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Preâmbulo 

No quadro de apreciação do projecto de Regulamento de Bolsas de Investigação 

Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia  (FCT), e dando corpo às obrigações 

impostas pelo Decreto-lei (DL) n.º 123/2019, de 28 de agosto (que altera o Estatuto do 

Bolseiro de Investigação (EBI), a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), 

apresenta, neste documento, uma apreciação global do referido documento. 

Relembramos que as últimas alterações ao EBI - realizadas ao arrepio de qualquer 

apreciação prévia por parte da ABIC, associação nacional que representa os primeiros 

interessados, os bolseiros - , foram apresentadas como medidas que procuram “Aprofundar 

a articulação entre ciência e ensino superior, pela exigência de desenvolvimento de atividades 

de investigação integradas num ciclo de estudos conferente de grau ou diploma como 

condição regra para a atribuição de uma bolsa de investigação”. Cabe salientar que a ABIC 

sempre sublinhou - e aqui reafirma - que a articulação entre ciência e ensino superior nunca 

será efetiva sem as condições mínimas de dignidade no trabalho científico, não constituindo 

assim o EBI uma resposta válida para alcançar os objetivos enunciados. As últimas alterações 

ao EBI não só vieram reforçar esta posição, como apresentam alterações que, como aqui 

procuraremos sublinhar, estão a ser traduzidas, na via regulamentar, por soluções que 

colocam em causa as já de si precárias e indignas condições de trabalho dos bolseiros de 

investigação científica. 

Assim, ainda que a ABIC se oponha à existência de bolsas de pós-doutoramento, bem 

como de qualquer outra tipologia de bolsa, defendendo a revogação do EBI e o uso de 

contratos de trabalho em sua substituição, deve ser considerado que as propostas de revisão 

aqui apresentadas visam, em última instância, a defesa dos direitos dos trabalhadores 

científicos, e tentam minimizar os danos que o eventual estatuto de “bolseiro” traz aos 

mesmos.  
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A. Para que serve uma bolsa de investigação se só acrescenta deveres (e custos) para 

o bolseiro, degradando as condições de trabalho dos “investigadores - estudantes”?  

 

O objetivo fundamental do DL123/2019 assume absolutas contradições quando as 

alterações ao EBI e as novas regulamentações optam por considerar que a atribuição de 

subsídio de inscrição, matrícula e propinas poderá manter-se num regime de atribuição 

discricionário. Um novo quadro legal, que coloca exigências no acesso às bolsas de 

investigação (exigências essas que representam custos para o bolseiro e que facilmente 

atingem mais de 25% do subsídio mensal de manutenção1), a atribuição obrigatória por parte 

das entidades acolhedoras, do subsídio de inscrição, matrícula e propina constituiu uma 

exigência fundamental no desenho deste novo quadro regulamentar. De facto este sempre 

foi o entendimento no que concerne a bolsas que, no quadro atualmente vigente, exigiam ao 

bolseiro a inscrição num dado programa de formação conducente a grau - como é o caso da 

atribuição de bolsas de doutoramento.  

 É incontornável, assim, classificar as propostas apresentadas com um significativo 

retrocesso, de que não há memória, nas condições de trabalho dos bolseiros: às reduções 

dos montantes atribuídos aos bolseiros descritos anteriormente, conjuga-se um agravamento 

das condições de liberdade de investigação e de escolha do percurso formativo. As propostas 

apresentadas pela FCT abrem a porta para que a atribuição de bolsas de investigação a 

planos de trabalho e percursos formativos, pré-estabelecidos pelas entidades acolhedoras, 

se estabeleça como a regra, em prejuízo de um regime, mais favorável à liberdade de 

investigação e de escolha do percurso formativo, na linha com os mecanismos de atribuição 

de bolsas de doutoramento hoje existentes.  

