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CONCURSOS

460
contratos de trabalho  
vão ser apoiados  
pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT)  
no âmbito do concurso  
de projetos de investigação 
que decorre até 30 de maio

1000
bolseiros doutorados  
vão ser contratados ao abrigo 
da Norma Transitória  
do Decreto-lei 57/2016  
do emprego científico

600
contratos em três anos  
(200 por ano) poderão 
resultar do concurso  
de emprego científico  que  
a FCT vai lançar em setembro, 
na modalidade institucional 
(instituições científicas).  
E 450 (150 por ano)  
na modalidade individual

900
bolsas de doutoramento  
vão ser atribuídas em 2017.  
Os resultados do concurso 
serão conhecidos em julho  
e a FCT quer estabilizar  
o processo, lançando  
o concurso sempre  
em janeiro de cada ano

“Vamos ter 1810 novos contratos  
de trabalho para investigadores”

Texto Virgílio Azevedo 
Foto José Caria

O emprego científico vai ter 
em 2017 um ano excecional, 
devido à transformação de 
1000 bolsas de doutoramento 
em contratos de trabalho e ao 
lançamento de quatro concur-
sos para a contratação de in-
vestigadores. “Vamos ter 1810 
novos contratos de trabalho 
este ano”, afirma em entrevista 
ao Expresso o presidente da 
Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), a principal 
agência pública de apoio à in-
vestigação. Paulo Ferrão diz 
que a prioridade da FCT “é pro-
mover o emprego científico”.

 P O Governo diz que quer pro-
mover a criação de 5000 novos 
empregos na ciência até ao fim 
da legislatura, em 2019. Como?

 R O ponto de partida é mudar 
a maneira como as pessoas são 
envolvidas na ciência. E para 
as que já sejam doutoradas ou 
pós-doutoradas, criar contratos 
e não bolsas de investigação. 
Este é um objetivo que implica 
a corresponsabilização de todo 
o sistema científico: universi-
dades, centros de investigação 
e FCT. Ter um contrato de tra-
balho abre mais oportunidades 
para uma carreira científica. 

 P É essa a prioridade da FCT?
 R Sim. A prioridade é promo-

ver o emprego científico e, por 
isso, em quase todos os nossos 
instrumentos de atuação es-
tamos a dar uma preferência 
clara para que existam fundos 
que permitam estabelecer con-
tratos de trabalho, de modo a 
dar melhores condições aos 
investigadores.

 P Através de que mecanismos?
 R Através do concurso de pro-

jetos de investigação em todos 
os domínios científicos, que já 
está a decorrer. É obrigatório 
que cada projeto financiado 
tenha pelo menos um contra-
to com uma pessoa doutorada 
durante 30 meses, no mínimo. 
Como temos 110 milhões de eu-
ros para este concurso e como 
aumentámos o valor máximo 
de cada projeto de 200 mil para 
240 mil euros, justamente para 
acomodar os custos adicionais 
que há com a contratação de 
um doutorado, isto permite-
-nos apoiar cerca de 460 con-
tratos de trabalho, no mínimo, 
durante três anos.  

 P Quantos centros de investi-
gação serão envolvidos neste 
concurso?

 R Estamos a falar de 307 cen-
tros de investigação de todo o 
país, que podem concorrer com 
os seus projetos até 30 de maio. 
Mas no prazo de três anos va-
mos fazer certamente um se-
gundo concurso que apoiará 
outros 460 contratos.  

 P E a prometida transforma-
ção das bolsas de investiga-
ção em contratos de trabalho, 
avança?

 R Temos uma Norma Transitó-
ria no Decreto-lei 57/2016 (de 
29 de agosto), que aprovou um 
regime de contratação de dou-
torados para estimular o em-
prego científico e tecnológico 
em todas as áreas do conheci-
mento. A sua redação final está 

agora em discussão no Parla-
mento, mas na sua construção 
atual a norma abrange cerca de 
1000 pessoas, o que significa 
que a FCT vai financiar mais 
1000 contratos de trabalho de 

Paulo Ferrão Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

uma vez. A norma estabelece 
que no prazo de um ano depois 
da entrada em vigor do decre-
to-lei, as instituições científicas 
devem proceder à abertura de 
concursos para a contratação 
de bolseiros doutorados. 

 P Além deste processo, estão 
previsto mais concursos?

 R Sim, em setembro vamos 
abrir um edital para a contra-
tação de emprego científico em 
duas modalidades. A primeira 
é a institucional, em que a FCT 
apoia a contratação de investi-
gadores para integrarem uma 
carreira numa universidade, 
por exemplo. A universidade 
deve dizer que pode integrar 
nos seus quadros um determi-
nado número de doutorados 
— atribuir-lhes um plano de 
desenvolvimento científico —, 
só que a FCT não vai contratar 
docentes mas dar apoio na in-
vestigação, que é um terço do 
tempo de trabalho do docente. 
A vantagem é que o doutorado 
é logo contratado como pro-
fessor auxiliar. Assim, há uma 
corresponsabilização entre a 
FCT e a instituição.

 P Quantos contratos poderão 
resultar deste concurso?

 R Cerca de 600 em três anos. 
Mas o regulamento do empre-
go científico está em discussão 
pública e temos de esperar que 
venham os seus resultados.  

 P E qual é a outra modalidade?
 R Os concursos individuais. Há 

unidades que não estão incluí-
das em centros de investigação 
e que podem e devem contra-
tar doutorados. As pessoas 
concorrem individualmente, 
associadas a uma unidade de 
investigação, e a FCT financia 
a totalidade dos custos. Nesta 
modalidade prevemos a reali-
zação de 450 contratos de tra-
balho em três anos.

 P Globalmente, quantos con-
tratos para investigadores 
vamos ter em 2017, tendo em 
conta todos os concursos?

 R Vamos ter 1810 novos contra-
tos de trabalho, a que se somam 
900 bolsas de doutoramento, 
o que é um esforço financeiro 
gigante para a FCT. Claro que 
a Norma Transitória do decre-
to-lei 57/2016, que transforma 
1000 bolsas de doutoramento 
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em contratos, só acontece uma 
vez, não vai ser sempre assim. 
Mas dará um grande estímulo 
à comunidade científica. É uma 
necessidade, porque andámos 
durante anos a formar muitos 

doutorados que agora devem 
dar o seu contributo à sociedade.

 P Quando serão conhecidos os 
resultados do concurso para as 
bolsas de doutoramento?

 R Queremos divulgar os resul-
tados em julho e estabilizar o 
processo, para que as pessoas 
possam saber se têm uma bolsa 
quando chegam a setembro. 
Em 2018 vamos lançar novo 
concurso, que passará a ser 
sempre em janeiro, porque a 
comunidade científica precisa 
de um calendário estável.

 P As bolsas de pós-doutora-
mento vão acabar, serão sem-
pre transformadas em contra-
tos de trabalho?

 R Não. A FCT vai deixar de 
promover concursos de bolsas 
de pós-doc, mas as instituições 
científicas podem continuar a 
atribuir este tipo de bolsas.   

 P Em relação aos Institutos 
Politécnicos, haverá um novo 
concurso para projetos de in-
vestigação, depois da primeira 
experiência realizada em 2016? 

 R Sim, em novembro quere-
mos abrir a segunda edição 
do concurso, onde prevemos 
investir 17,5 milhões de euros, 
o que a uma média de 200 mil 
euros por projeto dará para 
criar até 80 a 90 empregos 
científicos. 
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