
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Os resultados das candidaturas ao concurso de 2016 de bolsas de doutoramento e de pós-

doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que decorreram de 15 de

junho a 15 de julho, deveriam ter sido divulgados a 23 de novembro.

- A Fundação informou a comunidade científica, através da sua página na internet, que “os

resultados do Concurso para Atribuição de Bolsas de Doutoramento e Pós-Doutoramento 2016

deverão ser conhecidos até ao dia 28 de fevereiro de 2017”.

- A FCT, principal entidade pública que financia a investigação científica em Portugal, adianta

que “o alargamento do prazo de 90 dias úteis para a divulgação dos resultados da avaliação foi

considerado necessário dado o volume de candidaturas submetidas ao Concurso e a

complexidade do processo inerente à sua avaliação”, e que “as bolsas atribuídas serão pagas

retroativamente sempre que os planos de trabalho tenham sido iniciados entre 1 de outubro de

2016 e a divulgação dos resultados do concurso”.

- O atraso prolongado na publicação dos resultados do concurso é para muitos candidatos -

desempregados e à espera de saber se contam com a bolsa, que lhes exige total exclusividade

para tomar decisões sobre as suas vidas -, incompreensível, deixando-os com a vida em

suspenso.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao senhor Ministro da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Como explica esta situação? O que justifica que não tenham sido acautelados

processos, preventiva ou remediativamente, para que os resultados do concurso para

atribuição de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento pudessem ser divulgados a

23 de novembro conforme compromisso assumido pela FCT?

2 – Tem previsto algum tipo de compensação aos candidatos?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 26 de Outubro de 2016

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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