração na carreira dos investigadores Ciência (no final do programa)             
rondaram os 5% (dados oficiais não existentes, valor determinado num questionário da            
ANICT feito no final de 2013); 

● Praticamente não houve integração na carreira resultante do programa IF (dados oficiais            
não existentes); 

● Um questionário levado a cabo pela ANICT, em 2019, concluiu que num universo de 800               
doutorados, apenas cerca de 7% tem altas expectativas que no final do seu contrato DL               
57/2016 as instituições irão abrir uma posição de carreira; 

● O DL 57/2016 define à partida que estes contratos, nos casos de investigadores em              
regime privado, são fundamentados “na execução de serviço determinado, precisamente          
definido e não duradouro”, o que irá permitir às instituições argumentar que estes             
investigadores não estão a desempenhar funções permanentes, quando há muitos casos           
onde isso não corresponde à realidade; 

● A Lei 57/2017 abriu a possibilidade das instituições em regime público abrirem posições de              
carreira no final dos 6 anos de contrato, mas ao introduzir o conceito de “interesse               
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estratégico” institucional, irá permitir que as instituições tentem não abrir as posições de             
carreira, justificando o não interesse estratégico (veja-se por exemplo os editais abertos            
pela Universidade de Coimbra).  

 
 
Com este enquadramento, a ANICT pretende agora apresentar uma nova proposta, não            
legislativa, que permita promover a integração de investigadores nas carreiras científicas.           
O pressuposto que guia esta proposta prende-se com a constatação que, mantendo o             
mesmo nível de financiamento associado aos contratos da norma transitória e CEEC            
individual, seria possível garantir pelo menos a entrada de 67% de investigadores na             
carreira (cálculo resultante da conversão de contratos TRU=33 para TRU=53). 
 
 
Assim, após discussão promovida pela direção com os seus associados, a ANICT apresenta             
agora uma terceira ferramenta para promover as carreiras de investigação, respeitando a            
autonomia institucional, mas responsabilizando as instituições e protegendo os investigadores          
cujo mérito é reconhecido até pela própria instituição. Esta terceira ferramenta é acima de tudo               
relevante para todos os investigadores contratados até ao momento no âmbito da norma             
transitória e do CEEC, aos quais qualquer alteração legislativa ou alteração de filosofia de futuros               
concursos, dificilmente terá um impacto significativo para estes investigadores. Assim, a ANICT            
propõe que seja criado um mecanismo de avaliação extraordinária das instituições, que vise única              
e exclusivamente avaliar a gestão que as instituições estão a fazer dos programas de              
recrutamento de investigadores. O conceito fundamental desta avaliação seria averiguar qual           
a taxa de sucesso de integração dos doutorados nas carreiras das instituições, e a              
consequência desta avaliação seria permitir, reduzir ou impedir que a mesma instituição            
continuasse a recorrer a futuros programas governamentais de estímulo à contratação de            
investigadores com contratos temporários. Considerando o cenário atual de “bolha de           
investigação”, é inevitável que terá que ser feito um esforço excepcional, nesta altura, tendo em               
conta o muito elevado número de investigadores doutorados com contratos temporários.           
Assume-se, que num futuro não muito distante, será possível atingir-se um estado estacionário,             
com taxas de integração na carreira menos exigentes. Meramente a nível exemplificativo,            
apresenta-se a tabela seguinte com um esquema possível de avaliação. 

% de doutorados recrutados na norma 
transitória e CEEC que foram integrados 
nas carreiras da instituição até ao final do 
termo do contrato a termo  

Elegibilidade para a instituição continuar a recrutar 
investigadores com contratos a termo em 
programas de apoio ao estímulo científico  

Mais de 50% sem limite aplicado ao número de candidaturas 
submetidas 

Entre 40 a 50% máximo de 90% no número de candidaturas 
submetidas em concursos anteriores 

Entre 30 a 40% máximo de 70% no número de candidaturas 
submetidas em concursos anteriores 

Menos de 30% não elegível  
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O mesmo conceito deveria ser implementado para os eventuais futuros concursos que            
sigam a proposta 3 do documento “Ciência e Inovação em Portugal 2020-2030; Propostas para              
promover a qualidade científica, emprego e carreiras para doutorados na próxima década”,            
contendo um rácio entre as posições que a instituição vai abrindo, todos os anos, para lugares de                 
carreira (via CEEC institucional) e para lugares temporários (via CEEC individual). A nível de              
exemplo, cada instituição só poderia ser financiada no máximo em 3,3x mais posições CEEC              
individual (ou equivalente, contratos a termo) do que o número de vagas abertas no CEEC               
institucional (ou equivalente, lugares de carreira). 

 

Aproveitamos esta ocasião para solicitar uma reunião com o Sr. Ministro, para podermos discutir              
com mais detalhe esta proposta, 

 

em nome da direção da ANICT; 

Atenciosamente 
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