 Nesta linha de pensamento, a ABIC vem defender que a revisão do Regulamento 

tenha como base o seguinte pressuposto: 

● Não se pode assumir que um bolseiro tenha de pagar para trabalhar em investigação 

científica, pelo que se deverá garantir, a nível regulamentar, a isenção (ou atribuição, 

obrigatória, de subsídio correspondente) de propinas, de taxas de inscrição, de taxa 

de matrícula e de taxa de apresentação de tese ou dissertação, nos cursos 

conducentes a grau ou diploma não conferente de grau, cursos estes que permitem a 

elegibilidade para as diferentes tipologias de bolsa. Relembramos que o DL 65/2018, 

de 16 de agosto, veio abrir a porta à cobrança de propinas, taxas de inscrição entre 

 
1 De um ponto de vista estritamente financeiro, estas propostas regulamentares poderão ter efeitos 
devastadores, por via da redução significativa dos valores que suportam o trabalho de investigação 
dos bolseiros de investigação científica. A título de exemplo, um doutorando na UA, com uma bolsa 
que não assegure os subsídios de inscrição, matrícula e propinas, passará a ter disponível, 
mensalmente, apenas um valor em torno dos 750€ (considerando um subsídio mensal de manutenção 
em torno dos 1000€ e custos de propinas, inscrição e matrícula num programa doutoral de 3000€/ano); 
ou seja, 25% do valor que recebe a título de subsídio mensal seria  “devolvido” à própria instituição 
que o acolhe. Esta situação é ainda agravada pela discricionariedade que o “estatuto” opcional da 
atribuição do subsídio de inscrição, matrícula e propina permitirá. 
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outros custos, nos percursos conducentes a diploma (já regulamentados, em algumas 

universidades, com as designações de cursos, estágios de investigação ou estágios 

de investigação de pós-doutoramento, por exemplo). A criação apressada de muitos 

destes “percursos formativos” conducentes a diploma nos últimos meses, demonstra 

a óbvia intenção de i) criar as condições para a manutenção generalizada do recurso 

a trabalhadores com bolsas de investigação no sistema científico e tecnológico e ii) 

legitimar a redução efetiva e generalizada das condições financeiras das bolsas, 

obrigando o bolseiro a “devolver” uma parte significativa dos valores que recebe para 

suportar o seu trabalho científico às instituições de acolhimento. 

 

B. A perpetuação e agravamento de práticas de exploração laboral? 

 

De entre os diferentes abusos na utilização do EBI, o recurso a bolseiros para 

assegurar necessidades básicas e permanentes das Instituições de Ensino Superior (IES) 

são as mais flagrantes e documentadas ao longo dos anos. De entre os abusos mais 

flagrantes podemos destacar o exercício de tarefas de docência, quantas vezes não 

remuneradas (ainda que recentes afirmações do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Manuel Heitor, e o parecer da Inspecção Geral de Educação e Ciência - IGEC - 

tenham normalizado a existência de docência sem remuneração no Ensino Superior2), como 

um dos abusos mais visíveis da perversidade do EBI. De facto, este tipo de atividades 

profissionais goza de uma espécie de “regime de excecionalidade” que se tem vindo a tornar, 

a pouco e pouco, num “dever” do bolseiro.  

No entanto, realce-se que a menção ao serviço docente surge, no EBI, apenas 

mencionada nas exceções ao regime de dedicação exclusiva a que as bolsas obrigam 

(supostamente, para a boa condução dos trabalhos de investigação que os bolseiros se 

propõem cumprir!), prevendo assim  a perceção de remuneração (cf. alínea h do ponto 3 do 

artigo 5º do EBI).  

A este respeito, e tendo por base este direito adquirido e inscrito no EBI, vem a 

ABIC sublinhar que: 

● Este regime de exceção à exclusividade, em que é permitida a perceção de 

remunerações relacionadas com o exercício de atividades de docência, deve ser 

protegido e reforçado, não permitindo que seja colocado em causa por mecanismos 

do tipo “moeda de troca”, como por exemplo a isenção de pagamento de taxas e 

propinas de cursos conferentes de grau ou de diploma, como parte do planos de 

 
2 Conferir notícia no Jornal Público, de 7 de Novembro de 2019 
https://www.publico.pt/2019/11/07/sociedade/noticia/ministro-igec-entendem-dar-aulas-receber-nao-
aumenta-precariedade-1892805 
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trabalho das bolsas ou ainda de situações de colaboração “graciosa” ou mesmo 

contratos sem remuneração. 

