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Objetivos:
– Avaliar a eficácia e impacto dos apoios à Formação Avançada no âmbito dos FC/ FEEI;

– Explicitar a lógica de efeitos dos apoios considerados, os fatores críticos identificados e as
circunstâncias e os contextos de suporte à operacionalização;

– Aferir a adequabilidade da operacionalização no atual período de programação na
potenciação dos impactos verificados, e a consequente produção de recomendações.

Objeto e Racional da Intervenção:

– A promoção da Formação Avançada através da atribuição de Bolsas de Doutoramento e
Pós-Doutoramento tem sido uma aposta central da Política Científica e Tecnológica seguida
em Portugal nas últimas 3 décadas, com um contributo decisivo do financiamento de
Fundos Europeus.

Cofinanciado por:



Dinâmica de Crescimento 
Económico.

Dinâmica do Mercado de 
Trabalho

Dinamismo das atividades 
de C&T e I&D

Políticas específicas de Apoio à 
Contratação de Ativos com FA

Outros instrumentos de 
política pública 

Expansão da pool de ativos altamente qualificados (Doutorados e Pós-Doutorados)

Reforço da participação em 
redes de produção, partilha e 
aplicação de conhecimento

Reforço da capacidade de 
planeamento e desenvolvimento 

de processos de inovação

Reforço da intensidade 
tecnológica e/ou de 

conhecimento da atividade

Aumento da produção 
científica reconhecida 
internacionalmente

Aumento do recurso à 
propriedade intelectual/ 

/industrial

Aumento da participação de 
ativos altamente qualificados  

no mercado de trabalho

Aumento da capacidade 
de inovação do tecido 

empresarial
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Reforço da capacidade científica
e tecnológica nacional
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FA não apoiada pelos FEEI

Ativação de incentivos à formação avançada [QREN] Ativação de incentivos à formação avançada [PT2020]
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Atraso científico e tecnológico face à UE

Défice de recursos humanos altamente qualificados (em 
especial no Sistema Científico e Tecnológico Nacional)

Falta de orientação de mercado do esforço de I&DT

Insuficiente incorporação de recursos humanos 
altamente qualificados no tecido empresarial
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Geral

Específico

Reforço da capacidade de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e inovação nacional
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Financiamento de Bolsas Individuais
Bolsas de Doutoramento [BD]

Bolsas de Pós-Doutoramento [BPD]
Bolsas de Doutoramento em Empresas [BDE] (2013)

Financiamento de Programas de Doutoramento (2013)

Bolsas de Doutoramento [BD]

Bolsas de Investigação [BI])

Financiamento de Programas de Doutoramento
Bolsas de Doutoramento [BD]

Bolsas de Pós-Doutoramento [BPD]
Bolsas de Investigação [BI]

Financiamento de Bolsas Individuais
Bolsas de Doutoramento [BD]

Bolsas de Pós-Doutoramento [BPD]
Bolsas de Doutoramento em Empresas [BDE])

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE MELHORIA DAS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS
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Recolha e exploração de informação documental e estatística

Estatísticas e Bases de Dados oficiais (p.ex., RENATES e CDH2015); 

Sistemas de informação (FCT e SI FEEI)

Entrevistas a agentes-chave 

Cofinanciado por:

Multi-inquérito por questionário

(Ex)Bolseiros com Financiamento Europeu – QREN e PT2020

Entidades Potencialmente Empregadoras (IPCTN)

Focus group regionais “Formação Avançada e Estratégia Regional de Especialização 
Inteligente” 

Estudos de caso

Abordagem Metodológica



Principais Resultados e Conclusões



Cofinanciado por:

Principais Resultados e Conclusões

– A disponibilização de apoios à Formação Avançada apresenta relevância face ao quadro de
necessidades e objetivos identificado no QREN e no PT2020.

Contudo, o alinhamento do processo de atribuição de apoios com os objetivos estratégicos da 
programação é limitado pelos mecanismos de operacionalização  adotados, designadamente 
no PT2020 (em termos da promoção da valorização económica e social do conhecimento e do 
ajustamento do perfil profissional dos recursos humanos beneficiários dos apoios às necessidades
dos mercados não académicos).



