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1. Introdução  

A conceção e desenvolvimento do estudo “Financiamento público de formação de 

recursos humanos: bolsas de doutoramento em Comunicação” inscreve-se no desafio de 

compreender e analisar o contexto da última década na formação doutoral em Ciências da 

Comunicação, em Portugal, a partir da principal entidade financiadora do país, a Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT). Este estudo pretende refletir sobre o financiamento público 

português em formação doutoral na área das Ciências da Comunicação bem como analisar o 

impacto, os efeitos e o retorno científico do investimento público em formação avançada. 

O projeto encontra-se dividido em duas fases, nas quais se preparam e aplicam duas 

técnicas de recolha de dados. Conforme se verifica na Figura 1, a primeira fase consiste na 

elaboração de uma base de dados com informações essenciais sobre as bolsas atribuídas no 

período entre os anos 2010 e 2021 e na aplicação de um inquérito por questionário. A segunda 

fase consiste na realização de entrevistas em profundidade e terá início em março de 2023.  

Figura 1 - Progresso e instrumentos utilizados nas respetivas fases de investigação 

 

Fonte: Elaboração própria  

Neste relatório, são apresentados os resultados obtidos na primeira fase do projeto, 

decorrentes da análise estatística e descritiva provenientes da base de dados e da aplicação 

de um inquérito por questionário dirigido aos beneficiários de bolsa de Doutoramento da FCT 

na área científica de Ciências da Comunicação entre os anos de 2010 e 2021.  

Após a análise das entrevistas na segunda fase do projeto, será elaborado e publicado 

um relatório que incluirá uma breve revisão da literatura produzida sobre o financiamento da 

formação avançada de recursos humanos, uma análise que combina os resultados obtidos 
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através da aplicação do inquérito por questionário e através das entrevistas. Desse modo, 

apresentar-se-á uma análise crítica e reflexiva mais completa sobre o financiamento e sobre 

o retorno científico do investimento público em formação avançada em Portugal. 

2. Metodologia 

Nesta secção, são apresentadas as opções metodológicas e caminhos traçados pela 

equipa de investigação para a produção do relatório preliminar deste estudo. A metodologia 

de investigação consistiu numa amostragem não probabilística e acidental, a partir de um 

universo de 233 beneficiários de bolsa de Doutoramento atribuída pela FCT entre 2010 e 2021 

na área científica de Ciências da Comunicação. A primeira fase do projeto desenvolveu-se em 

seis meses, cujo trabalho se concentrou na recolha e elaboração de bases de dados a partir 

de dados fornecidos pela própria agência de financiamento nacional e na elaboração e 

aplicação de um inquérito por questionário a doutores e doutorandos integrantes do referido 

universo.  

2.1. Análise documental  

O estudo teve início com a solicitação à FCT da lista de nomes e nacionalidades dos 

investigadores beneficiários avaliados e aprovados pelo Painel de Ciências da Comunicação 

e Informação em concursos de bolsas de Doutoramento, referentes ao período de 2010 a 

2021. As informações disponibilizadas pela entidade pública referiram dados do código e 

tipologia da bolsa, tipo de concurso, nome, nacionalidade e área científica dos 233 

beneficiários de financiamento. A partir deste universo, ampliou-se a base de dados com 

novas informações, disponíveis em fontes diversas na Internet, com o intuito de complementar 

os dados fornecidos pela FCT. Este processo de complemento e verificação dos dados 

obtidos no contacto inicial consistiu na adição de elementos à base de dados, designadamente 

informação das Universidades às quais os bolseiros estiveram/estão vinculados durante a 

vigência da bolsa, o curso no qual estavam/estão inscritos, se concluíram ou não o 

Doutoramento e o contacto de email dos bolseiros.  

2.2. Inquérito por questionário 

A elaboração do inquérito por questionário baseou-se nos objetivos do estudo a serem 

investigados e resultou na construção deste instrumento de recolha, formatado em cinco 
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secções: i) dados sociográficos; ii) percurso de Doutoramento; iii) emprego e trabalho; iv) 

atividade científica; v) desenvolvimento do estudo.  

