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GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS 
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C&T - Ciência e Tecnologia 

CE – Comissão Europeia 

CV - Curriculum Vitae 

CVs - Curricula Vitae 

ERA - European Research Area (Espaço Europeu para a Investigação) 

EU - União Europeia 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

I&D - Inovação e Desenvolvimento 

IPSFL - Instituições Privadas sem fins lucrativos 

PIB - Produto Interno Bruto 

RH - Recursos Humanos 

RHAQ - Recursos Humanos Altamente Qualificados 

SCP - Sistema Científico Português 

SCTP - Sistema Científico e Tecnológico Português 

SNI - Sistemas Nacionais de Inovação  
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RESUMO 

A pesquisa desenvolvida, no âmbito do mestrado, visa estudar a mobilidade dos cientistas enquanto 

dimensão chave do processo de produção e circulação de conhecimento. A formação de recursos 

humanos em ciência e a mobilidade desses recursos são, actualmente, questões prioritárias nas 

agendas políticas nacionais e internacionais. O fenómeno da mobilidade não é contudo linear.  

 A mobilidade é actualmente apresentada como um mecanismo útil e encorajador de excelência e 

mecanismo decisivo para a difusão do conhecimento e sua integração nos Sistemas Nacionais de 

Inovação (CEC, 2001), onde o impacto do desenvolvimento e incorporação de recursos humanos al-

tamente qualificados em ciência e tecnologia tem vindo a ser, nas últimas décadas, um factor de 

crescente valor estratégico (Godinho, 1999). Com este quadro de referência procura-se explorar a 

mobilidade científica enquanto fenómeno multi-dimensional e multi-direccional e a sua relação com 

a produtividade, enquanto activo económico.  

Nesta dissertação é explanado o mapeamento do fenómeno da mobilidade, enquanto objecto de 

análise das ciências sociais, sendo um objectivo expresso desta tese demonstrar tanto o carácter 

complexo do fenómeno como as várias dimensões em jogo. É também corpo desta dissertação mos-

trar a utilidade e a necessidade de uma aproximação empírica da abordagem. 

Tendo em conta o carácter pouco explorado do fenómeno, avança-se com um de estudo de caso que 

utiliza uma abordagem exploratória. A recolha de dados utilizados assenta em Curricula Vitae (CVs) 

de investigadores e em entrevistas biográficas. O objectivo final deste estudo é contribuir com co-

nhecimento empírico, relativo ao caso português, sobre as trajectórias de mobilidade dos investiga-

dores, abordando as motivações individuais dos actores inerentes às suas opções de mobilidade, e 

sobre a relação entre a mobilidade e produtividade científica. 

 

 

Palavras-chave: mobilidade científica; carreiras científicas; circulação de cérebros; produtividade ci-

entífica; análise de CVs; entrevistas biográficas.
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ABSTRACT 

This research aims to study the scientists’ mobility as a key dimension in the process of knowledge 

creation and circulation. Training human resources in science and the mobility of these resources are 

a priority nowadays, raising discussions in national and international political agendas. Nevertheless, 

the mobility phenomenon is not linear.  

Mobility is presented as a useful and inspiring mechanism of excellence, decisive for the dissemina-

tion and integration of the knowledge in the National Innovation Systems (CEC, 2001). The impact of 

the development and incorporation of highly qualified human resources in science has been fore-

seen, in the last decade, as a key factor supporting an increasing strategic value. Having this frame-

work in mind, the aim of this research is to explore the scientific mobility as a multi-directional and 

multi-dimensional phenomenon and its relation with productivity, as an economic asset.  

In this research, the mobility phenomenon is mapped as an object of analysis for social science. 

Therefore, a goal in this work is to express the role of multiple variables supporting the phenomenon. 

Additionally, this research also demonstrates the requirement for an empirical approach towards the 

mobility phenomenon.   

Due to the unexplored character of the phenomenon, a case study proposal using an exploratory ap-

proach is brought forward. This approach employs and analyzes data sets collected from researcher’s 

Curriculum Vitae (CVs) and biographical interviews. Finally, the goal is to add empirical knowledge, to 

the portuguese scenario, regarding scientific mobility trajectories, exploring actor’s individual moti-

vations regarding their personal mobility choices, and the relation between mobility and scientific 

productivity.  

 

 

Keywords: scientific mobility; scientific careers; brain-drain; scientific performance; CV analysis; bio-

graphic interviews. 

  



5 

ÍNDICE :  

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 10 

PARTE I – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJECTIVOS DA PESQUISA ......................................... 14 

1. Problemática em foco ................................................................................................................... 14 

2. Objectivos da pesquisa .................................................................................................................. 19 

3. Estrutura da dissertação ................................................................................................................ 22 

PARTE II – PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA ..................... 24 

CAPÍTULO I - Enquadramento conceptual da mobilidade ............................................................... 24 

1. O estudo das migrações qualificadas ............................................................................................ 25 

2. O fenómeno do brain drain ........................................................................................................... 28 

2.1. Beneficial brain drain .............................................................................................................. 30 

2.2. Brain gain, brain circulation, brain exchange ......................................................................... 31 

2.3. Brain circulation e transnacionalismo .................................................................................... 33 

2.4. O brain drain indirecto ........................................................................................................... 34 

2.5. Brain hunting .......................................................................................................................... 35 

2.6. Deskilling - brain waste .......................................................................................................... 36 

CAPÍTULO II - As trajectórias e carreiras científicas ........................................................................ 36 

CAPÍTULO III - Caracterização do contexto: o sistema científico português e a mobilidade ............ 41 

1. O sistema científico português: principais indicadores da evolução ............................................ 42 

2. O sistema científico português e a situação dos recursos humanos ............................................ 47 

3. A investigação em biomedicina em Portugal. ............................................................................... 49 

CAPÍTULO IV - Metodologia de investigação .................................................................................. 52 

1. Estudo de caso ............................................................................................................................... 52 

1.1. Metodologia do estudo de caso ............................................................................................. 52 

1.2. Caracterização do caso empírico ............................................................................................ 54 

1.2.1. A Instituição e a importância da formação de RHAQ no cenário nacional ......................... 55 

1.2.2. Estrutura organizacional e organização dos RH .................................................................. 56 

1.2.3. Produção científica no Laboratório ..................................................................................... 58 

2. Os Curricula Vitae dos investigadores ........................................................................................... 59 

2.1. Metodologia ........................................................................................................................... 60 

2.2. Processo de recolha ............................................................................................................... 61 

2.3. Organização da informação extraída dos curricula vitae ....................................................... 64 

3. Entrevistas biográficas ................................................................................................................... 66 

3.1. Metodologia ........................................................................................................................... 66 

3.2. Selecção da amostra ............................................................................................................... 68 



6 

3.3. Processo de entrevistas aos investigadores ........................................................................... 69 

III PARTE: PESQUISA EMPÍRICA E RESULTADOS .............................................................................. 71 

CAPÍTULO I – Retrato dos investigadores e suas carreiras .............................................................. 71 

1. Caracterização dos investigadores através dos Curricula Vitae .................................................... 72 

1.1. Dados sócio-demográficos ..................................................................................................... 72 

1.2. Áreas e carreiras na ciência .................................................................................................... 75 

1.2.1. Áreas de investigação .......................................................................................................... 75 

1.2.2. Trajectórias científicas ......................................................................................................... 76 

1.2.3. Carreira científica ................................................................................................................ 79 

2. Mobilidade dos investigadores ..................................................................................................... 84 

2.1. Trajectórias científicas e mobilidade em biomedicina ........................................................... 84 

2.1.1. Licenciatura ......................................................................................................................... 85 

2.1.2. Mestrado ............................................................................................................................. 87 

2.1.3. Doutoramento ..................................................................................................................... 90 

2.1.4. Pós-doutoramento .............................................................................................................. 96 

2.1.5. Experiências profissionais ................................................................................................. 103 

2.2. Padrão e duração da mobilidade ......................................................................................... 105 

3. A produtividade científica dos investigadores ............................................................................ 107 

3.1. Exploração da relação entre mobilidade e produtividade científica ................................... 107 

3.1.1. Modelo Explicativo I .......................................................................................................... 108 

3.1.2. Modelo Explicativo II ......................................................................................................... 111 

3.1.3. Modelo Explicativo III ........................................................................................................ 114 

4. Percepções dos investigadores sobre a carreira científica ......................................................... 118 

4.1. Gestão e organização das actividades de investigação ........................................................ 118 

4.2. Oportunidades na carreira em ciência ................................................................................. 121 

4.3. Patriotismo e paixão científicos ........................................................................................... 125 

CONCLUSÕES............................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

  



7 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 
 

Quadro 1. Artigos indexados por área, no IGC e Portugal 2000-2007: citações/papers ...................................... 58 

Quadro 2: Taxa de sucesso na recolha de CVs por tipologia de investigador ....................................................... 63 

Quadro 3: Grelha de organização sumária da informação dos CV ....................................................................... 68 

Quadro 4: Síntese da caracterização dos investigadores seleccionados para entrevistas ................................... 69 

Quadro 5: Nacionalidade dos investigadores da amostra vs género .................................................................... 73 

Quadro 6: Idade dos investigadores no inicio de funções no IGC e idade vs função desempenhada em 2007 ... 78 

Quadro 7: Nº de investigadores por função e anos ao serviço do IGC, por grupo de pertença em 2007 ............ 82 

Quadro 8: País da instituição de acolhimento durante licenciatura vs origem e género do investigador ........... 85 

Quadro 9: Local de obtenção do grau de Mestre vs origem e género do investigador ........................................ 87 

Quadro 10: Local de obtenção do grau de Doutor vs origem e género do investigador ...................................... 92 

Quadro 11: Nº de investigadores por nº de mobilidades de longa duração e país de obtenção do grau de Doutor ..... 96 

Quadro 12: Estado de conclusão do 1º pós-doutoramento vs género ............................................................... 100 

Quadro 13: Local do 1º pós-doutoramento vs país da instituição de acolhimento e estado da função ............ 101 

Quadro 14: Estado de conclusão do 2º pós-doutoramento vs género do investigador (n=36) .......................... 102 

Quadro 15: Nº de investigadores por nº de países de acolhimento e nº de mobilidades de longa duração ..... 106 

Quadro 16: Nº de investigadores por nº de países de acolhimento e nº de mobilidades de longa duração ..... 106 

Quadro 17: Lista de variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) ................................... 108 

Quadro 18: Variáveis do modelo de regressão (Variables Entered/Removeda) ................................................. 109 

Quadro 19: Modelo de regressão (Model Summaryd) ........................................................................................ 109 

Quadro 20: Coeficientes (Coefficientsa) .............................................................................................................. 110 

Quadro 21: Modelo Explicativo II - Variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) ........... 112 

Quadro 22: Modelo Explicativo II - Modelo de regressão (Model Summaryd) ................................................... 113 

Quadro 23: Modelo Explicativo II - Coeficientes (Coefficientsa) ......................................................................... 114 

Quadro 24: Modelo Explicativo III - Variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) .......... 115 

Quadro 25: Modelo Explicativo III - Modelo de regressão (Model Summaryd) .................................................. 116 

Quadro 26: Modelo Explicativo III - Coeficientes (Coefficientsa) ........................................................................ 116 

 

Gráfico 1: Comparação entre totais de publicações obtidos a partir do National Citation Report para Portugal 

1981/2006 e do National Science Indicators 1981/2006 ...................................................................................... 46 

Gráfico 2: Nacionalidade dos investigadores vs local de origem .......................................................................... 72 

Gráfico 3: Idade e data de nascimento dos investigadores em 2007 vs origem ................................................... 74 

Gráfico 4: Estado civil dos investigadores [n=28] ................................................................................................. 74 

Gráfico 5: Área científica de investigação, por tipologia de grupo ....................................................................... 76 

Gráfico 6: Investigadores por programa de doutoramento no IGC e função em 2007 ........................................ 79 

Gráfico 7: Posição do investigador no Instituto vs género.................................................................................... 80 

Gráfico 8: Os investigadores do instituto e a carreira académica ......................................................................... 80 

Gráfico 9: Afiliações dos investigadores ............................................................................................................... 81 

Gráfico 10: Entidade financiadora da actividade do investigador, no período em análise................................... 81 

Gráfico 11: Origem da entidade financiadora ....................................................................................................... 81 

Gráfico 12: País da instituição que conferiu o grau de Mestre vs país de origem do cientista ............................ 87 

Gráfico 13: Áreas científicas dos mestrados vs licenciatura ................................................................................. 88 

Gráfico 14: Mobilidade envolvida durante a etapa de realização do mestrado [n=44] ....................................... 89 

Gráfico 15: País da instituição que conferiu o grau de Doutor vs país de origem do investigador ...................... 90 

Gráfico 16: Doutoramentos, realizados fora do país de origem, por país estado-membro da UE [n = 31] .......... 92 

Gráfico 17: Áreas científicas do doutoramento, mestrado e licenciatura ............................................................ 93 

Gráfico 18: Mobilidade envolvida durante o período de realização do doutoramento ....................................... 94 

Gráfico 19: País de realização do 1º pós-doutoramento vs país de origem do investigador [n=90] .................... 98 



8 

Gráfico 20: 1º pós-doutoramento, realizado no estrangeiro, por país estado-membro da UE [n=19] ................ 98 

Gráfico 21: País de realização do 2º pós-doutoramento vs país de origem do investigador .............................. 101 

Gráfico 22: 2º Pós-doutoramento, realizado fora do país de origem, por país estado-membro da UE [n=11] .. 102 

Gráfico 23: País de realização do 3º pós-doutoramento vs país de origem do investigador .............................. 103 

Gráfico 24: Áreas científicas do 1º, 2º e 3º Pós-doutoramento .......................................................................... 103 

Gráfico 25: País da instituição onde é exercida a 1ª função profissional vs país de origem do investigador ..... 104 

Gráfico 26: País da instituição onde é exercida a 2ª função profissional vs país de origem do investigador ..... 104 

Gráfico 27: País da instituição onde é exercida a 3ª função profissional vs país de origem do investigador ..... 104 

Gráfico 28 e 29: Histograma e normal plot ......................................................................................................... 111 

 

 



9 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os que me ajudaram a concluir esta etapa. 

