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Reforço	  da	  competitividade	  internacional	  do	  Sistema	  Científico	  Português	  

Em	  linha	  com	  os	  objectivos	  enunciados	  no	  Programa	  do	  Governo	  para	  a	  área	  da	  Ciência	  e	  com	  o	  plano	  de	  
atividades	  para	  2012,	  a	  Fundação	  para	  a	  Ciência	  e	  a	  Tecnologia	  (FCT)	  anunciou	  esta	  semana	  os	  resultados	  dos	  
concursos	  2012	  para	  Projetos	  de	  Investigação	  e	  Investigador	  FCT.	  	  

Estes	  anúncios	  representam	  um	  reforço	  significativo	  do	  valor	  do	  financiamento	  da	  atividade	  científica	  em	  Portugal	  
para	  os	  próximos	  anos,	  com	  a	  consequente	  consolidação	  das	  instituições	  de	  excelência	  que	  compõem	  o	  Sistema	  
Nacional	  de	  Ciência	  e	  Tecnologia,	  seja	  na	  componente	  de	  recursos	  humanos,	  seja	  em	  novos	  de	  projetos	  de	  
investigação.	  	  

Os	  critérios	  de	  seleção	  destes	  programas	  foram	  baseados	  na	  excelência	  e	  competitividade,	  sendo	  os	  seus	  processos	  
de	  avaliação	  desenhados	  com	  base	  nas	  melhores	  práticas	  internacionais.	  

Portugal	  consegue	  assim	  assegurar	  um	  reforço	  efetivo	  da	  competitividade	  internacional	  do	  Sistema	  Científico	  
Nacional	  num	  horizonte	  temporal	  de	  médio	  longo	  prazo.	  

Concurso	  2012	  -‐	  Projetos	  de	  Investigação	  	  

Este	  concurso	  apresentou	  uma	  nova	  configuração,	  tendo	  por	  objetivo	  adequar	  melhor	  o	  apoio	  da	  FCT	  aos	  objetivos	  e	  
necessidades	  da	  comunidade	  científica.	  Deste	  modo,	  os	  investigadores	  puderam	  concorrer	  a	  quatro	  tipologias	  de	  
projetos,	  diferenciadas	  pelos	  montantes	  atribuídos	  (desde	  50	  mil	  euros	  a	  500	  mil	  euros)	  e	  duração	  do	  
financiamento	  (desde	  1	  a	  3	  anos).	  	  

Segundo	  Miguel	  Seabra,	  “as	  quatro	  tipologias	  permitiram	  a	  apresentação	  de	  candidaturas	  que	  vão	  desde	  os	  
projetos	  exploratórios	  até	  projetos	  de	  consolidação	  de	  competências	  e	  recursos,	  a	  que	  muitos	  centros	  de	  
investigação	  recorreram.”	  

O	  corpo	  de	  avaliação	  foi	  composto	  por	  25	  painéis	  de	  avaliação	  com	  a	  participação	  de	  263	  avaliadores	  
internacionais	  e	  mais	  de	  6.000	  peritos	  externos.	  

O	  concurso	  registou	  um	  aumento	  da	  procura	  em	  cerca	  de	  11%	  face	  a	  2011,	  sendo	  a	  taxa	  de	  sucesso	  dos	  projetos	  
candidatos	  13	  %	  (compara	  com	  11%	  em	  2011).	  

Em	  termos	  de	  valor	  de	  investimento	  (financiamento	  nacional	  e	  comunitário)	  o	  concurso	  agora	  aprovado,	  representa	  
um	  crescimento	  de	  cerca	  de	  32%	  face	  a	  2011.	  	  

Concurso	  2012	  –	  Investigador	  FCT	  

O	  Programa	  “Investigador	  FCT”	  visa	  criar	  um	  corpo	  estável	  de	  investigadores	  de	  excelência	  no	  País	  (cerca	  de	  1.000	  
investigadores	  em	  2016),	  com	  o	  recrutamento	  dos	  melhores	  cientistas	  nacionais	  e	  estrangeiros	  que	  queiram	  integrar	  
o	  sistema	  científico	  nacional.	  
	  
O	  primeiro	  concurso	  “Investigador	  FCT”	  contou	  com	  1.175	  candidaturas,	  das	  quais	  foram	  selecionados	  155	  
candidatos,	  que	  terão	  agora	  um	  contrato	  por	  5	  anos	  para	  dedicação	  à	  atividade	  de	  investigação	  em	  Portugal.	  	  
	  
O	  corpo	  de	  avaliação	  foi	  composto	  por	  um	  júri	  internacional,	  inteiramente	  constituído	  por	  membros	  que	  servem	  o	  
European	  Research	  Council	  (ERC).	  
	  
Os	  investigadores	  escolhidos	  estão	  distribuídos	  em	  três	  categorias:	  Starting	  Grant,	  Development	  Grant	  e	  Advanced	  
Grant.	  Estas	  categorias	  têm	  salários	  equivalentes	  a	  Investigador	  Auxiliar,	  Investigador	  Principal	  e	  Investigador	  
Coordenador,	  respetivamente.	  
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