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Isabel Leiria 

Numa iniciativa inédita, pelo 
menos com esta dimensão, a 
Universidade de Lisboa (UL) 
lançou um concurso para a 
atribuição de 163 bolsas para 
doutoramento, em diferentes 
áreas científicas e destinadas a 
estudantes inscritos, ou aceites, 
num curso de doutoramento 
nas faculdades que integram a 
UL. As candidaturas iniciaram-
-se esta semana e decorrem até 
30 de setembro.

A concurso estão dois tipos 
de apoio: bolsas de doutora-
mento, no valor de 980 euros 
mensais, durante um máximo 
de três anos; e bolsas de apoio 
ao doutoramento, que funcio-
nam como um subsídio para a 
comparticipação do pagamen-
to das propinas, com um valor 
máximo de 2750 euros por ano 
e também renovável até três.

O investimento é conside-
rável — o programa custará 
à universidade, em três anos, 
cerca de cinco milhões de eu-
ros — e só é possível graças às 
poupanças conseguidas com o 
processo de fusão entre a UL 
e a Universidade Técnica de 
Lisboa, concretizado em 2013. 
“A redução de custos resulta 

Universidade poupou dinheiro  
e oferece 163 bolsas de doutoramento
Concurso destina-se a inscritos na Universidade de Lisboa. Investimento inédito chega aos cinco milhões de euros

essencialmente da organiza-
ção de uma reitoria em vez de 
duas”, explica o responsável 
máximo da UL, António Cruz 
Serra.

A decisão de ‘reinvestir’ o di-
nheiro na formação tem duas 
explicações. Não só as ativida-
des de investigação fazem parte 
da missão da UL, que quer ser 
uma “grande universidade de 
investigação com mais ciência e 
mais alunos de doutoramento”, 
como a instituição tem “discor-
dado da política de investigação 
seguida pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT)”, 
afirma Cruz Serra.

“Assistiu-se nos últimos anos 
a uma forte redução no financi-
amento das unidades de inves-
tigação e da formação pós-gra-
duada por parte das entidades 
públicas de apoio à Ciência e 
Tecnologia, com um impacto 
negativo para a Universidade e 
para o país”, lê-se numa nota da 
UL, que se tornou a maior insti-
tuição de ensino superior após 
a fusão. “Reconhecendo a im-
portância que o financiamento 
dos estudantes de pós-gradua-
ção tem para o desenvolvimen-
to do sistema económico e cien-
tífico”, a universidade decidiu 
assim promover este concurso 
de atribuição de bolsas.

Ao todo são 163 bolsas de 
doutoramento e de apoio ao 
doutoramento, distribuídas por 
73 áreas cobertas por 18 facul-
dades e institutos da Universi-
dade de Lisboa. “Tem havido 
uma grande concentração das 
bolsas atribuídas pela FCT em 
áreas específicas e que não só 

deixam de fora muitos alunos 
excelentes que querem fazer 
investigação noutros campos, 
como atendem pouco à eco-
nomia real do país. Ouvimos o 
ministro da Economia falar da 
importância da transferência 
de conhecimento da investi-
gação para as empresas. Mas 

O Instituto Superior Técnico é uma das escolas com mais bolsas  FOTO DAVID CLIFFORD

depois vemos que há financia-
mento para um doutoramento 
em computação quântica, mas 
já não há para engenharia in-
formática”, critica Cruz Serra. 

A FCT, a principal financia-
dora do sistema científico por-
tuguês, tem estado debaixo de 
fogo, após a mudança de algu-

mas regras na política de atri-
buição de bolsas e também por 
causa do processo de avaliação 
dos centros de investigação. 
Em relação aos apoios dados a 
bolseiros, os números mostram 
uma quebra acentuada das bol-
sas individuais de doutoramen-
to nos últimos anos.

O auge deste financiamen-
to aconteceu em 2007 (2013 
bolsas concedidas pela FCT) 
e a partir daí desceu abrupta-
mente. Em 2014, já houve um 
aumento e o número de bolsas 
(individuais e geridas pelas uni-
versidades) voltou a superar o 
milhar (1003).

Agora, de uma assentada, 
uma só instituição de ensino 
superior dispõe-se a financiar 
163 estudantes. As candidatu-
ras a estes apoios realizam-se 
exclusivamente através do 
portal da UL (bd2015.ulisboa.
pt). Podem concorrer  cidadãos 
nacionais, da União Europeia 
ou de estados terceiros deten-
tores de título de residência e 
cada aluno só pode apresen-
tar uma candidatura a um par 
escola/área de conhecimento. 
As áreas disponíveis e toda a 
informação relevante sobre o 
concurso podem ser consulta-
das no mesmo site.
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