  



10 

INTRODUÇÃO 

A presente dissertação visa contribuir para o estudo da mobilidade dos investigadores portugueses, 

nas suas trajectórias ao longo da carreira, explorando a existência de relação entre a mobilidade e 

produtividade científica, alcançada nesta comunidade. 

Em Portugal, até muito recentemente, poucos estudos haviam sido realizados sobre mobilidade e 

trajectórias científicas. Não obstante a importância atribuída pelas políticas públicas nacionais à for-

mação de recursos humanos no estrangeiro (Henriques, 2006) e à sua mobilidade, a mobilidade de 

recursos humanos altamente qualificados (RHAQ) não era, então, tópico de investigação. Tal facto 

deve-se à própria história nacional, cujos fluxos de emigração antes de 1974 (Peixoto, 2001, 2004), 

tinham essencialmente motivos políticos (oposição ao regime autoritário vigente). A emigração de 

RHAQ, por motivos profissionais, tal como a aquisição de formação académica avançada, ou o de-

senvolvimento de uma carreira num espaço internacional, era residual e tinha como destino mais 

comum a Europa ou os EUA. 

Assim, nos anos 80 a temática não constava na agenda política e até aos anos 90, com a expansão do 

sistema de investigação português, os recursos qualificados não encontravam dificuldades em entrar 

na carreira pública de investigação, ao serem absorvidos pelo sistema (Calazans, 1984; Tribolet e 

Fernandes, 1984). A questão da mobilidade dos recursos humanos em ciência parecia não ser pro-

blemática, pois havia necessidade eminente em formar estes recursos qualificados dado o seu núme-

ro insuficiente no cenário nacional. Nos anos 90 acreditou-se que uma das medidas, mais eficazes, 

para a criação do sistema científico português (SCP) desejado passava pela formação científica no es-

trangeiro, seguida do retorno desses RHAQ a Portugal e pela sua consequente integração nos siste-

mas nacionais. Desde então, entre um terço a metade das receitas públicas em ciência e tecnologia 

(C&T) foram destinadas a financiar formação pós-graduada, nomeadamente de doutoramento, espe-

cialmente no estrangeiro ou mista (Henriques, 2006; GPEARI, 2009). 

Os dados reflectem as orientações das políticas. Nos anos 70, o número de doutoramentos, realiza-

dos ou reconhecidos por universidades portuguesas era de 292, face a 477 doutoramentos realizados 
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no estrangeiro. Na década seguinte, o número de doutoramentos quase triplicou, sendo o número 

de doutoramentos realizados em Portugal de 1.247 face a 818 realizados no estrangeiro. A partir dos 

anos 90 e até aos dias de hoje, o crescimento em formação pós-graduada cresceu exponencialmente. 

Do total de doutorados, 31% obteve o grau nos anos 90 e 52% entre 2000 e 2007 (GPEARI, 2009). 

Relativamente ao estudo do fenómeno da mobilidade dos RHAQ, este assumiu crescente interesse 

académico internacional (Meyer, 2001; Davenport, 2003; Ackers, 2005; Mogérou, 2006) e uma mul-

tiplicidade de estudos têm vindo a ser desenvolvidos, não só a nível internacional como nacional. 

Existe uma manifesta necessidade em mapear a mobilidade, assim como analisar fenómenos envol-

vidos na difusão e utilização do conhecimento. Estudos recentemente realizados em Portugal com-

provam a necessidade de estudar o fenómeno, revelando que, não obstante o crescente investimen-

to público em formação de RHAQ em C&T, pouco é conhecido sobre o impacto desta política no SCP 

e consequentemente na mobilidade. Alguns estudos, conduzidos no fim da década de 90, problema-

tizam a não absorção, no mercado de trabalho nacional, dos recursos humanos formados ao longo 

da década precedente, tanto a nível nacional como internacional (Cabral Cardoso et al., 2003; CLA, 

2004). Estes recursos já não conseguem lugar em carreiras de docência e investigação, que tradicio-

nalmente constituíam a sua principal saída profissional (Fontes, 2004). Por outro lado, os estudantes 

portugueses de doutoramento, que desejam seguir uma carreira académica ou de investigação, não 

só experienciam dificuldade em obter uma posição no sistema científico português (SCP), como ex-

pressam preocupações relativamente ao acesso a redes científicas internacionais (Araújo, 2007). Um 

estudo sobre investigadores portugueses expatriados “cientificamente produtivos” (com patentes 

registadas) na área da biotecnologia, revela que estes têm relutância em voltar a Portugal, sentimen-

to dominante nos investigadores seniores, e crescente entre a nova geração de investigadores mais 

produtivos, que expressam descrença face à existência de posições de investigação promissoras em 

Portugal (Fontes, 2007). Entre os inquiridos de um estudo, que tentou identificar e localizar, estudan-

tes de doutoramento e investigadores doutorados portugueses no estrangeiro, cerca de metade re-
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vela que não tenciona voltar a Portugal, no médio prazo, sobretudo por razões profissionais e cientí-

ficas (Delicado, 2007).  

Entretanto, a partir sobretudo de 2006, a importância atribuída à mobilidade dos RHAQ em C&T, em 

Portugal, ultrapassa o interesse puramente académico, para se tornar tema político, ganhando um 

espaço mediático com novos actores. Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), é 

um desses actores, ao organizar demonstrações públicas, encenando uma "fuga de cérebros" no ae-

roporto da Portela (in Lusa 24 de Julho, 2006), como forma de reivindicar ao Estado Português o 

apoio na criação de emprego científico. É através da corporização da expressão negativa e de carác-

ter definitivo da mobilidade (“fuga de cérebros” ou brain drain), que a ABIC tenta mostrar, como a 

actual geração de doutorados, vê defraudadas as suas expectativas em termos profissionais e pesso-

ais, por dependerem exclusivamente de bolsas consecutivas para a construção das suas carreiras de 

investigação (Ferreira, 2004). O sistema de bolsas é a forma actualmente encontrada pelas institui-

ções de investigação para colmatar as restrições à contratação de novos investigadores, argumento 

sustentado pelos média, que alerta para a ausência de políticas nacionais de integração e absorção 

dos quadros qualificados nacionais. Esta situação reflecte a multiplicidade das visões dos actores, ha-

vendo uma contradição latente entre a situação experienciada pelos investigadores e o discurso polí-

tico, que minimiza o problema e descreve a mesma situação de forma distinta (Fontes, 2007). 

A análise sociológica da mobilidade e da percepção dos investigadores sobre este fenómeno é de ex-

trema pertinência. A percepção da mobilidade activa um processo de construções e reconstruções 

de identidades profissionais dos investigadores sendo, em particular, a percepção baseada no não re-

torno uma reacção possível, que emergiu com representação dominante nos investigadores portu-

gueses. Até aqui acreditava-se que os investigadores que iam para o estrangeiro fazer estudos pós-

graduados, voltariam para Portugal, principalmente pelo apego à cultura portuguesa e a facilidade 

em obter posições permanentes. A realidade actual parece ser outra. 

Esta tensão no mundo da investigação chegou a criar polémica, contudo esta fase teve uma visibili-

dade temporal limitada. Em 2006, após algumas notícias e raros debates, a maioria das notícias dei-
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xaram de problematizar a questão da integração dos investigadores, para essencialmente relatarem 

narrativas de “sucesso” e “descobertas” científicas1. 

Ao crescer como tópico “público” a mobilidade cruza diferentes actores e perspectivas distintas, por 

vezes criando controvérsias (Callon et al, 2001) que irão enformar a sociedade e as entidades públi-

cas. Em círculos mais restritos, com sessões de debate dedicadas2, discute-se a mobilidade na Uni-

versidade portuguesa e a endogamia. A endogamia ou inbreeding3 reflecte a falta de rotatividade na 

composição universitária do corpo docente e de investigadores, constituindo um dos maiores obstá-

culos e lacuna à modernização e internacionalização das instituições de investigação (Grilo, 2005)4. A 

mobilidade científica tem sido uma medida fundamental para a competitividade das universidades e 

um factor decisivo para a renovação das instituições e internacionalização investigação (CEC, 

2000a,b).  

Não obstante a crescente importância da mobilidade dos RHAQ no SCT, a limitada controvérsia e o 

contido debate público, põem em evidência o quanto o tópico do investimento público em RHAQ em 

ciência é delicado. A existência de poucos dados empíricos sobre o impacto das medidas políticas no 

sistema científico e tecnológico português (SCTP), nomeadamente as de formação em C&T, e os indí-

cios de esgotamento de perspectivas no sector académico e de investigação (ERAWATCH Country 

Report 2008, Godinho e Simões, 2009) são dados que parecem indiciar o risco de “perda” do inves-

timento em RHAQ, por um lado devido à intrínseca dinâmica da mobilidade científica, por outro rela-

cionado com a possível partida definitiva desses recursos do país.   

                                                            
1
 Como documentado no programa "Geração Cientista", exibido semanalmente na RTP2, durante o ano de 2007

1
. Outro exemplo foi a di-

vulgação feita ao Prémio Crioestaminal em Investigação Biomédica 2007 (in noticias.rtp.pt de 20 de Novembro de 2007), que distinguiu 
Mónica Bettencourt Dias (IGC) e o maior prémio de sempre dado a um investigador português, o primeiro prémio na área da Engenharia 
do European Research Council (ERC) atribuindo a Elvira Fortunato da Universidade Nova de Lisboa (in Expresso de 26 de Julho de 2008). 
2
 "Endogamia e mobilidade na Universidade portuguesa" GAMeets, 27 Dezembro, 2006, Instituto Gulbenkian Ciência. O tema do debate 

focou-se no porquê de Portugal ser o país da Europa com maior índice de endogamia ou seja, de contratação de docentes da própria insti-
tuição em detrimento de candidatos externos, 91% face aos 88% da Espanha, muito longe do 1% da Alemanha. 
3
 Os termos Inbreeding ou endogamia têm vindo a ser referenciados (Navarro e Rivero, 2001); (Soler, 2001) como um fenómeno que 

tem lugar em contextos universitários. A endogamia universitária pode pode caracterizar-se como um processo de reprodução das institui-
ções de Ensino Superior com base em estratégias sociais e comportamentos organizacionais que, na atribuição de novas posições entre o 
corpo docente e/ou de investigadores da organização, valorizam a existência de vínculos anteriores face à instituição. Esta ligação prévia 
implica geralmente a obtenção de um grau académico na instituição e/ou a pertença, actual ou passada, à estrutura docente e/ou de in-
vestigação da organização em causa. 
4 

Como Grilo (2005) mostra, a endogamia permite que a instituição conserve uma matriz social cristalizada, pois fixa o investigador à insti-
tuição como plataforma de formação inicial. A endogamia reproduz interesses académicos corporativos e traduz rigidez do sistema. 
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PARTE I – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJECTIVOS DA PESQUISA  

1. Problemática em foco 

A questão da mobilidade dos investigadores tornou-se numa prioridade política. Para a Comissão Eu-

ropeia, a mobilidade dos investigadores tem um papel importante a desempenhar na criação da ERA 

- Espaço Europeu para a Investigação (European Research Area), um mercado único e dinâmico da 

investigação e inovação europeia, cuja meta, estabelecida pela Estratégia de Lisboa em 2000, visava 

transformar a Europa na economia mais competitiva do mundo. Os objectivos da ERA são, por um 

lado, aumentar a competitividade das instituições europeias, unindo-as e encorajando-as a trabalhar 

de forma mais inclusiva, incentivando-as a desenvolver relações com infra-estruturas de investigação 

de topo, ligadas em rede e acessíveis às equipas de investigação da Europa e do mundo. Por outro 

lado, a ERA pretende aumentar a mobilidade dos investigadores, através da reformulação do quadro 

legal e político e aprofundar uma cooperação científica multilateral, entre instituições de investiga-

ção dos estados membros e do mundo. A criação da ERA é uma aposta no mercado interno europeu 

de investigação, através da livre circulação de investigadores, tecnologias e conhecimento. Estes ob-

jectivos são determinantes para que a Europa possa beneficiar e contribuir para o progresso do co-

nhecimento mundial, assim como passar a assumir um papel determinante nas iniciativas científicas 

internacionais (CEC, 2007b). 

É neste contexto que a temática da falta de recursos humanos em C&T é aportada para o topo das 

agendas políticas nacionais e internacionais, sendo a mobilidade apresentada como um mecanismo 

útil e encorajador de excelência, criação de redes e meio de abertura e integração dos Sistemas Na-

cionais de Inovação (SNI) (CEC, 2001). Para além disso, a mobilidade tem sido considerada como um 

mecanismo decisivo para a difusão do conhecimento e sua integração nos SNI (CEC, 2000a,b). Deste 

ponto de vista, a mobilidade deve corresponder a um adequado fluxo de investigadores com eleva-

dos níveis de mobilidade, entre instituições, entre disciplinas, entre sectores e entre países (CEC, 

2007b). Em 2001, a Comissão Europeia (CE) definiu qual o papel que a mobilidade dos investigadores 

deveria desempenhar, na União Europeia (UE), e quais seriam as principais acções estratégicas e polí-
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ticas a implementar. Já em 2006, a recomendação do relatório Aho (European Comission, 2006), 

apresentado em Janeiro, assenta na criação de um pacto para a investigação e inovação, apoiado na 

mobilidade de recursos humanos, recursos financeiros e estruturas organizacionais. A análise aos do-

cumentos publicados pela CE, ou com apoio da CE (grupos externos como a Comissão Aho), apontam 

a internacionalização da investigação, como factor crítico da competitividade, sendo a mobilidade 

dos investigadores5, um dos elementos fundamentais para essa internacionalização.  