 

C. As condições básicas de proteção social 

 

O EBI, os instrumentos regulamentares e as atividades realizadas ao abrigo deste 

quadro legal colocam os bolseiros de investigação numa situação grave de desproteção 

social. A situação mais óbvia prende-se com as objetivas restrições à integração dos bolseiros 

no sistema de segurança social, desde logo pelo facto de remeter os bolseiros para um regime 

especial, de baixa proteção social: o regime de Seguro Social Voluntário (SSV). No 

entanto, a situação consegue ser efetivamente grave dado que permanece o entendimento 

de que as entidades financiadoras / de acolhimento apenas suportam os encargos financeiros 

de tal enquadramento naquilo que corresponde ao 1º escalão do regime acima referido, isto 

é, o suporte de proteção social para um rendimento equivalente ao 1º escalão do indexante 

de apoios sociais (apenas 435,76€). Cabe sublinhar que a proteção social garantida neste 

regime da segurança social limita-se, basicamente, a situações de doença prolongada, para 

as quais, após suspensão da bolsa, poderá ser atribuído um subsídio de doença calculado 

como uma fração do referido escalão em que o bolseiro esteja inscrito. 

Cabe, por fim, sublinhar, que nem o acesso a este parco regime de proteção social é 

um direito efetivo dos bolseiros! De facto, as condições de acesso ao regime do SSV 

estabelecidos pela Segurança Social, impõem que o contrato de bolsa tenha a duração 

mínima de 6 meses. A presente proposta de regulamento não só prevê que as bolsas possam 

ter uma duração inferior como, inclusive, assume que as bolsas de tipologia «Bolsa de 

iniciação à investigação» tenham uma duração, “em regra, de três meses”. Mais se sublinha 

que, mesmo no caso de estas bolsas serem renovadas, é frequente os Serviços de 

Segurança Social recusarem a inscrição posterior do bolseiro, argumentando que é a duração 

estabelecida no contrato (inicial) que estabelece o direito ou não de acesso ao regime de 

segurança social acima referido.  

Ainda no que respeita ao exercício dos direitos dos bolseiros de investigação científica 

à inscrição no regime de seguro social voluntário da segurança social, destaca-se a escassa 

informação sobre o referido direito / importância de exercer o mesmo, bem como de 

mecanismos que ajudem o bolseiro a exercer esse mesmo direito - existindo, inclusive, 

problemas de comunicação significativos com vários serviços da Segurança Social (por 

exemplo, ao nível da documentação exigida, do seu formato, entre outros). 

Num outro âmbito, cabe sublinhar a deficiente proteção oferecida pelo enquadramento 

no regime dos “Seguros de Acidentes Pessoais”. De facto, além de não usufruir do 

necessário acompanhamento dos serviços de medicina do trabalho da instituição (que, em 

conjugação com o seguro de acidentes de trabalho, oferece um nível de proteção 
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completamente distinto e impossível de alcançar por via das condições usuais dos seguros 

de acidentes pessoais), a informação sobre o funcionamento desta proteção adicional é 

praticamente inexistente  (condições tipificadas em que se aplica, procedimentos a adoptar 

para ativação, coberturas, valores associados, entre outros). 

Neste sentido, a ABIC sublinha que o regulamento de bolsas da FCT deveria  

pelo menos salvaguardar: 

● a duração mínima do contrato de bolsa igual ao período mínimo de duração 

da bolsa em que é possível aderir ao SSV (6 meses), pelo que se propõe a 

correção da duração mínima nos artigos correspondentes (artigo 5º, ponto 3; 

artigo 6º, ponto 3; artigo 7º, ponto 4; e ainda clarificação/revisão da duração 

referida no artigo 18º, ponto 7); 

● a revisão do regime de Seguro de Acidentes Pessoais: o Artigo 21.º Seguro 

de acidentes pessoais deve, no mínimo, clarificar as questões de atribuição do 

seguro de acidentes pessoais, de forma a não prejudicar os bolseiros, 

conforme nota de esclarecimento ABIC (https://abic-online.org/noticia/nota-de-

esclarecimentos/). Preferencialmente, e à luz de outros artigos deste projeto 

de Regulamento que remetem para o regime aplicável aos trabalhadores em 

Funções Públicas (e.g. artigo 19º, ponto 2), deveria o presente Regulamento 

inserir a proteção social dos bolseiros neste regime, atribuindo um Seguro de 

Acidentes de Trabalho em vez de um Seguro de Acidentes Pessoais, ou 

permitir a opção que mais beneficie os bolseiros (espírito inscrito no ponto 3 

do artigo 35º); 

