
 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) abriu candidaturas para o concurso de 
bolsas de doutoramento 2020, para investigação, em qualquer área do conhecimento. 

As atividades de investigação poderão ser realizadas em qualquer ambiente de produção 
e difusão de conhecimento, nacional ou internacional, incluindo instituições de ensino 
superior, unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, Centros 
de Interface Tecnológico, Laboratórios do Estado e outras instituições públicas de 
investigação, hospitais e unidades de cuidados de saúde, outras entidades integradas na 
Administração Pública onde sejam desenvolvidas atividades de I&D, instituições privadas 
sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D, empresas cuja 
atividade haja sido reconhecida como de interesse científico ou consórcios em que 
participem qualquer uma destas entidades. 

O programa de trabalhos poderá decorrer integralmente ou de forma parcial numa 
instituição nacional (bolsa no país ou bolsa mista, respetivamente), ou decorrer 
integralmente numa instituição estrangeira (bolsa no estrangeiro). No caso de bolsa mista, 
o período do programa de trabalhos que decorra numa instituição estrangeira não pode ser 
superior a dois anos. 

Para concorrer é necessário: 

▪ Não ter beneficiado de uma bolsa de doutoramento ou de doutoramento em 
empresas diretamente financiada pela FCT, independentemente da sua duração. 

▪ Residir em Portugal de forma permanente e habitual, caso o plano de trabalhos da 
bolsa requerida decorra, total ou parcialmente, em instituições estrangeiras (bolsas 
mistas ou no estrangeiro), requisito aplicável tanto a cidadãos nacionais como a 
cidadãos estrangeiros. 

Os bolseiros receberão subsídios de manutenção mensal e, quando aplicável, outros 
complementos de bolsa, tais como propinas, subsídios de instalação, viagem e seguro de 
saúde. 

As bolsas serão financiadas pela FCT com verbas do Orçamento de Estado e, quando 
elegíveis, por verbas do Fundo Social Europeu, ao abrigo do PORTUGAL 2020, através, 
nomeadamente, do Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), Programa 
Operacional Regional do Centro (Centro 2020) e do Programa Operacional Regional do 
Alentejo (Alentejo 2020). 

As candidaturas terão de ser submetidas eletronicamente, até 28 de abril de 2020, 
através do portal myFCT. 

Consultar todas as informações em fct.pt. 

https://myfct.fct.pt/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2020.phtml.pt
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