Assente nestas premissas, gerou-se, na Europa, a crescente ideia que elevados níveis de mobilidade 

científica, nas suas várias dimensões (institucional, temática, sectorial e geográfica), estão associados 

a uma melhoria no desempenho dos SNI. Políticas públicas, que visam encorajar a mobilidade cientí-

fica, estão a ser desenvolvidas e a atrair crescentes financiamentos públicos (CEC, 2003b, 2004, 2005, 

2007a). De acordo com Gianniccolo (2006), as políticas da ERA podem ser organizadas, numa tipolo-

gia formada por sete macro-grupos: i) medidas de intervenção ao nível das políticas de imigração, 

com vista a facilitar a entrada e mobilidade de investigadores estrangeiros; ii) concessão de financi-

amento e bolsas de investigação, para incentivar a mobilidade transnacional; iii) investimento em in-

fra-estruturas de investigação, como a criação de redes e centros de excelência, de forma a atrair os 

investigadores do resto do mundo; iv) criação de incentivos para os investigadores e familiares, atra-

vés de benefícios legais; v) redução de impostos aos investigadores e outros trabalhadores do conhe-

cimento; vi) desenvolvimento de políticas de marketing e de recrutamento orientadas para atrair in-

vestigadores estrangeiros; vii) realização de estudos e análise das políticas de imigração de outros pa-

íses, como forma de isolar exemplos práticos que possam ser estrategicamente utilizados pelas insti-

tuições ou pelos governos.  

Os pressupostos destas políticas quebram as práticas fragmentadas das políticas nacionais e visam a 

adopção de um denominador comum na investigação europeia. Os programas Quadro, de apoio à 

investigação da EU, são uma das operacionalizações desta política. Como forma de estimular e con-

cretizar a mobilidade existem bolsas europeias e internacionais de elevado nível de exigência como 

                                                            
5
 Assim como também de docentes e estudantes. 
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Marie Curie, Fulbright e Fundação Gulbenkian (particularmente importante na área das ciências da 

vida e actividades relacionadas com os seus programas internacionais de doutoramento). 

Crescentemente considerada como um mecanismo decisivo para a difusão do conhecimento, a mobi-

lidade, enquadra-se no novo paradigma da economia e sociedade do conhecimento (Castells, 2002), 

no qual o impacto do desenvolvimento e incorporação de RHAQ em C&T tem vindo a ser, nas últimas 

décadas, um factor de crescente valor estratégico (Godinho, 1999), tendo-se tornado elemento cha-

ve do crescimento económico, pela sua capacidade de gerar novo saber. 

Enquanto objecto de estudo científico, o tema da mobilidade tem canalizado vários trabalhos empíri-

cos, nomeadamente a partir do ano 2000. Todavia, investigadores sociais que estudam a mobilidade, 

ainda não têm como recurso um corpo de conhecimento empírico que lhes permita analisar as impli-

cações da mobilidade (Musselin, 2006; Fontes, 2007). As lacunas nesta área, podem ser explicadas, 

em primeiro lugar, pelo facto de a genealogia do tema fazer reportar a áreas que, até há pouco tem-

po, não se dedicavam à problemática de gestão de comunidades científicas. A temática da mobilida-

de foi inicialmente estudada como um fenómeno geral, focada nas migrações internacionais de tra-

balhadores altamente qualificados. Uma parte representativa da literatura situa-se, portanto, numa 

área clássica das Ciências Sociais e Humanas - as migrações. As preocupações associadas à perda dos 

recursos qualificados, que participam nas migrações, surgem conceptualizadas pela primeira vez, 

num relatório da Royal Society Britânica em 1962, sob o termo de brain drain, descrevendo as emi-

grações de investigadores e intelectuais britânicos para os EUA (Gaillard e Gaillard, 1998). Tradicio-

nalmente, as discussões relativas ao brain drain assentavam nas teorias do capital humano (Theodo-

re Schultz, 1960; Gary Becker, 1964), onde a visão económica da época tinha influência directa na in-

terpretação das causas e consequências das migrações massivas de investigadores, que ocorreram 

durante os anos 60. De acordo com esta perspectiva, a saída de investigadores, para outros países ou 

organizações, implica uma perda de capital humano, enquanto a entrada de investigadores implica 

um ganho de capital humano. Deste modo a mobilidade está assente numa lógica aritmética, justifi-

cada pelo facto dos investigadores não poderem estar em dois locais ao mesmo tempo. Nesta lógica, 
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o único modo de aumentar o stock de capital humano, dedicado à investigação, seria formar mais in-

vestigadores ou atraí-los do estrangeiro. Com este enquadramento em mente, a aproximação empí-

rica ao fenómeno da mobilidade dos investigadores consistiria em medir os stocks e fluxos de indiví-

duos, o que é equivalente a abordar a mobilidade como um fenómeno cumulativo ou não cumulati-

vo, ou seja de forma quantitativa.  

No entanto, nos anos 90, e como reflexo das transformações sociais ligadas à globalização, abertura 

de fronteiras e o modo de ver o conhecimento como base da economia, começam a ser publicados 

conceitos que contrapõem o fenómeno unidireccional e negativo do brain drain para os países emis-

sores. Estas são novas conceptualizações que destacam os benefícios para ambos os países envolvi-

dos nas migrações de recursos humanos qualificados. Progressivamente preocupados com a mobili-

dade, também outras áreas das Ciências Sociais, como as Ciências Políticas, a Sociologia e a Antropo-

logia se debruçaram sobre o fenómeno. Em oposição ao termo brain drain, alguns autores começa-

ram a referir brain circulation (Johnson e Regets, 1998) e a desenvolver aproximações de network e 

diáspora (Meyer, 2001a; Barré et al., 2003; Ackers, 2005) com os países emissores e receptores a en-

frentarem desafios e impactos distintos nos seus sistemas científicos e tecnológicos (Rizvi, 2005; Mo-

gérou, 2006). Adicionalmente as relações sociais, que são necessariamente afectadas pelos padrões 

de mobilidade, são crescentemente consideradas como um factor chave do “capital social e humano 

em C&T” (Bozeman et al., 2001). As características partilhadas por estas novas conceptualizações, se 

comparadas com o enquadramento brain drain/gain, direccionam a mobilidade como um fenómeno 

dinâmico, relacional que tem um impacto na evolução do conhecimento individual e colectivo e, por 

tal, nas carreiras profissionais e nos sistemas científicos e sociais (Wagner, 2009). Os autores aqui re-

ferenciados são oriundos de campos científicos6 distintos mas comungam de outras preocupações, 

como as de compreender o que são dinâmicas de conhecimento e como estas são afectadas e modu-

ladas por trajectos simultaneamente individuais e colectivas. 

                                                            
6
 Como a Economia, Ciências Políticas e Sociologia. 
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Tratando-se de abordagens que apresentam novos desafios para análises empíricas, particularmente 

porque os fluxos de conhecimento já não são, necessariamente considerados como pré-

determinados pela mobilidade física do investigador, dada a relevância assumida pelo desenvolvi-

mento das tecnologias da informação e comunicação (TIC) (David et al., 2002), o mero cálculo de ta-

xas de entrada e saída de indivíduos não é suficiente para compreender o impacto da mobilidade em 

termos de distribuição de conhecimento. Contudo, o crescente aumento do investimento público 

que atrai, torna necessário evoluir para uma melhor compreensão conceptual e empírica do fenó-

meno. Da literatura sobre mobilidade, é possível depreender-se uma ruptura de paradigma da con-

cepção de brain-drain/gain para uma concepção multidimensional e evolutiva da mobilidade (Ackers, 

2005; Brandi, 2006). A mobilidade dos investigadores, enquanto fenómeno multidimensional e multi-

direccional (Meyer, 2001; Meyer et al., 2001; Ackers, 2005; Cañibano, 2006; Fontes, 2007), que pode, 

também, ser abordada sob um leque alargado de perspectivas e ter um leque variado de impactos 

em diferentes agentes, o que faz com que seja um tema difícil de operacionalizar e o tornou resisten-

te a uma teorização e conceptualização consensual (De la Vega, 2005).  

Actualmente, vários investigadores testam metodologias para estudar e mapear as dinâmicas e tra-

jectórias das carreiras científicas, assim como a relação destas com o contexto institucional (Mange-

matin 2000; Dietz et al., 2000; Bozeman, 2004; Gill 2005) e a produtividade científica (Caribaño et al., 

2008). A variedade de perspectivas de análise ao fenómeno torna difícil e morosa a convergência 

metodológica do problema. Visando compreender a complexidade da mobilidade e os seus efeitos, 

numa perspectiva individual do actor (não anónima e não colectiva, de actores indiferenciados, agre-

gados em estatísticas), é necessário analisar as trajectórias individuais dos investigadores (Fontes, 

2007). É neste pressuposto que a presente investigação se fundamenta, analisando um estudo de ca-

so num laboratório de investigação biomédica português. Neste estudo serão analisadas as trajectó-

rias individuais dos investigadores do laboratório, as motivações subjacentes às suas escolhas de 

mobilidade e explorada a existência de relação entre mobilidade e produtividade científica. 
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Para além da problematização teórica e metodológica, a mobilidade dos investigadores deve ser 

problematizada no contexto nacional português da C&T, logo inserida em desafios nacionais, como o 

dos sistemas de gestão da ciência, as políticas públicas de apoio e decisores. Os principais actores da 

mobilidade são os investigadores e estão integrados numa lógica de produção científica muito distin-

ta daquela que vigorou há décadas atrás. Estes actores confrontam-se com fragilidades existentes, 

do próprio SCP, tais como os processos de selecção de investigadores em concursos nacionais, que se 

estão a tornar difíceis, demorados, ineficientes e objecto de frequentes contestações (Freire, 2009), 

ou a rigidez das instituições nacionais, que condiciona certas escolhas de mobilidade, ou o próprio 

inbreeding académico, que bloqueia a circulação de investigadores entre instituições académicas e 

de investigação em Portugal (Grilo, 2005). 

Como os investigadores portugueses e estrangeiros lidam com as singularidades do sistema de for-

mação e de investigação em Portugal e no estrangeiro? Como se pode contribuir para uma melhor 

implementação de políticas europeias e nacionais em prol da mobilidade? Estas são questões, asso-

ciadas à formação, à carreira académica e às restrições à contratação de novos investigadores, que 

influem sobre a ideia de mobilidade experienciada pelos investigadores em Portugal. 

 

2. Objectivos da pesquisa  

A dissertação, que agora se apresenta, insere-se no projecto mais amplo de investigação financiado 

pela FCT (PTDC/ESC/64411/2006), com início em Maio de 2008, “MOBIScience - Mobilidade dos in-

vestigadores em Portugal: trajectórias e circulação de conhecimento”, envolvendo como instituições 

de investigação o Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS/UM), o Centro de Investigação em 

Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS/ISEG/UTL), o Centro de Estudos sobre a Mudança 

Socioeconómica (DINÂMIA)7. O principal foco deste projecto científico é compreender o papel da 

mobilidade científica na circulação de conhecimento, no contexto português, sendo os objectivos 

principais: 1) caracterizar os fluxos de mobilidade em termos de escala e tipologia (para dentro e pa-

                                                            
7 

A equipa de investigação é formada por Emília Rodrigues Araújo (coordenadora), Sofia Bento, Margarida Fontes e Luísa Henriques. 
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ra fora do país) e as suas relações com o desenvolvimento do C&T Português; 2) identificar tipologias 

de trajectórias e experiências pessoais, para compreender os processos inerentes à mobilidade (inci-

dindo separadamente em 3 áreas científicas distintas, para que seja possível detectar a existência de 

eventuais diferenças nos padrões de mobilidade); 3) explorar as implicações dos diferentes modos de 

mobilidade na circulação de saber; 4) mapear o debate público sobre mobilidade científica e as impli-

cações do processo de construção social do tema para a definição de políticas nesse campo.  

A presente monografia consistiu em realizar a etapa exploratória do projecto, fazendo uma primeira 

abordagem a questões relacionadas com a mobilidade, relativas ao caso português. Ao longo deste 

trabalho, a autora ficou, deste modo, integrada como investigadora júnior da equipa “MOBIScience”. 

Os objectivos desta primeira etapa de investigação são: fornecer dados relativos à caracterização da 

mobilidade científica, identificando variáveis relevantes para a mobilidade e procurando a existência 

de relação entre mobilidade e produtividade científica. As questões de partida foram:  

- Existe um padrão de mobilidade no grupo de investigadores, em biomedicina, em estudo?  

- Quais as motivações subjacentes às decisões de mobilidade dos investigadores, ao longo das tra-

jectórias académicas e profissionais? 

- Qual é a relação entre a mobilidade e a produtividade científica? 

Por se tratar de um estudo exploratório, o alcance das conclusões deverá ser limitada à amostra em 

causa. Todavia, estas hipóteses exploratórias encontram-se na senda da discussão actual sobre inves-

timento em recursos científicos, nomeadamente através de incentivos à mobilidade e ao seu retor-

no, para a construção do sistema científico português. 

