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NÚMERO

400
é o numero de bolsas  
de pós-doutoramento  
que serão financiadas  
pela FCT no concurso de 2016

2260
candidaturas foram  
recebidas pela FCT  
no concurso para atribuição 
de bolsas pós-doc 2016

FCT: missão vs. funcionamento

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, “foi o autor 
do livro negro em relação  
ao funcionamento da FCT, 
mas continua a escrever 
nesse livro”, critica o 
presidente do SNESup. 
“Existem regras e depois há 
as ‘metarregras’ criadas pela 
FCT. Os fatores de 
ponderação continuam a ser 
usados de forma 
discricionária.” O sindicato 
diz ter recebido “várias 
queixas” relativas ao painel 
de avaliação em 2013, uma 
crítica reiterada por Patrícia 
Pedrosa, doutorada pela 
Universidade Politécnica da 
Catalunha. “Já vi o meu 
percurso ser avaliado de 

forma completamente díspar 
por diferentes júris”, conta, 
referindo que por mais de 
uma vez reclamou por falta 
de clareza e coerência entre 
avaliadores. Três anos antes, 
outro episódio mereceu a 
desaprovação da ABIC: a 
decisão da FCT de cortar em 
60% a verba para financiar a 
frequência em instituições 
internacionais, criando um 
teto máximo de €5 mil. O 
corte incluía também os 
projetos de investigação que 
já estavam a decorrer, 
colocando em risco o 
trabalho de 28% dos 
bolseiros, que tinham custos 
superiores a €5 mil. A 
decisão, polémica, acabaria 
por ser anulada. M.J.B.

Maria João Bourbon  

Inês Ponte foi bolseira da 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT) durante o 
doutoramento que realizou na 
Universidade de Manchester, 
no Reino Unido. Escolheu sair 
do país, entre outras razões, 
pelo facto de a especialização 
que procurava — Antropologia 
Social e Redes Sociais — não 
existir em Portugal. Agora 
está a candidatar-se a uma 
bolsa de pós-doutoramento 
(BDP) no Instituto de Ciênci-
as Sociais da Universidade de 
Lisboa e queixa-se de estar a 
ser discriminada. 

A sua ambição esbarrou num 
critério definido pela FCT no 
guião de avaliação do concur-
so para a atribuição de bolsas 
pós-doc de 2016: a existência 
de uma bonificação de 20% 
num dos três critérios avalia-
dos, o “mérito do candidato” 
(que pesa 40% na classificação 
final), em caso de mobilidade, 
mas que exclui os portugueses 
doutorados no estrangeiro. É 
que a FCT dá um bónus de 8% 
na avaliação final a todos os 
“candidatos que tenham obtido 
o doutoramento numa univer-
sidade portuguesa e que, simul-
taneamente, pretendam fazer 
o pós-doutoramento numa 
instituição de acolhimento di-
ferente da que lhes conferiu o 
grau, num distrito do território 
nacional diferente (...) ou na 
mesma instituição (...), após 
um período profissional ou ci-
entífico de, pelo menos, dois 
anos fora dela”.

Introduzida apenas este ano 
nos critérios de avaliação, a me-
dida constitui “uma violação 
injustificável à luz do que são 
as políticas europeias, reco-

Doutorados no estrangeiro 
queixam-se de discriminação
A FCT atribui apenas aos doutorados em Portugal um bónus no concurso a bolsas pós-doc

mendadas na Carta Europeia 
do Investigador e no relatório 
do grupo de reflexão sobre o 
futuro da FCT” produzido pelo 
grupo constituído pelo Ministé-
rio da Ciência, da Tecnologia e 
do Ensino Superior, defendem 
os redatores de uma carta aber-
ta endereçada ao presidente da 
FCT, Paulo Ferrão, em defesa 
do “tratamento igual aos dou-
torados no estrangeiro”.

