
 
 
 

   Exmo. Senhor  

   Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

   Deputado Abel Batista 

 

Os investigadores têm vindo a alertar para a incerteza que a investigação e a ciência estão a 

atravessar, existindo projetos em risco de terminar por falta de financiamento e de 

investigadores que assegurem a sua continuidade. 

No concurso investigador FCT foram assegurados 210 contratos, tendo sido 1470 o número 

de investigadores que se candidataram ao referido concurso, ou seja, centenas de 

investigadores ficaram ou vão ficar, quando o contrato em que se encontram terminar, 

impossibilitados de dar continuidade aos projetos em que estão integrados. 

As bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento recentemente atribuídas pela FCT 

registam quebras preocupantes, de 40% e 65% respetivamente, relativamente aos valores 

do ano anterior, recuando, desse modo, Portugal para níveis de há dez anos atrás. Ficam 

fora de qualquer tipo de apoio investigadores excelentes, calculando-se que Portugal possa 

mesmo perder 80% dos investigadores que formou e nos quais investiu, ou seja, cerca de 

5.000 investigadores vão deixar de fazer investigação ou procurar outro país para a 

poderem fazer, sendo que há muito projetos que vão ter de ser interrompidos por falta de 

investigadores, restando por calcular os prejuízos associados a um investimento feito e que 

vai ou já está a ser, deste modo, interrompido. 

Depois do investimento significativo que Portugal fez desde os anos 80 no PIB em ciência, 

regista-se nos últimos anos uma diminuição que pode por em risco a meta prevista pela 

Estratégia 2020, de 3% do PIB para a Ciência.  

Para um melhor entendimento e compreensão dos riscos e ameaças a que o Sistema 

Tecnológico e Científico Nacional está sujeito, vem o Grupo Parlamentar do Partido 



 
 

Socialista requerer a V. Exª, ao abrigo dos dispositivos regimentais e constitucionais, a 

Audição das seguintes entidades: 

 Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado – Prof. Doutor 

Pedro Reis 

 Secretário do Conselho dos Laboratórios Associados – Prof. Doutor Alexandre Quintanilha 

 ABIC - Associação de Bolseiros de Investigação Científica 

 ANICT - Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia 

 

Assembleia da República, 23 de janeiro de 2014 

 

 

Os/as  Deputados/as 

Elza Pais 

Acácio Pinto 

Odete João 

 

 

 

 

 


