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Projectos de investigação da FCT 
vão contratar doutorados

Os grupos de investigação e labora-

tórios fi nanciados pela Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

no âmbito do concurso de apoios a 

projectos de investigação, que está 

neste momento a decorrer, vão ter 

de dar um contrato de trabalho, de 

pelo menos de dois anos e meio, a 

um investigador doutorado. O Go-

verno pretende desta forma con-

tribuir para assegurar o objectivo 

anunciado de contratar 5000 cien-

tistas ao longo desta legislatura. Pa-

ra os centros de investigação, isso 

signifi ca destinar a esse contrato 

35% do fi nanciamento máximo a 

que têm direito para os próximos 

três anos.

O concurso de apoio a projectos 

de investigação está aberto até 17 de 

Maio. Há um total de 110,1 milhões de 

euros disponíveis para projectos que 

podem ter, no máximo, 36 meses de 

duração — ainda que o regulamento 

admita a sua extensão por mais 12 

meses desde que devidamente jus-

tifi cados. Deste dinheiro, 58 milhões 

de euros são provenientes de fundos 

comunitários, aos quais se juntam 

duas parcelas assegurada pela FCT. 

A primeira, de 32,1 milhões, funcio-

na como contrapartida nacional dos 

projectos que recebem dinheiro eu-

ropeu, havendo uma segunda dota-

ção, de 20 milhões, destinada aos 

projectos que não são apoiados por 

fundos comunitários.

As regras da FCT estabelecem 

também que cada projecto apoia-

do receberá um fi nanciamento de, 

no máximo, 240 mil euros. Ou seja, 

se todos os centros de investigação 

gastarem toda a verba disponível, 

será possível apoiar 460 projectos. 

Este número pode ser superior caso 

haja investigações apoiadas que têm 

um orçamento inferior.

As regras do concurso da FCT, pu-

blicadas no fi nal do mês passado, es-

Governo vê concurso de projectos como 
porta de entrada para cientistas. Lugar 
garantido para 460 doutores. Contratos 
de dois anos e meio custam 85 mil euros 
por cientista às instituições científi cas
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tabelecem a obrigatoriedade de que 

seja feito um contrato de trabalho a 

pelo menos um investigador dou-

torado. Têm entrada garantida 460 

doutores, tantos quantos os projec-

tos que têm apoio garantido.

Mais uma via
“Esta será uma das vias para darmos 

mais estabilidade à contratação de 

doutorados”, explica ao PÚBLICO 

o ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, Manuel Heitor. A 

tutela já tinha identifi cado um con-

junto de diferentes caminhos pos-

síveis para a contratação de 5000 

investigadores doutorados, trans-

formando, através de decreto-lei do 

emprego científi co, actualmente em 

discussão no Parlamento (ver texto 

ao lado), mas também dos concur-

sos individuais para investigadores, 

os planos de emprego científi co das 

instituições ou programas apoiados 

por fundos comunitários.

O concurso de projectos da FCT 

surge assim como “mais uma via” 

para cumprir este objectivo. De 

acordo com as regras fi xadas pela 

fundação pública, o contrato de um 

investigador doutorado deve ser a 

tempo inteiro e ter uma imputação 

mínima global ao projecto de 30 

meses, ou seja, dois anos e meio. 

O vencimento deste investigador 

será inteiramente suportado pelo 

grupo de investigação com base no 

fi nanciamento conseguido junto da 

FCT.

O salário de um investigador dou-

torado em início de carreira está le-

galmente fi xado é de 2334, 30 euros 

mensais, aos quais acrescem as des-

pesas com a Segurança Social que 

são da responsabilidade da entidade 

patronal. Cada contrato de traba-

lho custa, assim, a um laboratório 

2853,75 euros mensais. Isto signifi ca 

que, para o prazo mínimo de dois 

anos e meio previsto nas regras do 

concurso, as instituições teriam um 

custo de cerca de 85 mil euros com 

o vencimento deste investigador. Ou 

seja, teriam de destinar a este con-

trato 35% de todo o fi nanciamento 

recebido pela FCT.

