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NOTA DE IMPRENSA 
 

FCT divulga resultados do Concurso para a Atribuição de 
Bolsas de Doutoramento 2017 

 

Em 2017, a FCT irá atribuir quase 1500 bolsas de doutoramento, incluindo as 900 
atribuídas neste concurso. 

 
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia divulgou hoje os resultados do Concurso aberto em 2017 para 
a Atribuição de Bolsas de Doutoramento associadas ao concurso de candidaturas individuais de 2017. 
Foram atribuídas 900 bolsas de doutoramento, a que se juntam as mais de 500 bolsas atribuídas nos 
Programas de Doutoramento FCT. Serão assim atribuídas 1441 bolsas de doutoramento em 2017. 
Desde 2011 que a FCT não financiava um número de bolsas de doutoramento tão alto num único ano. 
(Ver tabela abaixo) 

No concurso de 2017 foram submetidas 2.760 candidaturas, das quais 2.453 foram consideradas 
avaliáveis. 

Este ano verificou-se uma taxa de sucesso de 37%; em 2016, a taxa equivalente foi de 33% e em 2015 
de 18%. Isto significa que em 2017 foram atribuídas bolsas a um em cada três candidatos, enquanto em 
2015 apenas um em cada cinco candidatos teve sucesso na sua candidatura.  

Os bolseiros agora selecionados para financiamento podem fixar a data de início do seu plano de 
trabalhos entre 1 de setembro de 2017 e 31 de agosto de 2018. Os resultados são assim conhecidos 
antes do início do ano letivo, para que os alunos de doutoramento possam melhor planear a sua 
investigação. 

As bolsas de investigação são um subsídio atribuído aos investigadores para realizarem atividades de 
natureza científica e tecnológica em regime de dedicação exclusiva. O processo de atribuição de bolsas 
incluiu diversas fases entre a candidatura e a divulgação dos resultados. Após submissão, e depois de 
verificada a sua admissibilidade, as candidaturas foram avaliadas separadamente por dois 
investigadores reconhecidos na respetiva área científica, recorrendo a peritos externos sempre que 
necessário.  

Após a avaliação individual de todas as candidaturas, 305 investigadores, distribuídos em 37 painéis 
científicos, reuniram-se presencialmente para consensualizar as avaliações no contexto da sua área 
disciplinar e ordenar os candidatos. Mediante o financiamento disponível, a FCT propôs o 
financiamento dos candidatos mais bem colocados em cada painel. Todos os candidatos foram 
entretanto informados da proposta de decisão e têm acesso aos comentários do painel que justificam a 
classificação atribuída à sua candidatura. Após a notificação, e em caso de discordância com a proposta 
de classificação, os candidatos têm até 10 dias para apresentar os seus argumentos junto do painel em 
sede de audiência prévia de interessados, os quais serão devidamente analisados. 

Veja o número de bolsas atribuídas por painel. 

 

 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/Concurso_Bolsas_2017_resultados_por_painel.pdf
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Ano de 
candidatura 

Concursos 
individuais 

Programas de 
doutoramento 
FCT 

Outros Total 

2006 1634 0 107 1741 

2007 1808 0 222 2030 

2008 1734 0 228 1962 

2009 1726 0 200 1926 

2010 1482 0 198 1680 

2011 1406 0 225 1631 

2012 1103 0 149 1252 

2013 421 210 54 685 

2014 464 401 10 875 

2015 438 437 20 895 

2016 785 577 18 1380 

2017* 900 533 8 1441 

 
* valores previstos  
 
Nota: As bolsas concedidas são as candidaturas aprovadas que deram origem a um contrato de bolsa. 
Fonte: FCT. 2017 
 
 
 
Lisboa, 20 de julho de 2017 
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Contacto: 
Gabinete de Comunicação 
Renata Ramalho 
T. +351 213 911 506 
renata.ramalho@fct.pt | gabcom@fct.pt  
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