●  direito à manutenção do pagamento da bolsa durante o período da licença de 

parentalidade3, independentemente da bolsa ser direta ou indiretamente 

financiada pela FCT. A ABIC sugere a adição, no artigo 22º, que refere o caso 

das bolsas diretamente financiadas pela FCT no seu ponto 2, de um ponto 

adicional referente a bolsas indiretamente financiadas pela FCT (cf. tipologias 

no artigo 3º, alínea (e) do presente Projeto de Regulamento, e.g. bolsas de 

Projeto I&D) e semelhante ao ponto referido no documento Normas para 

atribuição e gestão de bolsas no âmbito de projetos e instituições de I&D 

 
3 Neste âmbito, alerta-se que esta questão tem inquietado muitos bolseiros, nomeadamente os 
bolseiros de projetos financiados pela FCT, sendo necessário clarificar as questões de efetivo direito 
à manutenção da bolsa (e prolongamento do contrato pelo período equivalente) durante o período de 
atribuição de licença de parentalidade em bolsa de projeto. A atual falta de clareza sobre as 
responsabilidades de quem assegura tal pagamento (entidade financiadora ou entidade de 
acolhimento) tem resultado em situações que acabam por prejudicar os bolseiros em mecanismos 
elementares de proteção social.  De referir que a FCT (em reunião com ABIC, https://abic-
online.org/noticia/resumo-reuniao-abic-fct/) disse que tornaria elegível a despesa referente a subsídios 
em período de licença de parentalidade em Projetos I&D, ainda que não especificando os 
procedimentos ou se a elegibilidade poderia ser considerada a posteriori (i.e. caso não estivesse 
estipulada no orçamento inicial).  
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(cf. 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/normasbolsasemprojectosunidades.phtml.pt), 

a saber «A suspensão de atividades legalmente prevista durante o período de 

parentalidade efetua-se sem prejuízo do pagamento da bolsa pelo tempo 

correspondente.», estabelecendo claramente a quem é devido o pagamento 

desse subsídio (entidade financiadora ou entidade de acolhimento). 

 

D. A integração efetiva dos bolseiros de investigação nas instituições de acolhimento 

 

Os princípios do EBI e as práticas profissionais a que este estatuto se aplica colocam 

os bolseiros de investigação numa posição de reais trabalhadores científicos - sendo o 

estatuto inadequado, desde logo por não reconhecer essas tarefas no quadro, legítimo, da 

legislação laboral. A agravar o estatuto subalterno destes trabalhadores científicos, registe-

se a ausência de esforços, quer legislativos quer nos mais variados regimentos e 

regulamentos das IES, para uma dignificação mínima dos bolseiros de investigação, 

equiparando-os, nas instituições de acolhimento, ao corpo de investigadores da IES, 

nomeadamente pela sua participação efetiva nos órgãos científicos e governativos. Desta 

forma, verifica-se, neste regulamento, a omissão e consagração de direitos dos bolseiros a 

participar ativamente e condignamente na vida da instituição e, nomeadamente, nas unidades 

orgânicas que os acolhem. 

A ABIC prestará, como sempre se esforçou por fazer, apoio aos bolseiros de 

investigação científica, procurando lutar para que as instituições de acolhimento cumpram as 

suas obrigações básicas - o que nem sempre acontece - e que procurem, efetivamente, 

melhorar as condições de trabalho dos bolseiros de investigação. A ABIC exorta as 

Universidades a uma operacionalização efetiva de um Núcleo do Bolseiro enquanto órgão 

consultivo e de acompanhamento dos bolseiros de investigação científica, reafirmando o seu 

comprometimento e esforços em prol da participação e dinamização, nos núcleos de bolseiros 

de investigação científica das Universidades, independentemente de serem sócios efetivos 

ou não da ABIC.  Não descurando a relevância da operacionalização e efetivação deste 

órgão, consultivo e de acompanhamento, sublinhamos sim a urgente melhoria e eficácia do 

funcionamento das estruturas administrativas, existentes, de apoio ao bolseiro - 

nomeadamente o designado núcleo do bolseiro na dependência dos serviços de gestão de 

recursos humanos e financeiros.  