Antes da aplicação do questionário, procedeu-se a um pré-teste com a colaboração de 11 

bolseiros, ex-bolseiros e investigadores doutorados, com o objetivo de avaliar e validar o 

instrumento. Após a validação feita pela equipa de investigação, o questionário foi aplicado ao 

universo de estudantes subsidiados pela FCT na área científica de Ciências da Comunicação 

recorrendo à aplicação Forms disponibilizada pelo Microsoft Teams. Os estudantes foram 

convidados por e-mail a participar no estudo e a responder ao questionário. Das 214 

mensagens de e-mail enviadas (para os destinatários para os quais foi possível identificar o 

endereço de correio eletrónico), apenas três não foram recebidas pelo destinatário (um caso 

de erro na entrega do e-mail, um caso de endereço não encontrado e um caso de rejeição da 

mensagem pelo fornecedor de correio eletrónico do destinatário).  

Um total de 99 respondentes participou nesta etapa do estudo sendo que três 

respostas foram invalidadas. Desta forma, a análise descritiva da primeira fase parte da 

amostra de 96 respondentes. 

3. Bolsas de Doutoramento em Ciências da Comunicação 

Nesta secção, são apresentados os resultados provenientes dos instrumentos de recolha 

utilizados nesta primeira fase do projeto: a base de dados e o inquérito por questionário, 

ambos desenvolvidos pela equipa de investigação do PolObs.  

3.1. Retrato dos bolseiros entre 2010 e 2021 

No período de 2010 a 2021, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) subsidiou um total 

de 233 bolseiros na área das Ciências da Comunicação. No gráfico da Figura 2, é apresentado 

o número de bolsas atribuídas por ano de concurso. É de realçar que o menor número (4) de 

bolsas atribuídas a doutorandos da área teve lugar no ano de 2013. Por outro lado, o maior 

número de bolsas atribuídas aos investigadores das Ciências da Comunicação (32) registou-

se em 2020.  
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Figura 2 - Número de bolsas de Doutoramento atribuídas em cada concurso anual durante o período 2010-2021 

(n=233) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Em relação à distribuição de bolsas de Doutoramento por sexo, constata-se uma 

predominância do sexo feminino (148) em detrimento do masculino (85), ao longo do período 

temporal 2010-2021, conforme o gráfico da Figura 3.  

Figura 3 - Número de bolsas de Doutoramento atribuídas de acordo com o sexo em cada ano de concurso 

(n=233) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Na Tabela 1, encontra-se a sistematização da quantidade de bolsas atribuídas em cada 

ano e de acordo com o sexo.  
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Tabela 1 - Número de bolsas atribuídas de acordo com o ano de concurso e o género (n=233) 

Concurso Feminino Masculino Total 

Concurso anual 2010 11 5% 11 5% 22 

Concurso anual 2011 17 7% 12 5% 29 

Concurso anual 2012 13 6% 6 3% 19 

Concurso anual 2013 3 1% 1 0% 4 

Concurso anual 2014 8 3% 2 1% 10 

Concurso anual 2015 5 2% 3 1% 8 

Concurso anual 2016 8 3% 5 2% 13 

Concurso anual 2017 16 7% 5 2% 21 

Concurso anual 2018 12 5% 7 3% 19 

Concurso anual 2019 14 6% 16 7% 30 

Concurso anual 2020 22 9% 10 4% 32 

Concurso anual 2021 19 8% 7 3% 26 

Total Geral 148 64% 85 36% 233 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

No gráfico da Figura 4 estão representadas as nacionalidades predominantes de bolseiros 

ao nível doutoral. Ainda que a maioria (76%) tenha nacionalidade portuguesa, é significativo 

que 21% das bolsas tenham sido atribuídas a cidadãos brasileiros ao longo do período 2010-

2021. Nota-se, inclusive, nas últimas três edições do concurso (2019/2020/2021), um aumento 

na atribuição de bolsas a candidatos oriundos do Brasil.  

Figura 4 - Nacionalidade dos beneficiários de bolsa de Doutoramento por ano de concurso (n=233) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

No ranking dos estabelecimentos de Ensino Superior que conferem o grau de Doutor aos 

bolseiros beneficiários, a Universidade do Minho encabeça a lista de instituições, com 57 
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bolsas atribuídas a estudantes de Doutoramento em Ciências da Comunicação, o que 

representa 24% do total de bolsas. Estes dados estão sistematizados na Tabela 2, na qual se 

indica o número de bolsas de Doutoramento atribuídas a cada uma das Universidades e 

Institutos.  

