
 
 

 
Resumo do Simpósio Nacional da ANICT de 2019 

 
 
 
Introdução 

O 4º Simpósio nacional da ANICT foi um evento aberto a toda a comunidade de 
investigadores, doutorados e não doutorados, que na edição de 2019 teve como tema “A 
revisão da carreira de investigação em discussão“. O evento decorreu na tarde de 22 de 
Abril de 2019, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. A ANICT começou por apresentar 
os resultados do questionário nacional “Há lugar na carreira para o “investigador júnior”?”, 
ao qual foi seguido de uma mesa redonda que envolveu representantes das instituições, 
governo e investigadores, debatendo possíveis estratégias para uma carreira científica que 
seja desejada pelas instituições mas também apetecíveis para os investigadores. 
Pretendeu-se que a mesa redonda fosse um momento envolvente com a audiência para 
promover novas ideias e propostas para que a reestruturação da carreira de investigação 
possa resolver a questão da precariedade e da sustentabilidade do sistema científico e 
tecnológico nacional. O evento terminou com uma sessão de brainstorming com a 
comunidade, com o objetivo de se ouvir sugestões para as futuras ações estratégicas da 
associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ANICT2019 foi organizado no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 



A Mesa redonda 

A primeira sessão do simpósio começou com a apresentação dos resultados do 
questionário nacional que a ANICT promoveu, que contou com a participação de 790 
investigadores. (Os resultados do questionário estão disponíveis no site da ANICT). Da 
análise à resposta do questionário, pode-se tirar as seguintes conclusões principais: 

 O problema da integração de jovens doutorados nas carreiras científicas tem origens 
multifatoriais, com claros impedimentos originados no Governo e também nas 
Instituições de Ensino Superior e Investigação; 

 Maior parte dos participantes considerou pouco plausível que o decreto-lei 57/2016 e 
a Lei 56/2017 venha a resolver o problema da precariedade da atividade científica; 

 Maior parte dos participantes considerou importante garantir lugares de carreira para 
investigadores que desempenhem outras funções que não necessariamente as de 
líder de uma equipa de investigação. 

 

 

Sessão de abertura, por Rosalía Vargas, do Ciência Viva. 
 

 

A apresentação dos resultados do questionário. 



Aberta à sessão à discussão com a audiência, foram levantados várias questões pelos 
presentes, das quais se destacam: 

 A falta de abertura de concursos para quadros de investigador há mais de 15 anos; 

 A estagnação na carreira de investigação (com investigadores bloqueados no nível 
de investigador auxiliar há mais de 20 anos); 

 A crescente utilização de regimes privados para a contratação de investigadores, 
resultando na ausência de uma verdadeira carreira de investigação, equiparada à 
carreira dos professores; 

 O envelhecimento crónico dos quadros de professor e investigador, nas instituições 
públicas; 

 O incumprimento dos objetivos de integração nas carreiras do antigo programa 
Investigador FCT; 

 O risco da desvalorização do trabalho de investigação, passando o lugar de 
assistente de investigação a lugar de quadro; 

 A necessidade de se criar regimes de avaliação sérios, com implicações na 
progressão da carreira; 

 A vantagem/desvantagem em se manter duas carreiras, paralelas, ou de se fundir 
numa só;  

 Os sucessivos e longos atrasos que vários programas de contratação de doutorados 
têm vindo a sofrer. 

 

A mesa redonda: Helena Pereira (FCT), Elvira Fortunato (representando o CRUP), Manuel Heitor (MCTES), 
Cláudia Botelho (moderadora), Isabel Ferreira (representando o CCISP), Peter Jordan (Fórum Lab. Estado), 
Nuno Cerca (ANICT). 

 

 



Tomando palavra o Sr. Ministro, este afirmou que a discussão lançada pela ANICT não se 
deve focar na introdução de mais uma categoria profissional na carreira, mas sim na 
discussão de quais as condições necessárias para se obter um contrato permanente 
(nomeação definitiva, ou tenure). O Sr. Ministro afirmou ser importante discutir-se 
profundamente se seria aceitável que no final dos 6 anos dos contratos ao abrigo do DL 
57/2016 (o que pressupõe uma avaliação positiva durante esse período) os investigadores 
fossem automaticamente incorporados na carreira, ou se deve haver uma avaliação final 
(independente da avaliação contínua prevista no DL 57/2016), e que critérios são 
importantes para garantir a tenure do investigador. Em relação ao risco de desvalorização 
do trabalho do investigador doutorado, Nuno Cerca considerou que a questão de fundo 
prende-se com a interpretação que se faz ao atual DL 124/99, sendo que na prática, um 
investigador auxiliar que ao final dos 5 anos não tenha demonstrado independência 
científica dificilmente conseguirá a nomeação definitiva. Corre-se assim, o risco real de não 
haver lugar na carreira para os investigadores doutorados que não atinjam as tais condições 
aludidas pelo Sr. Ministro. A questão da fusão das carreiras levantou muita controvérsia, 
havendo claramente opiniões contrárias (quer entre os membros da mesa redonda, quer na 
audiência). Por sua vez, Helena Pereira questionou a audiência sobre o programa de 
emprego institucional da FCT, nomeadamente se faria sentido continuar a apoiar a 50% a 
contratação de professores ou se se deveria focar a 100% em investigadores. Este foi outro 
assunto que dividiu opiniões entre os presentes. Nuno Cerca alertou a FCT que esta não 
pode continuar a financiar as instituições com programas que visam a integração de 
doutorados nos quadros (como o antigo Ciência, IF, e agora CEEC), sem avaliar seriamente 
o resultado destes programas, que a ANICT já alertou várias vezes terem vido a fracassar 
sucessivamente. Em relação aos atrasos nas contratações, quer o Sr. Ministro quer Helena 
Pereira afirmaram que a FCT tem vindo a promover as transferências de dinheiro com a 
máxima celeridade possível, alertando no entanto que há ainda várias instituições que não 
fizeram chegar toda a documentação necessária. O Sr. Ministro também reforçou a 
complexidade destes concursos e a necessidade de se seguir os procedimentos previstos 
na lei, o que atrasam todo o processo. 