 

E. A perpetuação dos trabalhadores científicos na condição de bolseiros, mesmo após 

o doutoramento 
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Ainda que alegando uma suposta fase de transição dos recém-doutorados, servindo 

esta fase de transição para justificar a necessidade formativa e, consequentemente, a 

continuidade das bolsas para doutorados, a verdade é que a consideração e definição deste 

tipo de bolsas, primeiro no EBI e, depois, por resultado direto, no projeto de Regulamento da 

FCT, vem apenas fomentar que as instituições primeiramente recorram a esta tipologia de 

bolsas em detrimento de contratos de trabalho (usando as categorias previstas na Lei ou tal 

como definidos no DL 57/2016 e posteriores revisões, ou ainda no DL 124/99 referente ao 

estatuto da Carreira de Investigação). É posição assumida pela ABIC que os contratos de 

bolsa de pós-doutoramento deveriam cessar a sua existência, tendo sido por isso com 

consternação que a ABIC viu a sua manutenção ser inscrita na revisão do EBI pelo DL 

123/2019. Estando assim, neste momento, previstas na lei, a ABIC receia que, ainda que o 

Regulamento preveja a duração máxima de 3 anos para a mesma tipologia de bolsas (cf. 

artigo 7º, referente a Bolsas de Investigação Pós-doutoral, BIPD), este título excecional e 

consequente duração máxima não estejam suficientemente claros e sejam alvo de abusos 

por parte das instituições.  

Assim, a ABIC vem requerer que conste claramente no regulamento: 

● que a duração máxima de 3 anos de BIPD ocorra independentemente da 

instituição. De facto, apesar de dizer no artigo 2º, alínea e): «O bolseiro não 

exceda, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as 

renovações possíveis, um período acumulado de três anos nessa tipologia de 

bolsa, seguidos ou interpolados.» e no artigo 4º: «A duração da BIPD é, em 

regra, anual, não podendo ser concedida por períodos inferiores a três meses 

consecutivos, sendo renovável até ao prazo máximo de três anos.», a 

confusão surge no artigo 7º, ponto 5, quando se diz: «Terminado o contrato de 

BIPD, não pode ser celebrado novo contrato de bolsa entre a mesma 

entidade de acolhimento e o mesmo bolseiro.», deixando a pairar a ideia que, 

no caso de mudança de instituição, possa recuperada a possibilidade de novos 

3 anos de bolsa. Assim, a ABIC sugere a modificação do ponto 5 para os 

seguintes termos: «Terminado o contrato de BIPD, não pode ser celebrado 

novo contrato de bolsa com a mesma entidade ou outra entidade de 

acolhimento e o mesmo bolseiro.». 

 

F. O aumento da vulnerabilidade de uso abusivo do estatuto de bolseiros de 

investigação  

 

No ponto 2 do artigo 4º, considera-se uma panóplia alargada de entidades onde 

podem decorrer as atividades de investigação previstas neste regulamento, sendo que muitas 

das tipologias de instituições referidas não são instituições habilitadas a conceder graus ou 
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diplomas de formação superior e de formação avançada. Ora, constituindo a componente 

formativa um elemento obrigatório no acesso às bolsas de investigação, devendo, inclusive, 

ser vertida nos planos de trabalho dos bolseiros, é patente a completa ausência de normas 

regulatórias para a articulação entre ambas as componentes das bolsas de investigação 

quando estas atividades decorram em instituições diferentes. 

A ausência de referências a esta articulação torna clara a necessidade de um 

processo de reflexão mais profundo sobre o quadro regulatório estabelecido pelo EBI em 

vigor, sendo que a deficiente articulação entre estas duas componentes irá colocar os 

bolseiros de investigação em situações de vulnerabilidade potencialmente graves.   

