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Concurso de Bolsas Individuais de Doutoramento  
e de Pós-Doutoramento 2013 
Resultados após Audiência Prévia  
 

O concurso anual de bolsas individuais tem como objetivo a atribuição de bolsas de doutoramento e de pós-
doutoramento que permitam a jovens investigadores e doutorados iniciarem ou prosseguirem a sua 
formação avançada e/ou carreiras científicas. 

Conforme anunciado no calendário de concursos para 2013, a política de convergência gradual dos 
instrumentos de apoio da FCT prevê que as bolsas de doutoramento devem, por regra, ser inseridas em 
programas de doutoramento e as bolsas de pós-doutoramento em projetos de investigação, uma vez que, 
na sua grande maioria, os planos de trabalhos e atividades dos bolseiros são integrados em projetos de 
investigação financiados pela FCT.  

Neste sentido, os Investigadores Responsáveis com projetos financiados nos concursos de 2012 e 2013 
foram informados da possibilidade de revisão das rúbricas orçamentais de modo a contemplar custos com 
recursos humanos, nomeadamente bolsas de pós-doutoramento.  

A FCT manterá concursos nacionais para apoio aos melhores candidatos cujos planos de investigação ou 
percurso de formação não se integrem, adequadamente, nos programas de doutoramento apoiados ou 
nos projetos de investigação em curso.  

 

Candidaturas 

5794 candidaturas foram admitidas para avaliação: 

 3 416 candidaturas a Bolsas de Doutoramento 

 2 305 candidaturas a Bolsas de Pós-Doutoramento 

 73 candidaturas a Bolsas de Doutoramento em Empresas 

Todas as candidaturas foram avaliadas por painéis de avaliação constituídos por avaliadores nacionais, 
segundo os critérios de avaliação descritos no Guião de Avaliação. 

 

Resultados após Avaliação e Audiência Prévia 

 Bolsas de Doutoramento = 440 
 Taxa de sucesso = 13% 

 Bolsas de Doutoramento em Empresas = 18 
 Taxa de sucesso = 25% 

 Bolsas de Pós-Doutoramento = 493 
 Taxa de sucesso = 21% 

 

 

 

 

 

 

http://www.fct.pt/documentos/CalendarioConcursos_2013.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/PainelAvaliacao&AudienciaPrevia_ConcursoBolsas2013-locked.xls
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/GuiaoAvaliacao2013_PT.pdf
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Concurso 2013: Bolsas de Doutoramento por Domínio Científico  
(Total = 440) 

Ciências da Vida e da Saúde

Ciências Exatas e Engenharias

Ciências Naturais e do Ambiente

Ciências Sociais e Humanidades
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Concurso 2013: Bolsas de Pós-Doutoramento por Domínio Científico  
(Total = 493) 

Ciências da Vida e da Saúde

Ciências Exatas e Engenharias

Ciências Naturais e do Ambiente

Ciências Sociais e Humanidades
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Concurso 2013: Bolsas de Doutoramento em Empresas por Domínio 
Científico  

(Total = 18) 
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O concurso anual de bolsas individuais não é a única forma de atribuição de bolsas pela FCT. 
Nos concursos decorridos em 2013 foram atribuídas/aprovadas as seguintes bolsas: 

Bolsas de Doutoramento: 

 Programas de Doutoramento FCT = 431 bolsas1  
(Em 2013 foram aprovados 58 programas de Doutoramento, estando asseguradas cerca de 1 700 
bolsas de Doutoramento por um período de 4 anos). 

 Parcerias Internacionais = 30 bolsas  

 Concurso Individual de Bolsas 
 Bolsas de Doutoramento = 440  
 Bolsas de Doutoramento em Empresas = 18 

Bolsas de Pós-Doutoramento: 

 Concurso Individual de Bolsas 2013 = 493  

 No âmbito de projetos de I&D (em montante orçamentado para Recursos Humanos): 
 Concurso para Projetos em Todos os Domínios Científicos 20122 = 30 M€ 
 Concurso para Projetos Exploratórios em Todos os Domínios Científicos 2013 = 3 M€ 

 No âmbito do Programa Incentivo 2014 - 6 M€ para contratação e retenção de recursos humanos 
 Aproximadamente 350 bolsas (ou 500 Bolsas de Investigação para Mestres, ou 700 Bolsas de 

Investigação para Licenciados, ou 120 contratos de Investigador Auxiliar, por um período de 
12 meses) 

 
O gráfico abaixo ilustra a comparação do número de bolsas  aprovadas em 2012 e 2013, considerando todas 
as formas de atribuição de bolsas disponíveis a estudantes de doutoramneto e investigadores. 

 

 

                                                 
1
 (concurso de 2012, resultados publicados em 2013) 

2
 (concurso de 2012, resultados publicados em 2013) 

 

http://www.fct.pt/apoios/unidades/financiamentoincentivo2014.phtml.pt