Tabela 2 - Número de bolsas de Doutoramento atribuídas por estabelecimento de Ensino Superior (2010-2021) 

Estabelecimento Ensino Superior Nº de bolsas 

Universidade do Minho 57 

Universidade Nova de Lisboa 38 

Universidade de Aveiro 32 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 24 

Universidade do Porto 23 

Universidade de Coimbra 19 

Universidade da Beira Interior 10 

Universidade de Lisboa 7 

Universidade Católica Portuguesa 5 

Universidade Fernando Pessoa 4 

Universidade de Évora 3 

Birkbeck University of London 1 

Florida State University 1 

Ghent University 1 

ISPA 1 

King's College London 1 

Open University of Catalonia 1 

Universidade Aberta 1 

Universidade de Santiago de Compostela 1 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 1 

Universidade Lusófona do Porto  1 

University of the West of England (UWE Bristol) 1 

Total geral 233 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Conforme se verifica pelos dados representados no gráfico da Figura 5, os cinco 

estabelecimentos de Ensino Superior do país com um maior número de bolsas atribuídas no 

período entre 2010 e 2021 foram a Universidade do Minho (com um total de 57 bolsas, 

perfazendo 24%), a Universidade Nova de Lisboa (com 38 bolsas, que representam 16% do 

total), a Universidade de Aveiro (que regista um total de 32 bolsas, isto é, 14%), o ISCTE e a 

Universidade do Porto (com 24 e 23 bolsas, respetivamente, representando 10% cada). 
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Figura 5 - Número e percentagem de bolsas de Doutoramento distribuídas por cada estabelecimento de Ensino 

Superior (n=233) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

3.2. Caraterização e percurso dos beneficiários de bolsa  

Para conhecer a trajetória dos bolseiros de Ciências da Comunicação no período entre 

2010 e 2021, aplicou-se um questionário online aos referidos beneficiários com o objetivo de 

perceber e pormenorizar alguns aspetos da carreira de investigação, designadamente ao nível 

do percurso de Doutoramento, da atual situação de emprego e trabalho e relativamente à 

atividade científica. 

Como foi referido na Secção 1 deste relatório, o total de respondentes ao questionário 

corresponde a 99 bolseiros. Feita a extração e validação das respostas, chegou-se ao número 

de 96 respostas válidas.  

A Figura 6 sintetiza a caraterização dos bolseiros que responderam ao questionário. Com 

predominância do público feminino (66,7%) e de nacionalidade portuguesa (78,1%), a idade 

mediana dos respondentes é de 44 anos e com vínculo à Universidade do Minho (25%). 
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Figura 6 - Perfil dos respondentes do inquérito por questionário (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Trata-se de uma amostra composta por 52 bolseiros com a investigação em curso 

(54,2%) e 44 bolseiros com o Doutoramento concluído (45,8%), conforme se pode verificar 

nos dados da Figura 7. 

Figura 7 - Número e percentagem de bolseiros de Doutoramento com a investigação concluída (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

Um aspeto analisado neste estudo para delinear o percurso dos bolseiros da FCT refere 

a trajetória pré-doutoral. Da totalidade de respondentes, mantiveram a mesma área do 
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Doutoramento 65,6%, escolheram outras áreas 32,3% e não responderam 2,1% dos 

respondentes. 

No que concerne a idade dos candidatos a bolsa de Doutoramento nos concursos entre 

2010 e 2021, é de realçar que, tanto a média, quanto a mediana de idade se situam em 31 

anos, conforme se pode verificar no gráfico da Figura 8.  

 

Figura 8 - Número e percentagem de bolseiros de Doutoramento com a investigação concluída (n=95) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

Inquiridos sobre o tempo para a conclusão do Doutoramento, considerando a primeira 

inscrição no concurso de bolsas da FCT até à entrega da tese, 50% dos respondentes 

assinalaram até 4 anos; 20,5% entre 4 e 5 anos; e 29,5% entre 6 e 8 anos, conforme 

apresentado no gráfico da Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

 

31

31

0 5 10 15 20 25 30 35

1

média mediana



 
14 

Figura 9 - Tempo para a conclusão do Doutoramento (n=44) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário 

O limite de financiamento1 determinado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT) para concessão de bolsa doutoral é de 48 meses. No presente estudo, os respondentes 

que concluíram o Doutoramento dentro do prazo regulamentar foram a maioria. Em 

específico, usufruíram de bolsa entre 13 e 24 meses 13,6% dos respondentes, entre 25 e 36 

meses 29,5% dos respondentes, entre 37 e 48 meses 45,5% dos respondentes e acima de 48 

meses, em caso de prorrogação justificável, 11,4% dos respondentes.  Como se observa na 

Tabela 3, quase metade dos bolseiros terminou o Doutoramento em 37 a 48 meses ou em 25 

a 36 meses. 

