NOTA DE IMPRENSA
Mais de 200 novos contratos para investigadores doutorados
Resultados da terceira edição do concurso Investigador FCT
Lisboa, 12 de dezembro de 2014
Na edição de 2014 do Programa Investigador FCT estão recomendados para financiamento 228 novos
contratos por 5 anos para investigadores doutorados de topo. Estes resultados elevam para 596 os
Investigadores FCT selecionados nas três edições do programa, lançado em 2012.
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia divulgou esta semana os resultados do concurso Investigador FCT
2014. São 228 selecionados, que se vêm juntar aos 159 e 209 selecionados em 2012 e 2013, respetivamente,
para desenvolver linhas de investigação inovadoras em centros de investigação nacionais.
Dos 228 candidatos selecionados no concurso deste ano, 46 entram em Portugal vindo de centros de
investigação estrangeiros. Nas três edições realizadas, são perto de 100 os que o País recruta através do
Investigador FCT, e cerca de 500 os que se mantêm em Portugal por via deste programa.
Os Investigadores FCT 2014 repartem-se por todas as áreas científicas: 43 em Ciências Exatas; 43 em
Engenharias e Tecnologias; 26 em Ciências Médicas e da Saúde; 33 em Ciências do Ambiente e Agrárias; 42 em
Ciências Naturais e Animais; 22 em Ciências Sociais e 19 nas Humanidades. Em termos de níveis de
senioridade, são 152 Investigadores FCT de nível inicial (doutorados em início de carreira), 68 em nível de
desenvolvimento (investigadores com experiência como investigador independente) e 8 em nível de
consolidação (doutorados com um currículo excepcional e experiência de liderança científica).
Foram selecionados entre 1 398 candidaturas, avaliadas por painéis de peritos nacionais e estrangeiros. O
concurso deste ano decorreu em duas fases: à 2ª fase foram admitidos 513 candidatos, a partir dos quais foi
selecionada a lista agora divulgada. A avaliação da 2ª fase foi realizada por painéis constituídos exclusivamente
por peritos estrangeiros. Os candidatos recomendados para financiamento poderão iniciar os seus contratos de
trabalho a partir de janeiro de 2015.
O Programa Investigador FCT tem como objetivo atrair ou reter em Portugal os investigadores de topo mais
competitivos internacionalmente. Até 2016 permitirá o recrutamento de 1 000 investigadores de elevadíssima
qualidade. O Programa centra-se no(a) investigador(a) e no seu projeto de investigação, que poderão
desenvolver com total liberdade e dedicação plena. De elevada exigência, o principal critério de avaliação é a
excelência científica: do percurso de investigação do candidato, da sua carreira e da sua proposta de
investigação. Os contratos têm a duração de cinco anos, e os investigadores selecionados são diretamente
contratados pela instituição de acolhimento identificada na sua candidatura através de financiamento da FCT.
Decorre o período de audiência prévia do concurso de 2014, findo o qual serão conhecidos os resultados finais
do concurso.
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