Para esta investigação de carácter exploratório, várias opções teórico-metodológicas (instrumentos, 

objecto e espectro da análise) foram tomadas.  

Aqui se elencam as principais: 

1. O estudo de caso. Os estudos sociais da ciência8 têm uma larga experiência na abordagem singu-

lar ao laboratório (Latour et al, 1996; Laredo e Mustar, 2000). Esta opção apresenta vantagens pa-

                                                            
8
 Abordagem da Sociologia da Ciência 
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ra mapear o fenómeno da mobilidade e explorar as múltiplas dimensões da realidade na carreira 

dos investigadores. 

2. A escolha da área científica. As Ciências da Vida e Biotecnologia constituem uma área científica al-

tamente internacionalizada, com mobilidade na formação doutoral e experiências profissionais, 

onde o patenteamento universitário tende a ocorrer mais frequentemente (Henderson et al., 

1998; Argyres e Liebeskind, 1998). A pertinência da escolha de uma instituição nesta área surge 

como relevante, para o estudo exploratório da mobilidade e da produtividade científica. 

3. A escolha do Laboratório. O laboratório de investigação em Ciências Biomédicas – Instituto Gul-

benkian Ciência (IGC) foi eleito pelas suas características de excelência no cenário Português9, 

comprovadas pela avaliação de “excelente” no Programa de Financiamento Plurianual 2007, a 

duas das suas unidades de I&D nas áreas centrais das ciências Biomédicas: as Ciências Biológicas 

“Centro de Biologia do Desenvolvimento” e Ciências da Saúde “Genética e Desenvolvimento da 

Tolerância Natural” (FCT, 2007). Foi avaliado como excelente também enquanto entidade que 

contribui para os principais objectivos da estratégia de mobilidade Europeia: formação, retenção 

e atracção de investigadores, assim como produtividade (FCT, 2007)10. 

4. A unidade de análise. A unidade e objecto desta pesquisa sobre a mobilidade é o seu principal ac-

tor, o investigador móvel, português ou estrangeiro, que em 2007, tinha ligações de investigação 

com o laboratório em estudo e possuía o grau mínimo de Doutor. O grau de doutoramento permi-

te, não só, apreciar o efeito das políticas públicas (tais como bolsas de doutoramento no estran-

geiro ou mistas) nos indivíduos, como isolar um grupo com qualificações académicas, por tal, pre-

parado para prosseguir uma carreira científica e desempenhar um papel activo na criação e difu-

são de inovação e conhecimento, logo crescimento económico (Bozeman et al., 2001). 

                                                            
9 

Eleito entre uma nas nove universidades e outras organizações de investigação em Ciências da vida e Biotecnologia: Instituto de Tecnolo-
gia Química e Biológica (UNL), Centro de Engenharia; Biológica e Química (IST), Instituto de Biologia Molecular e Celular (UB), Instituto de 
Patologia e Imunologia Molecular (UP), Escola Superior de Biotecnologia (UCP), Centro de Biologia Celular (UA), Centro de Neurociências 
(UC), Centro de Engenharia Biológica (UM), Instituto Gulbenkian de Ciência. 
10 

Lista das unidades de I&D avaliadas no Programa de Financiamento Plurianual 2007 disponíveis em: http://www.fct.mctes.pt/ unida-
des/index.asp?p=1 (last access in 20/10/2010). 
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Esta temática de investigação apresenta algumas dificuldades metodológicas, suplantadas por vários 

trabalhos recentes, com a utilização da combinação de vários métodos de pesquisa (Musselin, 2006; 

Fontes, 2007). É crescente a relevância da utilização do Curriculum Vitae (CV) como ferramenta para 

a análise de carreiras e de trajectórias científicas, assim como da produtividade científica e da mobi-

lidade (Dietz et al., 2000, Gaughan et al., 2002, Batier et al., 2006, Caribaño et al., 2008; Gaughan et 

al., 2008). Tal abordagem tem vindo a ser aprofundada com outros instrumentos, tais como os in-

quéritos (Fontes, 2007) ou as entrevistas. Valenduc et al (2004), Delicado (2007), Araújo (2007) têm 

vindo a utilizar estes métodos para a compreensão aprofundada do fenómeno. 

A presente pesquisa reúne a análise dos Curricula Vitae (CVs) dos investigadores doutorados do labo-

ratório e entrevistas biográficas realizadas a alguns investigadores desse grupo, com vista à explora-

ção da relação das trajectórias académicas e profissionais com a mobilidade e produtividade científi-

ca. Foi ainda desenvolvida observação no laboratório, com vista à exploração das várias dimensões 

do caso. 

 

3. Estrutura da dissertação  

O estudo aqui apresentado segue uma estrutura tripartida: I) definição do problema e dos objectivos 

da pesquisa; II) percurso teórico e metodológico da construção da pesquisa; III) explanação dos 

resultados da pesquisa empírica. 

Na primeira parte é abordada a problemática em estudo e são enquadrados os objectivos da pesqui-

sa. A segunda parte suporta uma revisão da literatura sobre o fenómeno teórico da mobilidade, de 

forma a criar uma visão compreensiva do fenómeno e das diversas metodologias aplicadas ao estudo 

da mobilidade. Após o enquadramento teórico e empírico, segue-se a caracterização do sistema cien-

tífico português visando contextualizar o estudo no cenário nacional. Para concluir é apresentada a 

investigação empírica multi-metodológica composta pelo estudo de caso, análise de CVs e entrevis-

tas biográficas. São explanadas metodologias, processos de recolha empírica, selecção da amostra e 

organização da informação recolhida. Finalmente é caracterizado o laboratório português de investi-
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gação em biomedicina. A terceira parte reúne um conjunto de contribuições úteis, dentro dos limites 

da informação recolhida e da análise empreendida, para o conhecimento sobre a mobilidade científi-

ca e sobre as motivações pessoais subjacentes aos percursos e escolhas de mobilidade de um grupo 

de investigadores em biomedicina, ao longo da carreira. O carácter exploratório deste estudo, permi-

te, ainda, discutir as opções tomadas e reunir um conjunto de questões e recomendações que pode-

rão servir como perspectivas para outras investigações. 
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PARTE II – PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

CAPÍTULO I - Enquadramento conceptual da mobilidade 

Neste ponto faz-se uma apresentação do conceito de mobilidade, centrado nos trabalhos pioneiros 

sobre as migrações, visando enquadrar os factores inerentes ao recente crescimento dos fluxos in-

ternacionais de migração dos trabalhadores altamente qualificados. A razão desta incursão reside na 

importância em contextualizar a problemática sobre as migrações qualificadas, desde a sua origem e 

até aos dias de hoje. Esta análise torna-se relevante uma vez que a evolução de estudos realizados 

sobre esta problemática mostra que a multiplicidade de conceitos utilizados, inclusivamente para de-

signar processos semelhantes, é, sobretudo, resultado de diferentes perspectivas de análise às cau-

sas e consequências destes fluxos migratórios entre países (Peixoto, 2004). Em termos cronológicos, 

assiste-se, na década de 70, a um período de relativo desinteresse sobre o tema. Em meados dos 

anos 80, verifica-se um ressurgimento do interesse pela temática dos fluxos de trabalhadores alta-

mente qualificados (Hillmann e Hedwig, 1996). Este ressurgimento é acompanhado pela emergência 

de novos conceitos como os de brain circulation11 ou brain exchange. A partir dos anos 80, a aborda-

gem à complexidade crescente do fenómeno migratório começa a integrar, não só a inter-relação en-

tre a mobilidade qualificada e os processos de globalização, como também, a concorrência entre paí-

ses por este tipo específico de imigrantes. Actualmente, a noção de brain drain (fuga de cérebros) 

voltou às origens, referindo-se simultaneamente aos movimentos de mão-de-obra qualificada dos 

países desenvolvidos para os países em desenvolvimento (migrações Norte-Sul), entre os países de-

senvolvidos (Norte-Norte), ou mesmo aos movimentos que se processam entre os países em desen-

volvimento (migrações Sul-Sul). Nesta óptica, apresenta-se um breve enquadramento histórico às 

migrações qualificadas, ao conceito central de brain drain e aos pressupostos subjacentes, de forma 

a permitir reflectir sobre as diferentes visões do fenómeno, intimamente relacionados com os aspec-

tos positivos e, ou negativos, da mobilidade.  

                                                            
11 

O conceito de brain circulation foi proposto por Ladame e, no início, o conceito foi aplicado à escala global. Os novos conceitos preten-
dem dar conta de uma realidade cada vez mais dinâmica e que, por isso, não se esgota no fluxo unidireccional dos migrantes qualificados. 
No fundo, estas perspectivas mais não fazem do que assumir diferentes posturas conjunturais nas teorias migratórias, e transferir para o 
estudo da migração de altamente qualificados abordagens teóricas que foram prosseguidas com outros objectivos. 
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1. O estudo das migrações qualificadas  

As migrações de quadros altamente qualificados levantam problemáticas diferentes para os países 

de origem e os países de destino. Os primeiros temem perder as suas camadas mais educadas e qua-

lificadas da população, que deixam de contribuir para o desenvolvimento do país, os segundos têm 

algum receio da invasão de trabalhadores estrangeiros, que competem com os trabalhadores nacio-

nais, podendo gerar tensões sociais e culturais. No caso dos países de destino, existe uma segmenta-

ção de interesse na mão-de-obra imigrante: se por um lado os países de imigração procuram fechar 

as fronteiras a trabalhadores estrangeiros, essencialmente não qualificados ou de trabalhadores qua-

lificados em que o mercado se encontra saturado, por outro lado quando há procura no mercado de 

trabalho, a imigração de quadros qualificados é estimulada12.  

A par do próprio termo ‘migração’ têm surgido outros termos como mobilidade, circulação, movi-

mentos, que incluem formas menos definitivas de deslocações e que acentuam a possibilidade de 

haver vantagens tanto para os países de destino como de partida dos profissionais qualificados. Em 

geral, este binómio pode ser analisado, admitindo que os países doadores (de emigrantes) são países 

em desenvolvimento, enquanto os receptores são países desenvolvidos e fortemente industrializados 

(Raunet, 2001). A maioria dos países em desenvolvimento forma, tanto em território nacional como 

no estrangeiro, mais quadros do que aqueles que consegue empregar. Esta discrepância entre as 

qualificações e o mercado de trabalho em termos de procura de emprego leva a que, muitos dos que 

se formam no estrangeiro não regressem ao país de origem e aqueles que se formam no país partam 

uma vez concluídas as suas formações, para desenvolver uma carreira que corresponda às suas ex-

pectativas. São estes fluxos migratórios de pessoas altamente qualificadas que constituem os ele-

mentos do fenómeno conhecido por “fuga de cérebros” ou brain drain. 

No centro das abordagens teóricas sobre as migrações, encontram-se os denominados - indivíduos 

qualificados ou cérebros. Estes migrantes, não só se distinguem dos restantes pelo nível de vida, mas, 

sobretudo, pela importância económica e potencial político que, no seu conjunto, podem desempe-

                                                            
12

 Como o caso dos profissionais altamente qualificados no domínio das TIC, no mercado de trabalho alemão, no final dos anos 90, ou dos 
cientistas e engenheiros em Inglaterra em 2004 (Góis et al., 2007). 
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nhar para os países de acolhimento e de origem (Yeoh e Khoo, 1998). Contudo, não existe uma defi-

nição única (universal) de qualificados, o que revela, mais uma vez quão complexa é a matéria. O 

único aspecto onde parece haver consenso refere-se à titularidade de um grau académico de ensino 

superior.13 Neste panorama, e para efeitos do presente, toma-se como referência a definição da OC-

DE, que inclui na categoria de qualificados/cérebros os ‘especialistas altamente qualificados, executi-

vos independentes e gestores seniores, técnicos especializados ou negociantes, investigadores, médi-

cos, empresários, “trabalhadores chave” e trabalhadores subcontratados’ (OCDE, 1995).  

Quando comparadas com o volume de fluxos de migração mundial, as migrações internacionais de 

quadros altamente qualificados não são um “fenómeno de massa” uma vez que ”a qualificação é um 

elemento qualitativo que favorece o crescimento e o desenvolvimento, razão porque o seu estudo 

tem vindo também a ter progressiva relevância” (Sabino, 2003). A dificuldade em identificar este fe-

nómeno migratório coloca alguma ambiguidade à sua conceptualização pois não é simples saber 

quem entra na categoria de ‘cérebro’, logo quem participa no brain drain. A ausência, à escala inter-

nacional, de uma tipologia que permita identificar os diferentes grupos de trabalhadores que entram 

na categoria ‘altamente qualificados’, bem como a ausência de uma definição internacionalmente 

aceite, testemunham a falta de dados e conhecimentos sobre estes movimentos. A escassez estatís-

tica sobre estes fluxos explica, em grande parte, a dificuldade em identificar este segmento profis-

sional (Peixoto, 1998). 

O estudo sobre capital humano, relativo ao sistema científico e tecnológico, teve início nos anos 50, 

relacionando-se com a falta de investigadores e engenheiros no mercado e com as questões econó-

micas determinantes para esses fluxos de investigadores experientes. Esta linha de investigação deu 

origem à chamada economia do capital humano (Dasgupta e David, 1995), complementada posteri-

ormente por estudos sobre brain drain motivados pela saída de investigadores britânicos para os Es-

tados Unidos (Davenport, 2003). Durante os anos 60, o aumento da migração de recursos humanos 

                                                            
13

 Já em 1965 a OCDE definiu, para efeitos de um estudo, o universo de brain drain como sendo composto pelas pessoas titulares de um di-
ploma de nível universitário. Embora, entre os migrantes que participam no brain drain, como explanaremos mais à frente, podem ainda 
ser incluídos os estudantes. 
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altamente qualificados foi estudado no quadro de análise das políticas de migração e mercado de 

trabalho (Williams et al., 2004).  