Tabela 3 - Tempo em que os bolseiros com Doutoramento concluído usufruíram de bolsa da FCT 

De 13 a 24 meses 6 13,6% 

De 25 a 36 meses 13 29,5% 

De 37 a 48 meses 20 45,5% 

Mais de 48 (em caso de prorrogação justificável) 5 11,4% 

Fonte: Produção inquérito por questionário 

Os principais motivos que levaram os bolseiros a precisar de mais tempo para a 

conclusão da tese referem-se a dificuldades no cumprimento do plano de trabalhos, motivos 

profissionais e/ou familiares e impacto da pandemia. 

 

                                                 
1 Informação disponível no Regulamento de Bolsas em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf 

[acedido a 22 de julho de 2022]. 
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Como se verifica no gráfico da Figura 10, do universo de respondentes que não 

concluíram o Doutoramento (52), os principais motivos para a investigação ainda estar em 

andamento são:  

i) a investigação está em curso dentro do tempo regular (71,2%);  

ii) a investigação está em curso em prorrogação de prazo (17,3%);  

iii) aguarda a marcação de provas de defesa (7,7%);  

iv) interrupção dos trabalhos com pretensão de retoma (3,8%).  

Os dois respondentes que interromperam o Doutoramento justificaram a decisão por falta 

de motivação (1) e por um conjunto de motivos profissionais, familiares e de saúde (1).  

Figura 10 - Razões para a não conclusão do Doutoramento (n=52) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

3.3. Empregabilidade e expectativas profissionais dos beneficiários de bolsa 

Concluído o Doutoramento, os respondentes enquadrados neste perfil indicaram o tempo 

até iniciar outra atividade remunerada na área científica (docente, investigador, bolseiro, 

trabalho independente, pós-doutoramento). Entre os resultados apontados na Tabela 4, 

destacam-se as ocorrências até um ano (47,7%), até 2 anos (4,5%) e os casos de doutorados 

que já tinham emprego na área científica e mantiveram (25%).  
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Tabela 4 - Tempo até iniciar atividade remunerada após o Doutoramento 

Até 1 ano 21 47,7% 

2 anos 2 4,5% 

Já tinha emprego na área científica e mantenho 11 25,0% 

Já tinha emprego noutro tipo de atividade e não mudei 2 4,5% 

Não consegui emprego na área científica  8 18,2% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

A perceção de melhoria da situação profissional após ter obtido o grau de doutor foi 

positiva para a maioria dos respondentes (80%). Responderam sim, em parte (48%); sim, 

significativamente (32%); e não (20%), como é apresentado no gráfico da Figura 11. 

Figura 11 - Perceção de melhoria por obtenção do grau de doutor 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

3.4. Produtividade científica dos beneficiários de bolsa 

A filiação a um centro de investigação também esteve retratada no inquérito por 

questionário. Do total de respondentes, 93% disseram estar ligados a algum centro de 

investigação, 5% declararam não ter vínculo a qualquer centro de investigação e 2% não 

responderam, de acordo com o gráfico da Figura 12.   
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Figura 12 - Filiação dos beneficiários de bolsa de Doutoramento a centro de investigação (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

No que diz respeito à participação em projetos de investigação, financiados ou não, 

verifica-se que apenas uma parte dos respondentes se encontra ativo neste domínio. Com 

efeito, ao serem questionados sobre a integração em equipas de projetos de investigação, os 

respondentes indicaram que: não integram nenhuma equipa de investigação atualmente 

(55,2%), participam de projeto financiado (33,3%), participam de projetos não-financiados 

(9,4%), como se lê no gráfico da Figura 13.  

Figura 13 - Integração em projetos de investigação (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Não Sim Não respondeu

0 10 20 30 40 50 60

Em branco/Não respondeu

Sim, de um projeto não-financiado

Sim, de um projeto financiado

Não, atualmente não integro

nenhuma equipa de investigação



 
18 

O gráfico da Figura 14 retrata a publicação de trabalhos científicos, nomeadamente em 

revistas ou livros. Verifica-se que a tendência é para publicação uma vez por ano, apesar de 

a margem para a publicação de trabalhos duas vezes por ano ser muito pequena. Os dados 

mostram que, no total de respondentes, a frequência de publicação é de: 1 vez por ano 

(31,3%); 2 vezes por ano (29,2%); 3 vezes por ano (15,6%); acima de 4 vezes por ano (17,7%). 

Perto de 5% dos respondentes (4,2%) indicaram que nunca publicam trabalhos científicos e 

2,1% não responderam a esta questão.  

