
 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

Terceira edição do concurso Investigador FCT financiará mais de 150 novos contratos para 

investigadores doutorados 

Lisboa, 6 de maio de 2014 

Encontra-se aberto até 16 de junho o período de candidaturas à terceira edição do Programa 

Investigador FCT, um programa que apoia o recrutamento, pelos centros de investigação nacionais, dos 

melhores investigadores, de qualquer nacionalidade. O concurso de 2014 prevê o financiamento de 

pelo menos 150 contratos de investigação, a somar aos 369 Investigadores FCT selecionados nos 

concursos anteriores. 

Lançado em 2012, o Programa Investigador FCT tem como objetivo atrair para ou reter em Portugal os 

investigadores de topo mais competitivos internacionalmente. Até 2016, permitirá o recrutamento de 1 000 

investigadores de qualidade reconhecida, para desenvolver linhas de investigação inovadoras nos centros de 

investigação nacionais. Dos selecionados até ao momento nas edições de 2012 e 2013, cerca de 50 vieram para 

Portugal através do Investigador FCT, e perto de 320 ficam em Portugal por via deste programa.  

O Programa centra-se no investigador(a) e no seu projeto de investigação. 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. As candidaturas podem ser feitas em três níveis de senioridade: nível inicial, para 

doutorados em início de carreira; nível de desenvolvimento, para investigadores com experiência como 

investigador independente; e nível de consolidação, para doutorados com um currículo excepcional e 

experiência de liderança científica. Os contratos têm a duração de 5 anos, e os investigadores selecionados são 

diretamente contratados pela instituição de acolhimento identificada na sua candidatura através de 

financiamento da FCT. 

Segundo o Presidente da FCT, Miguel Seabra, “Ao oferecer uma remuneração competitiva por cinco anos e 

financiamento start-up para investigadores de qualquer nacionalidade e idade, o Programa Investigador FCT 

criará um corpo estável de investigadores de excelência, que irão reforçar a competitividade internacional das 

instituições nacionais. O programa estimula a vinda de investigadores estrangeiros e o regresso de 

investigadores portugueses para Portugal, e, em simultâneo, contribui para manter no país os melhores 

cientistas, em todos os domínios da ciência.” 

O número de Investigadores FCT aprovados no concurso de 2013 é provisoriamente de 210. Está a decorrer 

neste momento a análise dos pedidos submetidos em Audiência Prévia, cujos resultados serão divulgados nas 

próximas duas semanas. 
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