Assim, a origem moderna das diversas conceptualizações sobre a migração de indivíduos altamente 

qualificados, surge, nos anos 60/70 do século passado, da associação de teorias do capital humano 

identificadas por Theodore Schultz (1960) e por Gary Becker (1964), às teorias das migrações. Com 

base na literatura económica dos anos 50 (Hirschman, Myrdal, Perroux, Wallerstein), o conceito de 

capital humano nasce da ideia de que as qualificações que um indivíduo possui, sejam qualificações, 

talentos, competências ou outras, são o produto de investimento realizado com vista ao aumento 

dos seus rendimentos, laborais e financeiros. Quando esta ideia se aplica ao somatório dos aumentos 

dos rendimentos individuais (por empresa, instituição, país, etc.), o capital humano resultante (no 

seu conjunto) implicará, consequentemente, um crescimento económico global. O capital humano é 

assim encarado como um dos factores que explicam o crescimento económico (Lucas, 1988; Mankiw 

et al., 1992), e, como tal, integra as teorias de desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países.  

A renovação das teorias do capital humano dos anos 80 (Romer, 1986, 1987, 1990 e Lucas, 1988), 

além de virem constatar o efeito do capital humano sobre o crescimento e rendimento individual e 

global, vieram ainda sublinhar o papel economicamente estimulante, desempenhado pela imigração 

de indivíduos altamente qualificados, para as sociedades de destino. Neste aspecto, uma das verten-

tes da literatura económica, preocupada com a transferência de capital humano entre economias, 

esteve sempre associada às externalidades negativas das emigrações qualificadas para o crescimento 

económico e formação de capital humano nos países de origem (Berry e Soligo, 1969; Bhagwati e 

Hamada, 1974). A visão consensual original era que ‘a emigração dos indivíduos mais qualificados fa-

ria com que o produto per capita no país menos desenvolvido decrescesse ou estagnasse, uma vez 

que a contribuição de um indivíduo altamente qualificado para essa economia é superior à sua pro-

dutividade marginal’ (Góis et al., 2007). ‘A emigração em números relativamente elevados de pessoas 

altamente qualificadas afectará o nível de bem-estar do país e retardará o seu desenvolvimento, frus-
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trando, deste modo, os esforços de redução da diferença entre países ricos e países pobres’ (Watana-

be, 1969: 433), podendo promover até um aumento dessa diferença. 

Uma outra aplicação, da teoria do capital humano, às migrações considera a própria migração como 

um “investimento que aumenta a produtividade dos recursos humanos, um investimento que tem 

custos e que também traz retornos” (Sjaastad, 1962: 83). Nesta perspectiva, os indivíduos estão dis-

postos a migrar quando têm a expectativa que os futuros benefícios sejam superiores aos custos 

(monetários e não monetários) relacionados com essa mobilidade (Marques, 2006). No entanto, as 

ciências sociais defendem que as migrações não resultam somente de uma escolha individual impul-

sionada pela oferta e procura do mercado (leis do mercado). As qualificações (o capital humano) de 

cada indivíduo não podem ser separadas do contexto onde se desenvolvem: "a criação, difusão e uti-

lização do conhecimento encontram-se estreitamente ligadas ao comportamento e regulação da co-

munidade", devendo dinâmicas migratórias, qualificadas e não qualificadas, ser interpretadas como 

estando intimamente ligadas a acções colectivas, a redes humanas, ou network approaches, (Meyer, 

2001a). 

 
2. O fenómeno do brain drain 

O conceito de brain drain, originalmente centrou-se nos fluxos de pessoas qualificadas entre países 

desenvolvidos (sobretudo da Europa para os EUA), passando mais tarde a aplicar-se também às saí-

das de recursos qualificados de países em vias de desenvolvimento. A ideia central é a de que o in-

vestimento na criação de capital humano, por parte dos governos, indivíduos ou empresas, poderia 

não ser rentabilizado no mesmo país ou sociedade que o gerou devido à sua emigração. Esta ausên-

cia de rentabilidade implicaria, na prática, uma dupla perda para a sociedade que investiu na criação 

de capital humano: por um lado, em termos directos de retorno de capital, com a perda de capitais 

investidos na educação e formação destes indivíduos; por outro, em termos indirectos de potencial 

de desenvolvimento, uma consequente perda das externalidades que resultariam futura e potenci-
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almente desse investimento14. O conceito de brain drain alargou-se assim, em geral, à transferência 

de capital humano e, em particular, à migração de indivíduos com elevados níveis de educação entre 

países. 

Tendo em conta a ausência de uma definição universal do conceito de brain drain, que emergiu nos 

anos 60 do século passado, pode considerar-se a definição da Enciclopédia Britânica – “departure of 

educated or professional people from one country, economic sector, or field for another usually for 

better pay or living conditions” (Mahroum, 1998). Trata-se, assim, de indivíduos em que o país de 

origem investiu na sua educação e formação e que vão fazer uso, temporário ou permanente, das 

suas qualificações e conhecimentos noutros países.  

De uma forma consensual, considerava-se que a saída de profissionais altamente qualificados dos pa-

íses menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos limitaria o desenvolvimento dos primeiros e, 

ao mesmo tempo, criaria condições mais favoráveis à continuação do desenvolvimento dos segundos 

(Berry e Soligo, 1969; Bhagwati e Hamada, 1974), perpetuando, desta forma, as desigualdades já 

existentes15. Nesta perspectiva, alguns autores consideram o brain drain como um “subsídio para os 

países já ricos” (Hamilton, 2003), no sentido em que estes retiram dividendos do investimento feito 

por outros países, sustentando como o crescimento contínuo dos países mais desenvolvidos se faz 

pela concentração de capital humano e a sua importação contribui para o esvaziamento dos recursos 

humanos qualificados nos países de origem (Castles e Miller, 2003; Massey et al., 1993). Como se 

compreende, esta aproximação teórica reduz a zero os benefícios da migração para as sociedades de 

origem, o que se sabe não ser realista, pelo que deve ser complementada com outras teorias. Alguns 

autores argumentam que a perspectiva brain drain/gain não pode satisfatoriamente suster o com-

plexo fluxo de conhecimento associado à mobilidade (Regets, 2001) e não tem em conta se o talento 

“perdido” poderia ter sido produtivamente usado no seu país de origem (Gaillard e Gaillard, 1998b). 

Este fenómeno, que identifica o desaproveitamento dos recursos humanos devido à sua subutiliza-

                                                            
14 

No sentido de quando o indivíduo se tornar economicamente activo, começar a pagar impostos, ou as competências e habilitações se 
tornarem produtivas, ou de quando o capital humano gerar ideias, produtos ou patentes que possam por sua vez gerar capital (Rosenbaum 
et al., 1990).  
15 

Esta abordagem, chamada economia do brain drain, foi, em grande parte, divulgada ao longo dos anos 70 através dos trabalhos teóricos 
de Jagdish Bhagwati, mas resultou num número limitado de trabalhos empíricos que a comprovassem. 
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ção, brain waste, revela uma falha na avaliação dos benefícios do não retorno e pela criação de redes 

de relações implicadas nos processos de mobilidade.  

 
2.1. Beneficial brain drain 

Em oposição à perspectiva exclusivamente negativa do brain drain, vem-se debatendo o efeito posi-

tivo da migração qualificada sobre a formação de capital humano e o crescimento económico no país 

de origem. Muitos autores criticam as teorias tradicionais do brain drain, ao omitir o incentivo que a 

possibilidade de emigrar tem sobre os agentes ou, mesmo, os modos de organização social no país 

de origem16. Nesta perspectiva, é defendido que a possibilidade de um indivíduo (qualificado) poder 

vir a ter um maior salário numa economia mais desenvolvida via emigração, é um estímulo à procura 

de educação no país menos desenvolvido. Consequentemente, por efeito de contágio ou imitação, 

aumentar-se-á a disposição para se apostar na educação no país de origem, como mecanismo de 

mobilidade ascendente e de maximização de rendimentos. Nesta óptica, mais indivíduos estarão dis-

postos a investir na sua própria educação, ou na dos seus descendentes, no país em desenvolvimen-

to, visando uma potenciação desse investimento. Assim, se a emigração garante um melhor rendi-

mento sendo possível com o investimento na educação, então este é um investimento rentável. Este 

efeito positivo do brain drain, é conhecido como brain effect (Beine et al., 2001), no entanto, poderá 

ser anulado a longo prazo, se todos os trabalhadores altamente qualificados da economia menos de-

senvolvida estiverem dispostos a emigrar para um país desenvolvido, perante a possibilidade de em-

prego e melhoria salarial. Como consequência, a maior aposta da população na educação resultaria 

mais numa perpetuação dos circuitos de dependência entre economias.  

À luz das teorias clássicas do push-pull17, o emprego e a diferença salarial surgem como as causas es-

senciais de atracção/repulsão da migração qualificada: por um lado, como forças repulsivas, em rela-

ção ao local de partida; por outro, como forças de atractivas, em relação à área de chegada. Alguns 

                                                            
16 

Via educação (Mountford, 1997; Vidal, 1998), ou mesmo, via produção e consumo de determinados tipos de bens no país de origem 
(Kuhn e McAusland, 2006).  
17

 Estas teorias têm sido abundantemente utilizadas para explicar, ao longo do último século, as saídas de emigrantes de países ou regiões 
pobres para outras mais ricas. O modelo de atracção/repulsão (push-pull model), de que George Ravenstein ((1885, 1889) é o principal pre-
cursor, foi baseado em observações empíricas de migrações internas do Reino Unido no século XIX e, posteriormente, aplicado por vários 
outros autores quer às migrações internas, quer às migrações internacionais.  
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autores chegam mesmo a enfatizar a importância destes factores económicos referindo que “num 

cenário de liberdade total, esta diferença salarial funcionaria mesmo como dreno de capital humano 

dos países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos.” (Gois et al., 2007). Não se aplicando es-

ta liberdade total, já que existem sempre factores políticos, económicos, sociais e culturais que con-

dicionam a possibilidade de migração (Zolberg, 1981), ainda assim, a emigração de uma parte desses 

trabalhadores altamente qualificados reduz necessariamente o stock de capital humano na economia 

em desenvolvimento. Este efeito, designado de drain effect, ajuda a determinar se a saída de profis-

sionais altamente qualificados tem um impacto positivo ou negativo para o país de origem.  

Neste enquadramento, se o brain effect se sobrepuser ao drain effect, no sentido do número de indi-

víduos altamente qualificados, no país em desenvolvimento, ser maior quando a emigração é permi-

tida, do que no caso de uma economia fechada, temos então um impacto positivo do brain drain so-

bre a economia de origem – um beneficial brain drain. No entanto, embora esta realidade assuma al-

gum protagonismo na literatura especializada, nomeadamente ao nível das abordagens para a quan-

tificação deste beneficial brain drain, o corpo teórico e analítico ainda não é suficientemente amplo 

para que se estabeleçam conclusões sobre a sua real importância.  

Ao contrário, uma das premissas centrais do beneficial brain drain vem sendo posta em questão. Isto 

porque, estudos realizados (Mahroum, 2000, 2001) vieram mostrar que as motivações económicas 

representam apenas uma parte, por vezes diminuta, dos motivos para a mudança internacional de 

residência. Para alguns, essa mudança pode até nem ser sinónimo de ganhos económicos ou profis-

sionais, podendo mesmo ser acompanhada por efeitos negativos quer em termos económicos, quer 

em termos de carreira profissional (Forster, 2000). 

 
2.2. Brain gain, brain circulation, brain exchange 

Ainda sobre os efeitos positivos da emigração qualificada, outras teorias consideram que, a avaliação 

final não se deveria simplificar a uma simples equação, mas antes incluir um outro conjunto de variá-

veis, como as remessas de capital, a captação de investimentos, o regresso do imigrante ao país de 

origem (mais qualificado do que quando emigrou). Também a avaliação das migrações altamente 
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qualificadas para os países de origem deveria ser realizada num período temporal posterior. A saída 

de migrantes qualificados dos países em desenvolvimento pode, num momento posterior, resultar 

num brain gain para esse mesmo país (Ladame, 1970), pelo retorno financeiro18 decorrente da pre-

sença de indivíduos qualificados no exterior, ou a efectiva capacidade do tecido económico dos paí-

ses de origem absorverem os profissionais qualificados produzidos pelo sistema de ensino (Baldwin, 

1970). Este conceito veio a ser posteriormente desenvolvido e conhecido pela expressão brain gain. 

A partir do final dos anos 90, a crítica aos efeitos exclusivamente negativos do brain drain acentuou-

se com a demonstração da falibilidade dos estudos que mostram uma relação directa negativa entre 

a produtividade da economia do país de origem e a saída dos profissionais qualificados (Mountford, 

1997; Stark et al., 1997, 1998; Vidal, 1998). Olesen (2002: 138), por exemplo, refere, no caso dos 

emigrantes qualificados que saem do país por um período de 10-15 anos, que o benefício para o país 

de origem pode ser maximizado no médio prazo, não só porque estes enviam remessas enquanto es-

tão no estrangeiro, mas, nomeadamente, em razão do capital humano, financeiro e social que tra-

zem consigo no regresso. Este regresso ao país de origem das elites expatriadas também foi identifi-

cado com o termo reverse brain drain. 

