NOTA DE IMPRENSA

FCT divulga síntese da atividade em 2018
Calendário de Concursos para 2019 foi também publicado
2018 foi um ano de crescimento para a Ciência e a Tecnologia (C&T) em Portugal, com o maior
investimento desde 2010, refletindo-se numa execução da FCT de 451 M€, dos quais 438 M€
representaram um investimento direto no sistema científico nacional. Começaram assim a surgir os
primeiros frutos das novas políticas de C&T iniciadas em 2016 e 2017. A FCT dá conta à comunidade
científica da sua atuação e publicou um documento síntese dessa atividade. Foi também divulgado o
Calendário de Concursos para 2019, de forma a que a comunidade possa melhor planear a sua investigação
e os momentos de submissão de candidatura. Esses dois documentos serão de publicação anual, para uma
maior transparência da atuação da FCT.
A execução da FCT é um reflexo dos concursos cuja execução financeira começou em 2018 e inverte a
diminuição que se verificava desde 2014. O investimento financeiro da Fundação é plurianual – ou seja em
cada ano esse valor reflete o financiamento atribuído nos anos anteriores. O ano de 2018 foi também um
ano de intensa atividade, com o lançamento e a operacionalização de diversos mecanismos de avaliação e
financiamento, tais como os novos concursos de emprego científico, a operacionalização da norma
transitória de emprego científico, a avaliação das Unidades de I&D, a atribuição do título de CoLAB, a
contratualização e o financiamento de quase dois mil projetos de I&D em todos os domínios e o
lançamento, a avaliação e o início de contratualização das bolsas de doutoramento do concurso de 2018.
Foram ainda dados diversos passos para a simplificação dos procedimentos, como a introdução do
CIÊNCIAVITAE e do CIÊNCIA ID, que irão progressivamente substituir as plataformas curriculares e os
identificadores de ciência nacionais.
Toda a atividade irá refletir-se no financiamento a executar em 2019 pela FCT, que vê o seu orçamento
aumentar para um total de 632 M€ como atribuído no Orçamento de Estado. A continuidade das políticas
até agora implementadas trará novos concursos que põem em prática a periodicidade prevista no DecretoLei 60/2018. O Concurso Estímulo ao Emprego Científico – Individual, o Concurso para a Atribuição de
Bolsas de Doutoramento e os Estágios em instituições internacionais tais como o CERN, o ESO, a ESA e a
NASA, de periodicidade anual, irão abrir no mesmo período em que os anteriores, permitindo aos
candidatos melhor organizar a sua investigação. O Concurso de Projetos em Todos os Domínios Científicos,
bienal, tem prevista a sua abertura para novembro. A Avaliação das Unidades de I&D terá as visitas
concluídas no primeiro semestre, sendo que as Unidades de I&D têm o financiamento assegurado para
2019.
Veja o documento síntese de 2018 e o Calendário de Concursos 2019.
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