Os princípios do EBI levam a questionar se não deveriam as entidades de acolhimento 

dos bolseiros ser limitadas às instituições de ensino superior, não obstante poderem, alguns 

dos trabalhos de investigação, decorrer em instituição externa. Neste quadro hipotético, o 

regulamento de bolsas deveria incluir normas regulatórias gerais do exercício das atividades 

de investigação em entidades externas, garantindo que essas atividades decorrem num 

contexto de um protocolo de regulação que submete as entidades externas ao cumprimento 

do regulamento de bolsas da FCT. Estas atividades e normas regulatórias (nomeadamente 

as normas constantes do protocolo com a entidade externa) devem ser assim publicitadas no 

momento do concurso de atribuição de bolsa. 

Sublinhamos assim a potencial discricionariedade nas condições de realização das 

atividades de investigação e formativas, bem como da sua articulação, no contexto de bolsas 

em que a entidade de acolhimento não possa garantir as duas componentes referidas. 

Coloca-se assim em causa a proteção efetiva dos direitos dos bolseiros de investigação, 

sujeitando os bolseiros a eventuais abusos (e riscos!) que venham a decorrer da integração 

de bolseiros em contextos com lógicas completamente distintas. 

 

G. Outros pontos 

 

1. O artigo 8º, ponto 1 e alínea b do ponto 3, deve especificar ao que se refere com a 

designação “um ou mais grupos de destinatários” ou “destinatários”, respetivamente, 

à semelhança da clarificação de termos que é feita no artigo 3º; 

2. No artigo 8º, alínea g, em vez de “os procedimentos”, dizer “os prazos e 

procedimentos…”; 

3. Ainda no artigo 8º, no ponto 7, a ABIC sugere que a composição dos painéis seja feita 

até ao final do período de candidatura, e não até ao início da avaliação das 

candidaturas (como proposto no projeto de Regulamento), pois esta informação é 

maioritariamente relevante durante o período de candidatura. Acresce ainda o facto 

de “o início da avaliação” não ter data definida à partida, pelo que a informação 

veiculada aos bolseiros se tornaria na prática irrelevante; 
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4. No artigo 9º, e à luz do ponto 3 do artigo 2º, bem como do que é referido nos artigos 

5º, 6º e 7º, a escrita do ponto 3 deve ser reformulada de forma a incluir bolsas 

financiadas direta ou indiretamente pela FCT; 

5. No seguimento do referido no ponto A, nas componentes das bolsas referidas no 

artigo 18º ponto 3, deverá não só tornar-se obrigatória a atribuição do subsídio referido 

na alínea a), sempre que o curso conferente a grau ou diploma apresenta custos de 

inscrição, matrícula ou propina, como o referido «Subsídio de inscrição, matrícula ou 

propina relativo a bolsas associadas à obtenção de grau académico ou diploma, no 

valor preestabelecido, a pagar à instituição onde o bolseiro se matrícula» deverá 

incluir os valores cobrados pelas IES para defesa de tese de doutoramento e/ou 

dissertação de mestrado (usualmente designada taxa de defesa de tese).  

6. No artigo 25º, ponto 1, de forma a ser coerente com o resto do documento, referir as 

atividades de formação: «a bolsa cessa com a conclusão do plano de trabalhos ou da 

formação contratualizados, bem como com o termo do prazo pelo qual a bolsa foi 

concedida ou renovada». 

7. No artigo 26º é insuficiente a forma como está descrita a possibilidade de ter que 

devolver montantes recebidos em caso de não cumprimento por causa imputável à 

instituição conferente de grau. Assim, e de forma a salvaguardar o bolseiro por causas 

que lhe são alheias, deve estar claro no Regulamento que, quando as causas são 

imputáveis a outro que não ao bolseiro, a responsabilidade de devolução dos 

montantes deve recair sobre outro que não o bolseiro. A ABIC sugere a reformulação 

do ponto 3 para: «O não cumprimento do disposto no número anterior por facto 

imputável à instituição que confere o grau, ou aos orientadores e co-orientadores 

associados à mesma, pode implicar a obrigação de devolução integral, à entidade 

financiadora, dos montantes recebidos a título de custos de formação, por parte da 

instituição conferente de grau, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei, não 

devendo o bolseiro ser responsabilizado ou prejudicado por motivos que lhe 

são alheios.». 