Segundo esta perspectiva, o potencial efeito negativo do brain drain a curto prazo, é superado pelo 

benefício a médio prazo, mesmo porque as capacidades do país de origem, não permitiriam no curto 

prazo maximizar o capital humano detido pelo migrante. Numa lógica de investimento a médio prazo 

no desenvolvimento do país de origem (Olesen, 2002), a forma de minimizar o efeito negativo no 

curto prazo seria através de políticas que permitissem a manutenção dos laços entre os imigrantes e 

o país de origem. Neste sentido, a criação de redes científicas, influiria na alteração do carácter defi-

nitivo da migração qualificada. A formulação do conceito de migração temporária foi proposta por 

Ladame (1970) que lançou o termo “circulation des élites” para indicar a possibilidade de retorno e a 

possibilidade de transformar o brain drain em brain gain. 
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Através das remessas, da captação de investimentos, ou do regresso do imigrante após a aquisição de um conjunto de qualificações im-
portantes para o desenvolvimento do país de origem. 
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No entanto, esta visão revisionista não é isenta de críticas. Não só existe pouca evidência na relação 

positiva directa entre o aumento da qualificação dos migrantes e aumento dos níveis educativos do 

país de origem, como ainda, esta migração qualificada se encontra, normalmente, associada a fluxos 

de remessas menores, o que diminui o retorno financeiro esperado (Faini, 2003). Nesta perspectiva, 

além do brain drain ocorre um financial drain, uma vez que significa um não retorno do investimento 

realizado e dos benefícios esperados.   

Contudo, a imigração qualificada é cada vez mais entendida como um processo de tipo circular, po-

dendo ser benéfico quer para os países desenvolvidos quer para os países em desenvolvimento. Co-

mo mostram os trabalhos de Findlay (1996), Salt (1983), Straubhaar (2000), a migração permanente 

dos altamente qualificados é, tendencialmente mais, complementada por uma circulação temporá-

ria, ou, na expressão dos referidos autores, por um brain exchange ou skilled transients movement, 

quer entre países industrializados e países em desenvolvimento, quer no interior do conjunto dos pa-

íses industrializados. Ora, investigação nesta área vem precisamente justapor dados à ideia preconi-

zada pelo próprio Livro Verde (Green Paper) da ERA, que define a ciência como um domínio sem 

fronteiras, transparecendo uma imagem utópica de cooperação internacional baseada na estabilida-

de e na reciprocidade (CEC, 2007b).  

 
2.3. Brain circulation e transnacionalismo  

Uma das correntes de investigação sobre a migração qualificada tem-se centrado no surgimento e 

desenvolvimento das denominadas diásporas científicas (Meyer, 2001; Meyer e Brown, 1999; Meyer 

et al., 2001), argumentando que se trata de uma nova forma de conceber a migração de profissionais 

altamente qualificados. Num levantamento sobre esta perspectiva (Hunger, 2003), distinguem-se 

dois tipos diferentes de redes diaspóricas. O primeiro, formado por emigrados que procuram contri-

buir para a troca científica entre países, visando a transferência de tecnologia e de conhecimento pa-

ra os países de origem, existindo virtualmente (internet), ou em fóruns ou através de programas de 

permuta de investigadores. O segundo tipo de redes, é composto por empresários que procuram 

promover investimentos no país de origem ou auxiliar os empresários emigrados no seu processo de 
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regresso e investimento no país de origem. No fundo, trata-se de aplicar aos migrantes altamente 

qualificados algumas das características associadas às teorias sobre transnacionalismo migratório. Es-

ta vivência entre sociedade de origem e de destino possibilita e fomenta a existência de brain circula-

tion.  

É fácil de compreender que este fenómeno se verifica mais facilmente no que respeita aos profissio-

nais altamente qualificados que circulam entre países desenvolvidos do que entre países com nível 

de desenvolvimento distinto (devido às debilidades estruturais no país de origem). Há, no entanto, 

campos de especialização em que tal ocorrerá facilmente e outros onde tal será improvável. Neste 

sentido, compreender que a circulação de imigrantes altamente qualificados depende de mais variá-

veis do que a opção do indivíduo implica ter em conta a complexidade do fenómeno.  

 
2.4. O brain drain indirecto 

A noção de brain drain serve também para designar o movimento de estudantes de graduação ou 

pós-graduação entre países. À semelhança do que sucede com os profissionais qualificados, a saída 

de estudantes para prosseguir a sua formação num país desenvolvido, poderá representar a perda 

definitiva desses estudantes para o país de origem e, assim, subtrair ao país futuros recursos huma-

nos qualificados necessários ao seu desenvolvimento. A criação de condições políticas e económicas 

favoráveis à deslocação dos estudantes universitários dos países em desenvolvimento poderá, deste 

modo, ser entendida como mecanismo de captação desses estudantes. Para os países em desenvol-

vimento a situação torna-se particularmente gravosa quando, como frequentemente sucede, a saída 

inicialmente planeada como temporária se transforma em saída definitiva. Esta tendência tem moti-

vado a necessidades de avaliar cuidadosamente os benefícios deste tipo de mobilidade em relação 

aos efeitos de brain drain que poderá originar (Martin, 2006). O impacto negativo da fixação dos es-

tudantes no país de destino, após a formação, deve ser, contudo, relativizado. Frequentemente, os 

países de origem não oferecem as condições materiais necessárias à aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no exterior ou os seus mercados de trabalho são incapazes de absorver a mão-de-obra al-

tamente qualificada (Ardittis, 1991; Fischer et al., 1997). O regresso ao país de origem pode conduzir 
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a um brain waste devido à sua não ocupação ou à sua ocupação em profissões pouco ou nada quali-

ficadas. Neste sentido, a conotação negativa associada ao brain drain sofre uma nova transformação, 

passando a saída de recursos humanos qualificados, actuais e potenciais, a ser percepcionada como 

uma forma de evitar o desaproveitamento do capital humano (Nebel, 1998 in Gois et al., 2007). Nes-

te contexto surgem algumas propostas radicais, que chegaram a contemplar a proibição de emigra-

ção dos recursos humanos altamente qualificados, ou o pagamento de um imposto pelos países re-

ceptores aos emissores, retomando, deste modo, as ideias defendidas nos anos 70 (Bhagwati, 1976) 

em que as migrações qualificadas eram consideradas como um jogo de soma nula: o brain drain cria-

va vários impactos negativos, em cadeia, nos países de origem, que contrastavam com os muitos im-

pactos positivos no destino. 

Contudo, nem sempre o brain drain indirecto apresenta os efeitos negativos mencionados. Autores 

como Johnson e Regets (1998), partindo do relacionamento entre os conceitos de brain circulation e 

de brain drain indirecto mostram, através do exemplo dos estudantes malaios na Austrália, como um 

período de estudos no estrangeiro, seguido de uma experiência laboral no país de destino, antes do 

regresso à origem, se pode transformar num benefício de médio prazo para o país de origem. Este 

brain drain de curta duração é, de facto, um investimento no capital humano feito no país de destino 

dos fluxos migratórios e o regresso à origem e à recuperação de um investimento. Para estes auto-

res, esta forma de circulação migratória tenderá a acontecer à medida que as diferenças de desen-

volvimento entre a origem migratória e o destino se forem atenuando. 

 
2.5. Brain hunting 

Múltiplas vezes, face à inexistência de quadros qualificadas no mercado de trabalho, certas organiza-

ções promovem as migrações desses quadros ou técnicos altamente qualificados. Dois exemplos po-

dem ser elucidativos do que acontece em Portugal neste campo (Góis et al., 2007). O primeiro é o ca-

so de empresas multinacionais, angolanas ou portuguesas, com uma estratégia de captação de pro-

fissionais altamente qualificados angolanos e possibilitar o regresso ao seu país de origem. Outro 

exemplo é o do governo autónomo da Galiza, que incentiva o retorno dos médicos galegos que exer-
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cem em Portugal. Este conceito, denominado de brain hunting, é ainda relativamente novo e até 

agora pouco explorado nas teorias migratórias. No entanto, é através dele que podemos compreen-

der as políticas de recrutamento das empresas, organizações e Estados, que recorrem a esta estraté-

gia, de forma mais ou menos agressiva, para preencher os seus quadros. Uma vez que a maioria dos 

países desenvolvidos implementaram ou tencionam implementar políticas que procuram atrair mi-

grantes altamente qualificados, deve ter-se em consideração o lado da procura nas análises às mi-

grações de indivíduos altamente qualificados.  

 
2.6. Deskilling - brain waste  

Convirá, no entanto, adicionar à discussão, o facto de que a migração de indivíduos altamente quali-

ficados não implicar, obrigatoriamente, o aproveitamento das suas qualificações no país de destino. 

Nestes casos, em que a ocupação alcançada não corresponde à qualificação obtida, verifica-se um 

não aproveitamento destes recursos, ou seja, um brain waste. Como tal, o conceito de brain drain já 

não contém em si a ideia de mobilidade profissional ascendente. Ao contrário, estes casos provocam 

uma mobilidade descendente (ou deskilling) após a migração e com perdas para ambas as partes: um 

brain drain para o país de origem e um brain waste para o país de acolhimento. Esta dupla perspecti-

va, gera um desperdício do capital humano nos dois extremos da cadeia migratória, no que poderí-

amos chamar um duplo brain waste. 

 
 

CAPÍTULO II - As trajectórias e carreiras científicas 

A noção de carreira científica é recente. Os phusikoi da Grécia antiga ou os natural philosophers in-

gleses do século XVII dedicavam completamente a sua vida à investigação científica não se falando 

contudo das suas carreiras. Para eles a ciência era uma vocação, uma escolha individual de vida, qua-

se religiosa, exigindo abnegação, coragem em resposta a um apelo divino (Schlanger, 1997). A res-

posta a esta vocação implicava uma fortuna pessoal, a protecção de mecenas ou a valorização dos 

seus resultados (fórmulas farmacêuticas, etc.). Em França, a Academia real das ciências criou as pri-
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meiras possibilidades de “seguir carreira”, mas só quando as ciências passaram a integrar o sistema 

universitário, no século XIX, é que a actividade científica se tornou uma actividade profissional como 

outra qualquer. Era então possível seguir-se uma carreira em ciência e levar uma vida burguesa, co-

mum. 

A noção de carreira corresponde portanto à secularização da actividade científica, que fora ela pró-

pria censurada pelo uso do substantivo “científico” (o termo inglês scientist surge por volta de 1830 

mas o seu uso regular foi tardio). Todavia este termo não afasta todas as conotações religiosas. A 

formação do cientista bem como a preparação da carreira científica ainda mantêm características do 

noviciado religioso: os diplomas ou “graduation” são rituais de iniciação e as estruturas pedagógicas, 

onde o professor forma o espírito de um pequeno número de novatos, ainda hoje se designam por 

“seminários”. Como o antigo scholar, o cientista profissional assimila o ascetismo: saber resistir à 

tentação de questões que escapam à autoridade dos seus pares, únicos juízes de uma disciplina que 

se aceita como carreira. O ascetismo secularizado é o preço a pagar pelo progresso disciplinar.  

A noção de carreira científica é evidentemente acompanhada de uma profunda mudança das práti-

cas de investigação. No século XIX, a prioridade era dada à medição de fenómenos, ao desenvolvi-

mento de instrumentos de precisão para estabelecer leis positivas, onde as redes de investigadores 

se tornam indispensáveis para confrontar as medições, o estabelecimento de normas e de padrões 

que condicionam a objectividade. Enquanto as campanhas de levantamentos e medições, que moti-

varam as viagens e as expedições científicas dos séculos XVII e XVIII, estão descritas como aventuras 

arrojadas, as investigações do século XIX, como pretendem a harmonização internacional e a estan-

dardização das medidas geodésicas, eléctricas e magnetismo, são descritas como um trabalho humil-

de e fastidioso. A noção de carreira científica estrutura-se, então, no contexto da industrialização e 

da colonização, que recorre a recursos bem formados para os telégrafos submarinos, os caminhos-

de-ferro e para o fabrico em série de produtos puros e standard (Stengers et al., 2003).  

Portanto, ao mesmo tempo que a utilidade social da ciência é reconhecida e proclamada, um “cien-

tista” raramente era investigador a tempo inteiro, antes do século XX. A maioria das carreiras cientí-
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ficas era de professores ou funcionários de vários departamentos administrativos19. Era-se pago para 

fazer qualquer coisa (formar jovens, fazer análises, examinar patentes) e ao mesmo tempo fazer 

avançar a ciência através das próprias investigações. Daí a prática corrente de acumular funções por 

parte dos cientistas franceses que coleccionavam postos de docência e de peritos para, diziam, fi-

nanciar o seu laboratório de investigação (Stengers et al., 2003). 

Paradoxalmente, a carreira científica desenvolve-se frequentemente sob indicações rígidas e em de-

trimento da criatividade do investigador, ancorada inicialmente no sistema de patronato dos prínci-

pes e monarcas, posteriormente recuperado pelas agências de investigação ao financiarem e baliza-

rem a investigação. “Fazer carreira” reverte frequentemente para posições de poder mais do que pa-

ra uma actividade criativa. O termo depreciativo de “carreirismo” expressa que o conflito de valores 

ainda está por resolver. Mesmo os cientistas, que defendem a ideia de uma ciência desinteressada, 

são na maioria das vezes os mais constrangidos, desde que os próprios acederam a posições de res-

ponsabilidade, em dedicar uma grande parte, e por vezes a essencial, dos seus esforços em obter os 

meios que permitirão aos seus colaboradores mais jovens iniciarem-se na carreira. O “carreirista” é 

então o que se regozija do que os outros afirmam lamentar-se (Stengers et al., 2003, p. 49). 