A FCT reconhece que o re-
gresso de doutorados no es-
trangeiro é “extremamente 
benéfico para a ciência portu-
guesa” e diz não querer afas-
tar estes candidatos. Justifica 
esta medida com a necessidade 
de incentivar a mobilidade e 
criar “um mecanismo contra 
a endogamia” ou inbreeding 
(manutenção de doutorados 
na instituição onde são forma-
dos), “potencialmente existen-

te entre candidatos com dou-
toramento português”. Uma 
explicação insatisfatória para 
a Associação dos Bolseiros de 
Investigação Científica (ABIC) 
e Sindicado Nacional do Ensino 
Superior (SNESup). “A mobi-
lidade implica também mobi-
lidade internacional”, adianta 
o presidente da ABIC, André 
Janeco. Gonçalo Velho, presi-
dente do sindicato, alerta para 
o risco “de os doutorados no 
estrangeiro continuarem o per-
curso de investigação no exteri-
or”, sob pena de Portugal per-
der o retorno do investimento 
que fez — “muitos realizaram 
o doutoramento com bolsas da 
FCT” —, ou de serem excluídos 
da investigação durante pelo 
menos um ano, “o que constitui 
uma quebra muito grande”. 

 “A FCT quer combater a 
endogamia em Portugal, mas 

não está a incluir aqueles que 
mais podem ajudar nessa mis-
são”, critica Patrícia Pedrosa, 
doutorada pela Universidade 
Politécnica da Catalunha. 

Uma medida “insuficiente”

Não tendo obtido resposta nas 
cartas individuais que enviaram 
à FCT, os candidatos doutora-
dos no estrangeiro decidiram 
unir-se. O gatilho da mobiliza-
ção foi “a notícia de que a FCT 
irá suprimir as BDP  já no pró-
ximo ano”, explica Rita Luís, 
doutorada pela Universidade 
Pompeu Fabra, em Barcelona, 
e uma das redatoras da “carta 
aberta pelo tratamento igual 
aos doutorados no estrangei-
ro”. “Esta pode ser a nossa últi-
ma oportunidade.”

Foi por isso que, em dezem-
bro, um grupo de investigado-

res se reuniu com o vice-presi-
dente da FCT, Miguel Castanho, 
para expor o problema. Rita 
Luís esteve na reunião. “O vi-
ce-presidente reconheceu que 
tínhamos razão e que a FCT 
poderia alterar esse ponto no 
futuro, mas explicou que neste 
concurso já não seria possível.” 
A entidade que subsidia a inves-
tigação em Portugal justifica ao 
Expresso essa impossibilidade 
com questões de “transparên-
cia” e “imperativo jurídico”, 
pelo facto de o processo de ava-
liação “estar próximo do fim”: 
os diferentes júris entram em 
ação já na próxima semana e os 
resultados serão divulgados em 
fevereiro e não em novembro 
de 2016, como estava inicial-
mente previsto.

Como compensação, Miguel 
Castanho avançou com uma 
sugestão para este concurso 
— a bonificação dos doutora-
dos no estrangeiro através da 
“internacionalização”, sub-
critério dentro do “mérito do 
candidato” —, mas a medida 
“é francamente insatisfatória 
e insuficiente” para a ABIC. 
Baseia-se “numa apreciação 
subjetiva”, uma vez que não foi 
anexada ao guião de avaliação 
nem se sabe qual a pondera-
ção que terá na avaliação final. 
Questionada pelo Expresso, 
a FCT não especifica de que 
forma esta sugestão compensa-
tória será concretizada.

Os candidatos exigem que a 
sugestão compensatória seja 
incluída numa adenda ao gui-
ão de avaliação, explica Patrí-
cia Pedrosa. “Ou existe um do-
cumento explícito que chegue 
às mãos do júri ou vamos ficar 
nas mãos da sensibilidade de 
cada jurado relativamente a 
esta questão.”

mjbourbon@expresso.impresa.pt 

Bolseiros da FCT 
protestam contra  
a precariedade na 

ciência. Agora a FCT é 
acusada de discriminação
 FOTO MANUEL DE ALMEIDA/LUSA


