
   
 

 

COMUNICADO CONJUNTO 

DA 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA 

E DO 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 

 

A FCT e o CRUP realizaram uma reunião conjunta para análise do Concurso para 

Programas de Doutoramento FCT, em aberto, tendo em conta os termos do 

respetivo regulamento bem como os trabalhos preparatórios em curso por 

professores e investigadores das diversas universidades portuguesas. 

 
Neste contexto, a FCT e o CRUP entendem ser oportuno explicitar conjuntamente:   

 a importância  e a oportunidade deste programa, bem como a sua natureza 

estruturante e estimuladora da excelência científica; 

 a sua importância para consolidação da internacionalização da  ciência 

portuguesa; 

 que o programa se destina a apoiar cursos de doutoramento existentes que 

cumpram as melhores práticas de referência internacionais da respetiva área, 

bem como novas candidaturas que cumpram essas práticas e consubstanciem 

propostas inovadoras, no âmbito de parcerias nacionais e internacionais, ou 

de interação com o tecido económico-produtivo; 

 a centralidade das universidades neste processo e o imperativo de as 

candidaturas só poderem ser aceites se acompanhadas de declaração da 

aprovação institucional por parte de todas as universidades envolvidas na 

atribuição do respetivo grau; 

 que eventuais novos programas de doutoramento devem ser submetidos à 

avaliação formal pela A3ES; 

 que importa assegurar que as candidaturas ao programa são suportadas por 

uma massa crítica de investigadores capazes de enquadrar adequadamente os 

seus doutorandos, pelo que as propostas devem evidenciar um mínimo de 10 

investigadores responsáveis para candidaturas associadas a um único centro 

de investigação, ou de 25 investigadores responsáveis para  candidaturas 

envolvendo vários centros e/ou várias instituições; 

 



   
 

 

 que a data limite para entrega de candidaturas será estendida até ao próximo 

dia 20 de fevereiro. 

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2013 

 
 
Contactos: 
 
Ana Godinho  
Fundação para a Ciência e a Tecnologia  
213 911 546  
ana.godinho@fct.pt 
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