A carreira define a sequência de actividades realizadas por um indivíduo ao longo da vida. De forma 

mais abstracta, define o movimento de transição entre níveis e estágios de carreira (conteúdo) ao 

longo do tempo. Uma carreira difere de uma profissão pois pode envolver várias profissões, compe-

tências, conhecimento e conjunto de qualificações (Dubar, 1999), que poderão demonstrar versatili-

dade individual e adaptabilidade a diferentes desafios. Meghnagi (1999) refere que a aquisição de 

conhecimento não é apenas resultado de um processo cumulativo e mecânico, mas também de 

complexos percursos de entendimento, entre os quais é necessário ter em conta os contextos de vi-

da e trabalho.  

Tradicionalmente a institucionalização do percurso de carreira em etapas implica um alto nível de 

preparação. Todavia, os indivíduos podem antecipar a duração de cada fase e planear o seu percurso 
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 Einstein era empregado do gabinete de patentes, por exemplo. 
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em função desses “intervalos”. Num mundo globalizado, como o que actualmente se vive, sujeito a 

profundas alterações guiadas pelo anular de fronteiras entre nações-estados, as carreiras estão sujei-

tas a alterações múltiplas e conversões. Como o trabalho é central na vida dos indivíduos, estes sen-

tem a necessidade crescente de construir carreiras que, em oposição aos períodos Fordistas e imedi-

atamente pós-Fordistas, não são limitadas pelo tempo e por uma sequência linear e previsível. Onde 

um indivíduo poderia outrora ter dito “fall into a career” (seguir uma carreira), hoje em dia é assumi-

do se tem de “fazer carreira”. Actuais alterações nos padrões de trabalho e a concomitante “des-

standardização” dos percursos de carreira estão a ditar o “fim” das carreiras como um dia foram, ca-

pazes de gerar e regular as expectativas individuais. Todavia, o novo conceito de carreira tende a in-

corporar a convicção num futuro aberto, dependente da acção individual e gerido com base na incer-

teza (Dubar, 1999). 

Wright Mills, na mesma linha de outros autores relativamente às alterações globais nos sistemas de 

classes das sociedades ocidentais, previu, no século passado que os empregos sofreriam uma trans-

formação significativa e novas profissões apareceriam, afectando fortemente a estrutura das socie-

dades. Estas novas profissões seriam muito mais focadas no mundo intelectual que material. As acti-

vidades de I&D cabem nesta descrição e o crescimento é particularmente notável a partir de 1970.  

O tema da mobilidade dos recursos, nomeadamente os RHAQ e a sua relação com as carreiras é 

complexo, não só pelo debate relativo ao brain drain e à falha no paradigma da reciprocidade que 

pretendia minimizar os efeitos da partida desses recursos, como pelo conflito entre a regulação do 

mercado nacional e internacional e do estatuto do trabalhador individual móvel, num espaço aberto 

globalizado (Góis et al., 2007). Estes conflitos são particularmente relevantes em países pequenos e 

periféricos, como é o caso de Portugal, com as suas múltiplas contradições em termos de modelos de 

desenvolvimento económico e político, especialmente relativos ao trabalho de C&T. 

Os economistas têm demonstrado interesse continuado nesta temática, nomeadamente nas ques-

tões relacionadas ao emprego científico (recrutamento, carreira) por este se apresentar como um 

mercado de trabalho atípico. O interesse recai nas regras de gestão de emprego e sua racionalidade 
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(Siow, 1998): recurso a opiniões de “pares” externos à instituição (pareceres); regras do “up or out”, 

que obriga os investigadores a submeterem-se a concurso para obter um lugar (colocação); emprego 

para a vida (vitalício) para uma parte dos investigadores. Interessam-se também pela explicação para 

os vencimentos dos académicos, definidos após o recrutamento e sem que estes tenham em conta o 

parecer dos “pares” de avaliação. As avaliações apenas correspondem parcialmente ao reconheci-

mento científico. A obtenção de um posto não é equivalente à de um prémio científico. Uma univer-

sidade recruta um professor tendo em conta a sua “produção” futura. Trata-se de escolher um can-

didato susceptível de responder às expectativas do estabelecimento. A avaliação é portanto retros-

pectiva e prospectiva, com a aposta em comportamentos esperados, o que explica ainda a preferên-

cia dada aos candidatos conhecidos (Vinck, 2007). 

Ao longo da carreira, os investigadores são submetidos a outras avaliações, correspondentes às mu-

danças de nível (tenure nos Estados Unidos, director de investigação no CNRS, Professor), cujas mo-

dalidades diferem consoante as instituições e sistemas nacionais. As avaliações de recrutamento e de 

promoção marcam decisivamente a vida profissional de um investigador, no entanto, continuam a 

ser eventos raros. Contudo o investigador submete-se à avaliação pelos seus pares noutras ocasiões 

(publicações, conferências, formação). A sua carreira depende destas últimas de forma variável se-

gundo o tipo de categoria profissional e respectivo estabelecimento (Musselin, 2005). 

Em França a carreira universitária é relativamente autónoma, enquanto na Alemanha as autoridades 

públicas, porta-voz dos interesses da sociedade, exercem a sua influência enquanto nos Estados Uni-

dos são essencialmente os estabelecimentos que definem as estratégias. O “modelo profissional” di-

fere segundo os países, mais ou menos igualitário quanto aos estatutos, relações de subordinação e 

às condições materiais. 

Para Vinck (2007), o mercado de trabalho académico é segmentado por duas lógicas de contratação. 

Existe um segmento primário, restrito, onde os cientistas têm direito a determinados benefícios e 

vantagens como a remuneração, estabilidade e progressão na carreira. Existe contudo um outro 

segmento, secundário, nomeadamente nos laboratórios em ciências da vida, onde a pesquisa e o 
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trabalho experimental é realizada pelos doutorandos e pós-doutorandos, cujas relações contratuais 

são inexistentes ou extremamente frágeis. O problema central reside no facto de não haver entrada 

no mercado, do segmento secundário, sendo raras as possibilidades de recrutamento.  

Em França, este segmento representa cerca de um terço dos investigadores em laboratório, dos 

quais alguns não têm qualquer vencimento e onde vigora um “contrato implícito” (Stephan et Levin, 

2002) entre os directores de tese e os doutorandos: “O doutorando compromete-se a participar na 

produção colectiva do laboratório tendo como contrapartida do seu esforço o apoio por parte do di-

rector da tese numa eventual candidatura a uma vaga na comunidade académica.” (Mangematin, 

2003: 543). 

As trajectórias e carreiras científicas têm sido objecto de vários estudos (Dietz et al., 2000, Gaughan 

et al., 2002, Gaughan et al., 2008), abarcando várias áreas intrínsecas à actividade científica como a 

produtividade a colaboração científica. Contudo, dados empíricos sobre esta temática em Portugal 

são necessários. 

 

CAPÍTULO III - Caracterização do contexto: o sistema científico português e a mobilidade 

Neste ponto pretende-se enquadrar de forma mais ampla a realidade científica portuguesa. Para tal 

foram consultadas fontes de informação secundária, nacionais e internacionais relevantes (OCDE20, 

OCES21, GPEARI/MCTES22, OCT23, FCT24) e analisados um conjunto de indicadores C&T que permitiram 

caracterizar o SCTP. Os dados aqui compilados contribuem para o enquadramento empírico da pro-

blemática da mobilidade na carreira dos investigadores, servindo de referência para a discussão das 

questões levantadas por esta investigação.  

Seguidamente, são apresentados dados de enquadramento relativos à investigação em biomedicina 

em Portugal, nas áreas científicas que circunscrevem este campo de investigação. Estes dados refe-

rem-se ao número de doutoramentos realizados e reconhecidos ao longo do tempo, à produtividade 

                                                            
20 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 
21 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
22 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais/ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
23

 Observatório das Ciências e das Tecnologias.  
24 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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e colaboração nacional e internacional. Os dados permitem igualmente traçar um cenário dos resul-

tados e dos impactos das medidas políticas, tomadas em Portugal, para promover o desenvolvimento 

dos RHAQ em C&T, assim como os incentivos e programas desenvolvidos para a mobilidade dos in-

vestigadores em Portugal. A preocupação desta primeira recolha de fontes é de perceber as tendên-

cias evolutivas dos recursos humanos em ciência em Portugal. Os dados permitem perceber que Por-

tugal tem um sistema científico e tecnológico fortemente assente no financiamento público, e é nes-

se mesmo sector onde se desenvolve a maioria da I&D nacional, com forte pendor académico e for-

mação de RHAQ. Existem poucos dados empíricos sobre o impacto das medidas políticas no SCTP, 

nomeadamente sobre o stock de RHAQ em C&T, havendo indícios de esgotamento de perspectivas 

no sector académico e de investigação (ERAWATCH Country Report 2008). Relativamente à área da 

biomedicina, os dados permitem perceber que é uma área relevante nas políticas públicas, tendo ha-

vido, ao longo do tempo, um investimento em formação graduada crescente. É também uma área 

onde o número de publicações e reconhecimento internacional têm vindo a ser crescentes e onde a 

co-autoria internacional indicia a realidade colectiva da produção científica (OCDE, 2007; GPEARI, 

2008). 

 

1. O sistema científico português: principais indicadores da evolução 

Nesta secção, apresenta-se a evolução do SCTP, mostrando como o estado Português investiu em 

instrumentos que reforçam o potencial científico e tecnológico nacional. A ênfase foi colocada, a par-

tir dos anos 80, na formação avançada de mestres e doutores pela via de financiamento público de 

bolsas de mestrado e doutoramento. Em Portugal, uma parte substancial das actividades de C&T de-

senvolve-se em instituições públicas. Esta situação, não obstante a frequente alteração de orientação 

do sistema e das políticas de C&T em Portugal (Godinho e Simões, 2005), reflecte algumas linhas de 

base identificáveis no desenvolvimento do SCTP. Uma linha reflecte a forte aposta realizada, até ao 

final da década de 70, no desenvolvimento dos laboratórios públicos nacionais, outra relaciona-se 

com o forte investimento em recursos humanos em C&T no sector académico (Godinho e Simões, 
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2005). Outro factor relevante registado a partir dos anos 80, que ocorreu com relativa autonomia fa-

ce às directivas de C&T, reflecte o forte desenvolvimento operado nas instituições privadas sem fins 

lucrativos (IPSFL) de I&D. Com esta referência sócio-histórica, podem entender-se os baixos valores 

da I&D desenvolvidos no sector privado em Portugal, atingindo apenas 36,2% em 2005, face aos 

86,2% do Luxemburgo e 76,9% do Japão (OECD, 2007). É, no entanto, notória a forte representativi-

dade da I&D no sector das IPSFL em Portugal com 11%, ou seja, 10 vezes superior à média da EU a 27 

e notoriamente destacada de todos os países em análise, nomeadamente os EUA, que apresentam o 

segundo maior valor com 4,3% da I&D desenvolvida em IPSFL (OECD, 2007). 

Dos valores referidos, os restantes 55,4% da I&D desenvolvida em Portugal, estão concentrados no 

sector público, situação que corrobora com a origem maioritariamente pública (60,1%) do financia-

mento em Portugal. A percentagem de financiamento público, alocado a actividades de I&D em 

2003, quando comparada com anos anteriores (1976 – 1999) apresenta o valor mais baixo. No entan-

to, este decréscimo não é compensado por financiamento privado, mas sim por financiamento ori-

undo de outras entidades nacionais ou estrangeiras (Godinho e Simões, 2005; OCDE 2007). Esta dis-

tribuição do financiamento, não é uma tendência europeia, nem dos países mais desenvolvidos, on-

de o investimento e desenvolvimento de I&D privado são muito superiores ao público (Godinho e 

Simões, 2005). Este facto pode ser constatado quando se comparam os indicadores de Portu-

gal(2003) com os da OCDE(2005) ou da Europa a 27(2004) e se verifica uma distribuição inversa do 

financiamento público e privado em I&D. Enquanto a maior parcela do financiamento português é 

público, representando 60,1% do total, na OCDE (62,5%) e na EU27 (54%) é privado. No que diz res-

peito ao financiamento privado em Portugal representa 31,7%, enquanto na OCDE e EU27, as per-

centagens menores (29,7% e 35,4%, respectivamente) são relativas ao financiamento público.  

Não obstante estas discrepâncias, Portugal segue a tendência europeia, ao aumentar os seus esfor-

ços para promover o desenvolvimento dos recursos humanos em C&T. O financiamento público utili-

zado para I&D tem vindo a aumentar substancialmente, havendo entre 2007 e 2008, um aumento 

exponencial (valores provisórios) de 1.272 para 1.701 milhões de euros (GPEARI, 2008). Este financi-
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amento para a I&D nacional visa apoiar programas financiadores e executores, organismos, entida-

des de investigação e ensino superior, consequentemente encorajar a formação graduada e pós-

graduada, mobilidade e empregabilidade dos recursos humanos em ciência, o que é um factor fulcral 

para o desenvolvimento do SCTP. Assim, no que diz respeito à evolução da formação pós-graduada 

em Portugal, na primeira metade dos anos 70, o número de doutoramentos realizados ou reconheci-

dos por universidades portuguesas era inferior a 100 por ano (Godinho e Simões, 2005). Em 2003, es-

te número era 10 vezes superior e em 2007 atinge o valor de 1.459 doutoramentos realizados ou re-

conhecidos nesse ano (GPEARI, 2009). A par do crescimento em número de doutoramentos, há uma 

alteração face à sua realização em Portugal ou no estrangeiro. Na década de 70 uma parte significati-

va (62%) dos doutoramentos é realizada no estrangeiro, tendo diminuindo para 16% no período de 

2000 a 2007. É de notar que no período de 2000 a 2007, foram realizados ou reconhecidos por Uni-

versidades portuguesas 8.824 doutoramentos, o que significa que estes sete anos foram responsá-

veis pela produção de 52% do total RHAQ em C&T em Portugal, dos quais 16% foram realizados em 

universidades estrangeiras (GPEARI, 2009). 