 

O brainstorming 

Depois do coffee break, onde as discussões informais entre os membros da mesa e a 
audiência continuaram, a segunda sessão do evento consistiu numa conversa direta entre 
os membros da audiência e a direção da ANICT. Destacam-se os seguintes pontos 
levantados: 

 Questionaram a direção da ANICT sobre a baixa participação da ANICT em 
manifestações públicas, em particular no processo do PREVPAP; 

 Sugeriram que a ANICT tivesse uma maior aproximação à comunidade científica; 

 Sugeriu-se que os aspetos mais importantes da revisão do estatuto da carreira 
prendem-se com a necessidade de haver uma avaliação clara e da necessidade de 
se responsabilizar as instituições pela falta de abertura de posições permanentes. 

 Alertou-se para a importância de se abrirem posições de técnicos superiores, para 



além de lugares de quadro para investigadores auxiliares; 

 Alertou-se para várias situações de injustiça em relação ao processo do PREVPAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A discussão informal prolongou-se durante o coffee break do evento. 

 
Em relação à não participação em manifestações, vários membros da direção da ANICT 
clarificaram que a postura que tem vindo a ser assumida pelas sucessivas direções da 
ANICT é uma de diálogo construtivo com as várias partes envolvidas, e não uma postura 
reivindicativa. Havendo lugar para diversas estratégias organizativas, a ANICT considerou 
sentir-se adequada com este enquadramento, realçando que nos últimos 10 anos 
conseguiram desenvolver boas relações com diversas direções da FCT e governos com 
filiações distintas. Relembraram também a audiência que aquando do final dos contratos do 
programa Ciência, foram iniciativas da ANICT, incluindo pedidos de parecer de assessores 
jurídicos, que fizeram reverter a decisão da FCT em pagar as compensações por término de 
contrato de trabalho, que estavam a ser recusadas. Esta iniciativa resultou num ganho de 
aproximadamente 8000€ para todos os antigos investigadores Ciência. 

Em relação ao PREVPAP, foi também revelado à audiência as intervenções chave que a 
ANICT teve no processo e a razão pela qual não participou nas manifestações. Como é do 
conhecimento público, numa primeira fase do processo não estavam a ser considerados 



investigadores como elegíveis para o PREVPAP. Numa reunião entre MCTES e ANICT (no 
início de 2018), após o Sr. Ministro ter confirmado que a regularização dos investigadores 
iria ser feita via DL 57/2016, a ANICT alertou para a situação de fraude que estava a 
acontecer com os investigadores que, após terem um contrato Ciência e de seguida um 
contrato IF, continuavam a ver recusadas as suas justas expectativas de serem integrados 
nos quadros das instituições. A ANICT questionou diretamente o Sr. Ministro sobre a 
seriedade do processo, considerando que não era sério termos as instituições a responder 
aos pedidos de PREVPAP com uma resposta tipo “esta posição não corresponde a uma 
necessidade permanente” sem ter em conta o perfil do investigador e ao mesmo tempo 
continuarem (há mais de 10 anos) a serem financiados por programas do governo que 
visavam exatamente dotar as instituições de quadros permanentes. Este argumento foi 
crucial para convencer o Sr. Ministro a mudar de opinião e a dar instruções ao 
MCTES para mudar a intenção de voto em determinadas circunstâncias. A ANICT 
reconhece que ficaram de fora outras situações que deveriam ter sido resolvidas, mas tendo 
apresentado o argumento que apresentou, não nos parecia sério estarmos depois a exigir 
outras situações de integração, participando nas várias manifestações que foram ocorrendo.  

 
A audiência foi bastante interventiva colocando questões à mesa e apresentando os seus pontos de vista em 
relação a vários dos temas discutidos.  
 
Para terminar, a direção da ANICT afirmou que deseja manter uma postura de abertura com 
a comunidade e irá preparar futuras iniciativas para que possa envolver mais investigadores 
doutorados nestas importantes discussões estratégicas.  
 

A ANICT agradece o apoio financeiro das seguintes instituições:

 


