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O Conselho dos Centros de Ciências e Políticas de Educação, que reúne todas as UID acreditadas pela FCT nesta 
área científica, reunido em 4 de janeiro de 2022, analisou e debateu o Aviso de Abertura de Concurso para 
submissão de candidaturas a projetos de I&D em todos os domínios científicos, previsto para o período de 8 de 
fevereiro a 10 de março de 2022. 

O Conselho registou positivamente o esforço recente da FCT para abrir com regularidade (e previsibilidade) os 
concursos para financiamento da I&D, em particular o concurso para os Projetos em Todos os Domínios 
Científicos (PTDC), basilar para o financiamento do sistema científico nacional. Contudo, não pôde deixar de 
manifestar extrema preocupação pelo montante global previsto: 55 milhões de euros para a tipologia de 
projetos de IC&DT e de 20 milhões de euros para a tipologia de projetos PeX.  

É sabido que, se as taxas de sucesso forem muito baixas, ter financiamento continua a ser imprevisível. Este foi 
o caso do último concurso PTDC-2021: dos 4870 projetos propostos, apenas 551 foram apoiados, e em que 
apenas 6% recebeu financiamento, o que corresponde a menos de um terço das candidaturas com pontuação 
superior a 8 (num máximo de 9). O campo das Ciências da Educação não foi excepção: apenas 4 projetos foram 
financiados em IC&DT (em 47 dos admitidos a avaliação), tendo-se verificado mesmo que 7 desses projetos 
tiveram avaliação igual ou superior a 8 (em 9) sem terem sido propostos para financiamento. 

A manter-se no concurso de 2022 estes números – e tudo indica que sim, pois o valor anunciado pela FCT 
mantém-se idêntico – tal significa que grande parte dos investigadores e UID continuarão a não ter acesso, uma 
vez mais, a financiamento, contradizendo, na prática, a estratégia anunciada pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 186/2021. 

Por estes motivos, o Conselho de Centros de Ciências e Políticas de Educação manifesta uma profunda 
preocupação pelos termos do referido Aviso de Abertura e junta-se às diversas tomadas de posição de 
diferentes áreas da comunidade científica que reivindicam um reforço dessa verba global, de modo a permitir 
elevar, com significado, as taxas de sucesso desse concurso. 
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