“Emprego temporário”
“O tecto efectivo do concurso são 

100 mil euros”, sublinha o físico da 

Universidade de Coimbra Carlos 

Fiolhais. “Os projectos estão a ser 

um modo de dar emprego científi co 

obviamente temporário. Claro que 

sobra menos dinheiro para a execu-

ção do projecto”, critica Fiolhais.

Aos 240 mil euros que cada gru-

po de investigação pode garantir 

através deste concurso de apoio a 

projectos da FCT é preciso ainda 

descontar o valor de overheads — 

encargos gerais pagos à instituição 

onde está o grupo de cientistas — e 

que, no máximo, podem ser de 20%. 

O grupo de investigação pode, por 

isso, ter ainda de entregar até 48 mil 

euros à instituição de que faz parte. 

“Cem mil euros para projectos em 

três anos é muito apertado”, defen-

de a directora-executiva do Instituto 

Molecular de Lisboa, Maria Mota.

“É a situação normal: o fi nancia-

mento de um projecto consagrada 

uma rubrica para recursos huma-

110
milhões de euros é o valor total 
que a Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia diz ter para 
financiar 460 projectos de 
investigação durante três anos
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Os bolseiros de pós-doutoramento 

que passem a ter um contrato de 

trabalho no âmbito do diploma do 

emprego científi co vão ter, no fi nal 

dos seus vínculos, acesso à carreira 

de investigador, mas também à de 

docente universitário. A alteração 

vai ser proposta hoje no Parlamen-

to pelos deputados do PS, durante 

a apreciação parlamentar do decre-

to-lei aprovado pelo Governo em 

Agosto. Já o valor dos vencimentos 

a serem pagos a estes investigadores 

não deverá sofrer alterações, apesar 

das exigências de PCP e Bloco de Es-

querda.

Um dos pontos centrais em discus-

são do diploma do emprego científi co 

era saber o que sucedia aos antigos 

bolseiros de pós-doutoramento no 

fi nal dos seis anos dos novos contra-

tos. PS, BE e PCP concordaram que 

era necessário clarifi car que, no fi nal 

desse período, terá de ser obrigato-

riamente aberto um concurso para 

que estes investigadores tenham a 

possibilidade de ter acesso à carreira 

de investigador, para assim poderem 

fazer parte dos quadros da institui-

ção. A novidade que os socialistas 

pretendem introduzir é que, além da 

carreira de investigador, a instituição 

de ensino superior a que esteja liga-

da esta pessoa pode optar por abrir 

um lugar, por concurso, na carreira 

docente. Este lugar tem obrigatoria-

mente de ser na mesma área científi -

ca em que este investigador trabalha. 

“Quisemos reforçar a ideia de que 

existe uma intimidade entre o ensino 

e a investigação nas instituições de 

ensino superior”, justifi ca o depu-

tado do PS Porfírio Silva.

A medida é hoje discutida e votada 

na Comissão de Educação e Ciência, 

na sequência dos pedidos de aprecia-

ção parlamentar apresentados por 

BE e PCP em Janeiro. As propostas 

que vierem a ser aprovadas vão a 

plenário ainda esta semana.

O PS propõe ainda “tornar mais 

claro” que o diploma do emprego 

científico não pretende ser uma 

Bolseiros de investigação também 
poderão entrar na carreira docente

“carreira paralela” à carreira de in-

vestigador. “Isso estava no espírito 

do legislador, mas não estava bem 

claro no diploma”, reconhece Porfí-

rio Silva. Esta alteração vai, aliás, ao 

encontro do que tinha sido a posição 

do ministro da Ciência, Manuel Hei-

tor, aquando da primeira discussão 

parlamentar.