Cofinanciado por:

Principais Resultados e Conclusões

– A implementação dos apoios à Formação Avançada apresentou níveis elevados de eficácia e
de eficiência face aos indicadores e metas adotadas.

11.682 bolsas de Formação Avançada nas Regiões Convergência e fora do país

50% do universo de bolsas de Formação Avançada em execução concedidas pela FCT

409,1 milhões de euros em bolsas de Formação Avançada (1/3 do investimento total)

3/4 do apoio financeiro total mobilizado centrou-se em Bolsas de Doutoramento

2/3 dos percursos formativos apoiados já se encontravam concluídos em 2018
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Principais Resultados e Conclusões

– As bolsas foram determinantes para viabilizar o acesso, frequência e conclusão dos processos
formativos por parte dos seus beneficiários diretos.

83% dos bolseiros apoiados não teriam desenvolvido a sua formação sem este apoio

Survival Rate dos Doutoramentos – 72,5% dos Bolseiros FEEI vs 58,3% do Total Nacional

1/3 dos novos doutorados em Portugal tiveram bolsas apoiadas pelos FEEI 

A procura de doutoramentos sem recurso a bolsas é cada vez mais expressiva, em 
determinadas áreas científicas.

Peso das bolsas atribuídas no Universo de inscritos em doutoramento em Portugal

70% em 2001-2007  –>  32% em  2008-2016 
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Principais Resultados e Conclusões

– A Formação Avançada contribuiu de forma objetiva para a melhoria das condições de
empregabilidade e inserção profissional.

90% dos bolseiros apoiados estão empregados ou em processo de pós-doutoramento

83% dos bolseiros apoiados com atividade em Portugal desempenham atividades de docência nas 

IES e/ou de investigação

¼ dos bolseiros apoiados estão a desenvolver a sua atividade fora de Portugal

Verificam-se níveis significativos de precariedade laboral, suportados em parte pelo recurso
frequente a Bolsas de Pós-Doutoramento e outras bolsas em substituição de contratos de
trabalho.
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Principais Resultados e Conclusões

– As Bolsas de Doutoramento Empresarial [BDE] e em Ambiente Empresarial [BDAE] são
reconhecidas como instrumentos capazes de fomentar a inserção profissional de doutorados
em empresas e potenciar a valorização económica do conhecimento produzido.

Contudo, o seu peso permanece residual no conjunto das bolsas apoiadas (<2% do total), e
incidem num espectro restrito de áreas científicas.

Fica evidente a falta de atratividade dos apoios à FA em ambiente empresarial: entre os alunos de
doutoramento predomina a motivação para o ingresso em carreiras de investigação; há uma
incipiente promoção deste tipo de ofertas e uma perceção do seu carácter “alternativo” face às
bolsas tradicionais.
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Principais Resultados e Conclusões

– A integração profissional de ativos com Formação Avançada produziu um contributo positivo
para o desempenho das organizações de acolhimento, maioritariamente compostas por
entidades do Sistema Científico e Tecnológico.

73% dos bolseiros apoiados desenvolve atividade neste tipo de entidades, contra somente
15% no setor empresarial.

Do lado das empresas, continua a notar-se alguma desvalorização da mais valia da FA e persiste
um défice de interações entre o SCTN e a sua envolvente externa.

A nível sistémico salienta-se o contributo dos apoios em questão para o aumento da
participação no mercado de trabalho e da produção científica nacional.



Recomendações

Visam criar/reforçar as condições tidas como necessárias para que os FEEI 
possam ampliar o contributo dos apoios à FA tendo em vista: 

. o aumento do potencial de valorização económica e social do conhecimento 
produzido e 
. a promoção de um maior ajustamento do perfil profissional dos doutorados às 
necessidades do mercado de trabalho não académico.