8. No artigo 29º, e de forma a contemplar a multiplicidade de resultados (“outputs”) de 

investigação, e do qual os dados e as publicações são apenas parte, a ABIC sugere 

a revisão da frase no ponto 3 para: «A divulgação de resultados da investigação 

financiada ao abrigo do presente Regulamento deve obedecer às normas de acesso 

aberto de dados, publicações e outros resultados da investigação, em vigor na 

entidade financiadora.». 

9. Sem prejuízo da necessária criação de um órgão de natureza consultiva e de 

acompanhamento das condições de acolhimento dos bolseiros, o artigo 31º deve 

tornar explícito que deve existir sim um núcleo dedicado ao acompanhamento dos 

bolseiros, da responsabilidade da instituição de acolhimento e não de outras entidades 
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(e.g. ABIC), responsável por prestar apoio e informação aos bolseiros (cf. também 

ponto B em cima). Assim, sugere-se a clarificação: «Em cada entidade de acolhimento 

deve existir um núcleo de acompanhamento dos bolseiros, responsável por prestar 

toda a informação relativa ao seu Estatuto, cujo correto funcionamento e os 

respetivos meios necessários são assegurados pela entidade de acolhimento.» 

10. No mesmo artigo 31º, e de forma a fomentar a real criação deste núcleo nas 

instituições, a ABIC propõe a adição de um ponto 3: «A entidade financiadora deve 

proceder a verificações regulares de forma a verificar a existência do núcleo 

previsto no ponto 1 e, consequentemente, do efetivo acompanhamento dos 

bolseiros pelas entidades de acolhimento». 

11. Correção da informação que consta no Anexo 1 - tabelas de subsídios mensais de 

manutenção: no ponto 2 e ponto 3 vem repetido «licenciados e mestres inscritos em 

cursos não conferentes de grau académico». Deveria (para fazer sentido a 

diferenciação de valor) no ponto 2 vir «mestres inscritos em cursos não conferentes 

de grau» e no ponto 3 «licenciados inscritos em cursos não conferentes de grau». 

 

H. Considerações finais 

 

Por fim, a ABIC não pode deixar de tecer as seguintes considerações finais. Desde 

logo, consideramos necessário refletir, de forma geral, sobre a eficácia da solução encontrada 

para associar (limitar?) o recurso a bolsas de investigação a atividades de investigação 

integradas como parte de percursos formativos. A inscrição em ciclos conferentes a grau ou 

em cursos conferentes a diplomas não conferentes de grau como critério obrigatório para se 

poder celebrar um contrato de bolsa (com exceção das BIPD), não elimina a recorrência a 

bolsas para suprir necessidades permanentes das instituições - coloca, pelo contrário, maior 

peso sobre os trabalhadores científicos que se vêem obrigados a assegurar o trabalho 

científico a par de uma inscrição em ciclos de estudo / formativos, com custos financeiros 

significativos. Nesta linha de análise, a única solução para que deixar de recorrer a bolsas é 

a substituição destas por contratos de trabalho. 

1. A ABIC defende que o trabalho de mestrado e de doutoramento é já trabalho científico 

e por isso não deveria ser contemplado com contratos de bolsa mas com contratos de 

trabalho. Desta forma, opõe-se à existência de bolsas de investigação (BIs) tal como 

definidas no DL 123/2019 e no projeto de Regulamento da FCT (cf. artigo 6º); 

2. Da mesma forma, a ABIC considera que a iniciação em atividades de investigação é 

trabalho científico, tal como o trabalho desempenhado por doutorados, 

independentemente de mudarem de área e requerem formação adicional. O trabalho 

de investigação científica em si mesmo pressupõe constante formação e não deve 

essa, por isso, ser usada como justificativo para vínculos sem natureza jurídico-
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laboral. Assim, a ABIC opõe-se também às tipologias de bolsas de iniciação à 

investigação (BII, artigo 5º) e de bolsas para doutorados (BIPD, artigo 7º). 

 