Esta era uma das exigências do 

PCP e do BE que deverá ter res-

posta positiva da parte do partido 

do Governo. De fora fi ca, porém, a 

questão do vencimento. O decreto-

lei aprovado em Agosto estabelece 

como salário dos novos contratos o 

nível 28 da Tabela Remuneratória 

Única, ou seja, 1870,88 euros men-

sais brutos. Os partidos à esquerda 

do PS defendem que esse valor deve 

Samuel Silva
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Os bolseiros têm lutado contra a precariedade do emprego científico

BÁRBARA RAQUEL MOREIRA

O concurso 
para financiar 
projectos de 
investigação 
pela Fundação 
para a Ciência 
e a Tecnologia 
está aberto 
até meados de 
Maio

regularidade na abertura destes 

mecanismos de apoio. “O último 

concurso da FCT foi em 2014”, lem-

bra. Na altura, o valor máximo do 

fi nanciamento a cada projecto era 

de 200 mil euros. “A periodicidade 

com que estes concursos se fazem 

é um problema”, concorda o reitor 

da Universidade do Minho, António 

Cunha, que também preside ao Con-

selho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP).

nos”, responde o ministro Manuel 

Heitor. O problema é também desva-

lorizado pelo presidente do Instituto 

de Investigação e Inovação em Saú-

de (I3S), no Porto, Mário Barbosa. 

“Nos concursos anteriores também 

já tínhamos de usar as verbas para 

os recursos humanos”, explica. A 

cobrança de overheads pelas insti-

tuições é comum para os grupos de 

investigação.

Para Mário Barbosa, mais do que 

o valor do fi nanciamento, o que 

é uma difi culdade para os labora-

tórios de investigação é a falta de 

ser o do nível 37, ou seja, 2334,30 

euros mensais brutos — o mesmo 

que o primeiro nível da carreira de 

investigação científi ca.

“O valor defi nido corresponde a 

uma norma transitória destinada a 

investigadores que são bolseiros e 

que têm aqui uma oportunidade de 

entrar neste regime. É perfeitamente 

adequado, porque não perdem re-

muneração líquida anual”, defende 

Porfírio Silva, justifi cando assim o 

“chumbo” do PS a qualquer altera-

ção no valor dos contratos feitos aos 

investigadores que até agora tinham 

bolsas de pós-doutoramento.

Em cima da mesa estão outras alte-

rações sem aprovação garantida. BE 

e CDS defendem que deve ser a Fun-

dação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT) a fi nanciar a totalidade dos seis 

anos de contrato dos investigadores. 

O decreto-lei estabelece que a funda-

ção pública apenas paga os contratos 

dos cientistas que eram previamente 

bolseiros de pós-doutoramento. Ou-

tra alteração apresentada pelo CDS 

pretende estender por mais dois 

anos a aplicação da norma transitó-

ria (que era só para 2016-2017 e per-

mite às instituições abrir concursos 

de contratação de doutorados ao 

abrigo do novo diploma). PSD, PEV 

e PAN não apresentaram quaisquer 

medidas nesta discussão.

Esta será uma das 
vias para darmos 
mais estabilidade 
à contratação de 
doutorados
Manuel Heitor
Ministro da Ciência

a das 
mos 
dade 

 de 

Na proposta em 
discussão, ao fi m de 
seis anos dos novos 
contratos como 
cientista haverá 
concursos para 
acesso à carreira 
de investigador ou 
docente



  Tiragem: 32559

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 4,81 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 69055169 12-04-2017

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Autarca independente avisa 
que nunca permitirá jobs for 
the boys a PS e CDS no Porto. 
Também critica Passos p4/5

Sem representantes dos 
benefi ciários no conselho 
geral e de supervisão, 
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Coleccionador doou maioria 
de mil peças de arte asiática. 
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Laboratórios fi nanciados 
pela FCT têm de contratar 
investigadores doutorados 
por dois anos e meio p26/27

Listas para 
o Porto criam 
tensão entre 
Moreira e PS

Novas entradas 
na ADSE 
derrapam 
para o Verão

Misericórdia de 
Lisboa terá uma 
casa para a Ásia 
no Bairro Alto

Bolseiros de 
investigação vão 
poder entrar na 
carreira docente
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