Principal condição de suporte: A adoção das recomendações depende, em grande 
medida, de alterações a montante da sua programação, i.e., sobre a formulação e 
operacionalização da política pública. 
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Recomendação 1

– Assegurar que a política pública de apoio à FA dispõe de um referencial estratégico claro e
validado em matéria de definição de prioridades estratégicas e que o mesmo é efetivamente
observado e valorizado no desenho e implementação dos processos de atribuição dos apoios
em apreço.



Cofinanciado por:

Recomendação 2

– Assegurar a existência de um patamar mínimo de recursos financeiros para atribuição de
apoios à FA através do modelo centralizado de concessão de bolsas individuais,
vocacionando-o primordialmente para viabilizar a realização de FA em áreas científicas e
temas de investigação sem enquadramento nos referenciais estratégicos adotados (p.ex.
Estratégias RIS3) e/ou em temas de investigação que, pela sua natureza e especificidade, não
encontrem suporte adequado noutros modelos de financiamento.
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Recomendação 3

– Reduzir substancialmente o montante de recursos financeiros (com ou sem recurso aos
FEEI) alocados a bolsas de pós-doutoramento, rompendo com práticas de utilização abusiva
deste instrumento enquanto forma de substituição de contratos de trabalho e restringindo a
sua mobilização a processos devidamente fundamentados de aprofundamento do
conhecimento e/ou aperfeiçoamento de competências de investigação.
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Recomendação 4

– Aumentar de forma progressiva e tendencialmente dominante a parcela de apoios
financeiros à FA atribuída no contexto de modelos estruturados de organização coletiva do
esforço de I&D, designadamente através de uma nova geração de ‘Programas de
Doutoramento FCT’ que, em linha com as melhores práticas europeias e extra-europeias,
aprofunde e aperfeiçoe o modelo ensaiado em 2012 e 2013.
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Recomendação 5

– Alargar o âmbito das atuais Bolsas de Doutoramento em Empresas [BDE] para o conceito
mais vasto de Bolsas de Doutoramento em Ambiente Não Académico [BDANA], viabilizando
o desenvolvimento de atividades de investigação em temas relevantes para as empresas e
outras organizações (públicas e privadas) de natureza não académica, através da celebração
de protocolos com as Instituições de Ensino Superior e/ou Unidades de I&D.
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Recomendação 6

– Diferenciar os processos concursais para atribuição de bolsas em ambiente não académico,
tanto no âmbito da nova geração de ‘Programas de Doutoramento FCT’ como do modelo
centralizado de bolsas individuais, consagrando expressamente dotações orçamentais
dedicadas para cada situação.
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Recomendação 7

– Incentivar o desenho de ofertas de FA que contemplem expressamente a existência de
componentes formativas destinadas a dotar os alunos com capacidades e competências em
matérias transversais valorizadas pelo mercado de trabalho e, como tal, facilitadoras da sua
integração profissional em contextos profissionais mais diversificados.
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Recomendação 8

– Equacionar a extensão da atribuição de apoios à FA com recurso aos FEEI em todas as
regiões do país, reforçando assim o contributo estratégico deste tipo de intervenção para a
concretização das ambiciosas metas de desenvolvimento que foram assumidas pelo Governo
português no âmbito do PT2020 e também nos trabalhos preparatórios do próximo período
de programação dos FEEI.



Cofinanciado por:

Recomendação 9

– Assegurar a disponibilidade e eficácia de instrumentos de política que permitam tirar pleno
partido dos investimentos realizados na FA, designadamente no que respeita à promoção da
sua inserção profissional em mercados de trabalho diversificados e à valorização económica e
social do conhecimento produzido no âmbito dos seus percursos formativos.



Cofinanciado por:

Recomendação 10

– Desenvolver mecanismos estáveis e regulares de monitorização dos fluxos de produção de
recursos humanos com FA e das trajetórias dos ativos detentores do grau de doutoramento,
permitindo dotar as entidades competentes e interessadas com informação útil para suporte
a processos de tomada de decisão.



Obrigado pela atenção
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