Figura 14 - Frequência de publicação de trabalhos científicos (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  
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Figura 15 - Frequência em eventos científicos (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  

Outra questão do inquérito refere-se às associações científicas. Através dos dados 

representados no gráfico da Figura 16, verifica-se que uma percentagem significativa dos 

respondentes indicou existir vínculo de sócio(a) a associações científicas (40,6%) e 8,3% que 

inclusivamente exercem funções de coordenação. Ainda assim e em contraponto, regista-se 

um número elevado de respondentes (46) que não estão vinculados a associações científicas, 

o que representa 47,9% do total. 

Figura 16 - Ligação a associações científicas (n=96) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito por questionário  
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4. Considerações finais 

O presente relatório visa fornecer um retrato dos beneficiários de bolsa de Doutoramento 

da FCT na área científica de Ciências da Comunicação entre os anos de 2010 e 2021. Os 

dados apresentados foram recolhidos através de um inquérito por questionário dirigido a 214 

dos 233 beneficiários, cujo e-mail foi obtido em pesquisas na Internet pela equipa de 

investigação no âmbito da primeira fase de execução do projeto em que este relatório se 

inscreve. 

O projeto intitula-se “Financiamento público de formação de recursos humanos: bolsas 

de doutoramento em Comunicação” e tem como objetivo central compreender e analisar o 

investimento público na formação doutoral em Portugal tomando como referência a última 

década. A partir das bolsas de Doutoramento atribuídas na área científica de Ciências da 

Comunicação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), procura-se caraterizar o 

investimento público em formação avançada no período mencionado e compreender o 

impacto desse investimento nos percursos dos beneficiários de bolsa e no contexto científico 

nacional.  

Baseando-se nos dados do inquérito por questionário, este relatório preliminar fornece 

pistas interessantes sobre o modo como o financiamento tem decorrido em Portugal nas 

Ciências da Comunicação e o modo como isso se tem repercutido no contexto nacional.  

Os dados obtidos permitem concluir que houve um desincentivo bastante acentuado no 

período entre 2013 e 2016, o que é condizente com a tendência nacional para o decréscimo 

no número de bolsas de Doutoramento atribuídas em todas as áreas científicas naquele 

recorte temporal. Percebe-se ainda que a área científica tem acolhido com sucesso propostas 

de outras áreas. Apesar de se verificar uma clara tendência para a prossecução de estudos 

na mesma área da formação pré-doutoral, admitem-se outras áreas de formação. Estudos 

similares a este noutras áreas científicas permitiriam averiguar a elasticidade das áreas e a 

sua recetividade à inter- e multidisciplinariedade. Esta pista é um mote interessante para um 

debate e uma reflexão mais profundos em torno da epistemologia das Ciências da 

Comunicação. 

Os dados recolhidos permitem ainda concluir que os candidatos apresentam propostas 

de Doutoramento a financiamento da FCT em idade relativamente jovem (a média de idades 

situa-se nos 31 anos aquando da apresentação de candidatura) e é evidente que a tendência 

é para o cumprimento dos 48 meses regulamentares para a conclusão do Doutoramento, 

registando-se exceções que se prendem sobretudo com motivos pessoais e com dificuldades 

na gestão do plano de trabalhos proposto. 
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Além disso, é possível sugerir que o investimento traz vantagens aos beneficiários, na 

medida em que, quem concluiu o Doutoramento, indica que atualmente se encontra a fazer 

trabalho científico e são poucos os que parecem estar à margem do sistema científico 

nacional. Ainda assim, a grande maioria tem vínculo a centros de investigação e ligação a 

associações científicas, o que também indicia consistência no percurso após a obtenção do 

grau de Doutor. 

Em contrapartida, os dados relativos à pertença a equipas de investigação em projetos 

coletivos parecem estar aquém das expetativas e sugerem grande margem para melhorias a 

este n´nível. Apesar de não ser na mesma medida, ilações semelhantes se podem tirar em 

termos de publicações científicas e de participação em eventos científicos.  

Conforme foi referido anteriormente, este documento apresenta os resultados preliminares 

da recolha de dados através do inquérito por questionário previsto na primeira fase deste 

estudo. Na segunda fase, realizar-se-ão entrevistas e apresentar-se-á um relatório 

consolidado com um retrato mais completo, exaustivo e compreensivo sobre o financiamento 

da formação doutoral em Portugal e o retorno científico do investimento público na área das 

Ciências da Comunicação.  
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