Estes números demonstram, não só o interesse e empenho público em criar rapidamente um stock 

de recursos humanos com doutoramento no país, 16.871 entre 1970 e 2007, como é revelador da 

capacidade instalada para formar esses recursos no país, através do fenómeno de diversificação e 

massificação das universidades portuguesas (Calazans, 1984; Tribolet e Fernandes 1984). 

Não obstante o crescimento notável dos RHAQ nas últimas três décadas, os indicadores de C&T naci-

onais, quando comparados com a média europeia ainda ficam aquém do desejado, em especial se ti-

vermos em consideração os objectivos da Estratégia de Lisboa25. Apesar da taxa de crescimento mé-

dia anual elevada da percentagem do produto interno bruto (PIB) investida em I&D em Portugal, en-

tre 1995 e 2005, o crescimento (%PIB em I&D), não foi suficiente para que Portugal se aproximasse 

                                                            
25 

O objectivo declarado pelos Chefes de Estado e de Governo na Cimeira de Lisboa era tornar a UE "na economia baseada no conhecimen-
to mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e 
com maior coesão social". O que veio a ser conhecido como Estratégia de Lisboa exigia acções em diversas frentes: o mercado interno, a 
sociedade da informação, a investigação, a educação, as reformas estruturais da economia, uma moeda estável e uma combinação de polí-
ticas macroeconómicas em prol do crescimento e de finanças públicas sustentáveis. 
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dos 3% do investimento do PIB em I&D apontados como objectivo da estratégia de Lisboa até 2010, 

tendo atingido em 2005 o valor de 0,8% PIB em I&D (OCDE, 2007).  

Estando o crescimento do SNI intimamente ligado aos RHAQ a trabalhar em C&T, analisam-se segui-

damente, alguns indicadores relativos aos recursos humanos em Portugal em 2005. O número de in-

vestigadores a trabalhar em I&D é de 4,1 ETI26, um valor bastante baixo se comparado com 16,6 ETI 

na Finlândia(2005) ou 12,5 ETI na Suécia(2001), estando também abaixo dos 5,8 ETI da EU27(2004). 

O pessoal técnico e auxiliar, a trabalhar em I&D em Portugal, mantém um rácio baixo entre os inves-

tigadores 0,9 ETI/4,1 ETI. Este facto, que contrasta fortemente com a aposta no aumento de stock de 

RHAQ em C&T em Portugal, põe em evidência que o pessoal técnico e auxiliar, a trabalhar em I&D, 

não acompanha esse crescimento. Este facto reflecte a não penetração da investigação em meio 

empresarial e mostra a falta de apoio à universidade. 

Um dado também interessante, patente nas estatísticas da OCDE (2007), é o número de mulheres a 

trabalhar em investigação em Portugal ocupar o primeiro lugar no ranking, com dados de 2003. Este 

facto demonstra a forte predominância de mulheres a trabalhar em ciência em Portugal, com 44,3% 

do total de investigadores, seguida da Rússia com 42,4% e República Checa com 41,5%. A distribuição 

das mulheres por sector de emprego reflecte a dá-nos uma visão geral da distribuição e desenvolvi-

mento de I&D em Portugal. 

Finalmente, um dos indicadores mais expressivos do efeito do aumento dos RHAQ em C&T prende-se 

com a expansão das publicações científicas referenciadas internacionalmente, cerca de 300 em 1981 

(Godinho e Simões, 2005) para 7000 em 2006 (GPEARI, 2008).  

 

 

 

 

 

 

                                                            
26

 ETI Equivalente a Tempo Integral 
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Gráfico 1: Comparação entre totais de publicações obtidos a partir do National Citation Report para Portugal 
1981/2006 e do National Science Indicators 1981/2006 

Fonte: GPEARI / MCTES, Setembro 2007
27

 
*** Dados não definitivos 

O saldo destes indicadores é positivo, pois triplicou entre 1993 e 2003. Todavia, a representatividade 

dos artigos científicos portugueses, na produção mundial em 2003 é de 0,4%, demonstrando que o 

número de publicações, por milhão da população, é bastante baixo quando comparado com a média 

da EU a 15 (31,5%) e OCDE (72,9%). Portugal está assim em 28ª posição com 251,4 artigos por milhão 

da população em 2003, ocupando a Suíça, Suécia, Israel as primeiras posições, com um número de 

artigos 4 vezes superiores ao de Portugal (respectivamente 1.153,5; 1.142,8; 1.037,6 artigos por mi-

lhão da população). Não obstante a representatividade dos artigos científicos portugueses na produ-

ção mundial ser baixa, o número de citações da literatura científica portuguesa, em 2003, apresenta 

valores bastante positivos estando entre os 25 países com literatura mais citada, em 22º lugar, com 

Suíça, USA e Holanda a ocuparem os primeiros lugares (OCDE, 2007). A posição ocupada pela produ-

ção científica portuguesa explica-se pela recente aplicação de medidas de gestão e organização da 

ciência em Portugal. Os desafios são vários: o financiamento, as dinâmicas organizacionais nos cen-

tros de investigação com o uso da língua inglesa, o próprio envelhecimento da população de investi-

gadores e emigração de jovens investigadores para instituições estrangeiras, com condições mais 

atractivas (Araújo, 2007; Fontes, 2007; Henriques, 2006) 

Outro indicador relevante por caracterizar o investimento em I&D nacional, é o número de patentes 

registadas no European Patent Office (EPO), US Patent & Trademark Office (USPTO) e Japan Patent 

                                                            
27

 http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt/index.php?idc=47&idi=203371 (last access in 26/09/2010). 
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Office (JPO). Portugal regista valores muito baixos (OCDE, 2007), o que não representa surpresa face 

a um sistema científico com as características como as até aqui descritas. 

O objectivo de um investimento claro e constante nos RHAQ em C&T visa o desenvolvimento de 

competências com impactos expectáveis, não só ao nível do sector público de investigação científica 

nacional (através da integração de quadros no sector académico), como na contribuição para o de-

senvolvimento tecnológico empresarial (através da utilização dos novos conhecimentos produzidos, 

nomeadamente pela absorção destes recursos pelo sector privado28). Se por um lado, os indicadores 

apontam para a necessidade de um aumento do stock de RHAQ em Portugal, o facto do investimento 

em RHAQ ter sido feito, até agora, à custa das bolsas atribuídas pelo Estado, através dos programas 

CIENCIA (1990-1993), PRAXIS XXI (1994-1999), POCTI e POSI (2000-2004) (GPEARI, 2008), não garante 

a priori a absorção destes recursos no SCTP. Os efeitos desta situação é o surgimento do chamado 

“desemprego científico”29, que se tenta colmatar com bolsas, nomeadamente de pós-doutoramento. 

Daqui resulta e generaliza-se uma nova forma de “emprego” com condições precárias (OCDE, 1999) 

acompanhada por uma tendência para brain-drain (CLA, 2004; Peixoto, 2004).  

2. O sistema científico português e a situação dos recursos humanos 

Neste ponto explana-se o problema relativo à situação dos recursos humanos em ciência, identifica-

dos no ERAWATCH Country Report 2008 (Godinho e Simões, 2009). Actualmente existe uma crescen-

te preocupação com a questão da subutilização dos recursos resultantes do esforço de investimento 

em formação avançada (Cabral-Cardoso et al., 2003; CLA, 2004; Caraça et al., 2004). No entanto, a 

avaliação dos efeitos das políticas nacionais, nas carreiras ou produtividade dos investigadores e nos 

fluxos de mobilidade, associada ao esforço de formação no estrangeiro, é insuficiente para se pode-

rem tirar conclusões sobre os resultados. Enquanto alguns países apostam na necessidade de manter 

o investimento em formação avançada e difundir dados sobre as conquistas a esse nível, em Portugal 

                                                            
28

 "Os recursos humanos qualificados são o factor fundamental da inovação tecnológica. Não só para endogeneizar novas tecnologias, 
aperfeiçoar os processos e os produtos, atacar problemas mais significativos com projectos de I&D, mas também dar saltos tecnológicos 
significativos em relação à cultura tecnológica actual das empresas". "A contratação atempada de especialistas poderá ser uma forma de 
dar um salto tecnológico" (Programa “Mestres e Doutores nas empresas” - AdI, 1999). 
29 

Um problema que emergiu em anos recentes foi o chamado “desemprego científico”. No estudo da “Avaliação Intercalar do Programa 
Operacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (POCTI)” (Godinho et al. 2004) é feita referência a este problema. Com base nos dados de 
um inquérito OCT/OCES a ex-bolseiros da FCT constatava-se que de entre os ex-bolseiros que se encontram a trabalhar, 11% são beneficiá-
rios de bolsas de pós-doutoramento. 
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estes dados são escassos. Um primeiro passo para compreender as consequências da mobilidade, se-

ria saber em que medida os recursos humanos formados no estrangeiro voltam a Portugal e qual é o 

seu percurso nos anos subsequentes. Estes dados são muito limitados e dizem respeito exclusiva-

mente aos investigadores que receberam bolsas de doutoramento financiadas pela FCT. 

Nesta temática, apenas foram realizados quatro inquéritos, pelo Observatório para a Ciência e Ensi-

no Superior (OCES), a bolseiros de doutoramento um ano após o fim da bolsa (os que acabaram em 

1999, 2000, 2001 e também entre 1990 e 1998). Este estudo abrangeu um total de 3.558 bolseiros, 

inquiridos sobre sua situação profissional, no momento do inquérito. Apenas um sumário muito re-

sumido de resultados foi divulgado (Gonçalves et al., 2005, citado em Fontes, 2007: 7-8). Segundo o 

sumário 15% dos 3.122 respondentes ainda estavam no estrangeiro, um ano após o fim da bolsa. 

Enquanto 47,4% dos inquiridos fizeram o doutoramento no estrangeiro, 9,1% tiveram uma bolsa 

mista (Gonçalves et al., 2006). Os dados publicados não permitem identificar, nem o peso relativo de 

cada grupo, que não regressou ao país de origem, nem a área científica de investigação de pertença. 

Os resultados publicados poderão sustentar a ideia de que a maioria regressa a Portugal, menospre-

zando um potencial fenómeno brain drain (Fontes, 2008). Esta perspectiva pode não ser a mais ade-

quada por este tipo de inquéritos não contemplar outros mecanismos de financiamento usados pe-

los jovens investigadores portugueses, como bolsas de mobilidade Europeias ou internacionais ou 

mesmo financiamento privado. Note-se que algumas destas bolsas30, apesar de serem uma minoria, 

têm um nível de exigência e competitividade internacional, que ao absorverem investigadores por-

tugueses, afectam os mais exigentes e competitivos. Outro problema destes inquéritos prende-se 

com o facto da sua realização ser única (sem seguimento ou repetição) e num momento inconclusivo 

da trajectória científica dos jovens investigadores. Um ano após o fim da bolsa, é um período em que 

muitos investigadores estão ainda em fase de transição. Este facto não permite avaliar se existiram 

mais alterações durante a trajectória dos bolseiros, tornando inacessível informação que permitiria 

avaliar, quantos dos que regressaram a Portugal, sentiram necessidade de sair de novo. Apesar de 

                                                            
30 

Marie Curie, Fulbright , Fundação Gulbenkian (particularmente importante na área das ciências da vida e actividades relacionadas com os 
seus programas internacionais de doutoramento). 
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todas estas questões relativas aos dados publicados, a maior lacuna é a inexistência de dados relati-

vos aos jovens investigadores que completaram o seu doutoramento após 2001. O resultado destes 

inquéritos mostra que os primeiros doutorados tinham boas oportunidades de encontrar emprego 

nas universidades ou centros de investigação públicas, reflexo de um sistema científico e tecnológico 

em expansão. Os ex-bolseiros de doutoramento da FCT, que se encontravam desempregados antes 

da bolsa, e concluíram o doutoramento entre 1990 e 2001, 72% estavam empregados aquando da 

realização do inquérito (Gonçalves et al., 2006). A situação parece ter-se alterado no fim dos anos 

90, início de 2000 quando o sistema parece ter atingido o seu ponto de saturação (Fontes, 2005), 

mas a ausência de dados mais recentes não permite revelar esta eventual mudança de padrão, con-

tudo algumas das consequências deste fenómeno são enunciadas no relatório ERAWATCH 2008 para 

Portugal: “The number of PhDs and Post-Docs has been growing. Unemployment among researchers 

has been growing lately. The new research positions that have been created are of a short-medium 

term nature and there is apparently lack of permanent researcher positions compared to the num-

bers of PhDs and Post-Docs in the country.” (Godinho e Simões, 2009: p 4) 

 

3. A investigação em biomedicina em Portugal.  

Após a possível caracterização da realidade dos RHAQ em C&T em Portugal, segue-se a caracteriza-

ção e análise da comunidade científica a fazer investigação em Biomedicina em Portugal. A Biomedi-

cina constitui área científica de complexa circunscrição, dado o seu carácter intrinsecamente multi-

disciplinar onde campos científicos como Química, Física, Medicina, Ciência Animal e Vegetal, Biolo-

gia e Bioquímica, Microbiologia, Matemática, Biologia Molecular e Genética, Neurociências e Com-

portamento, Ciências Computacionais, Imunologia e até Psicologia e Psiquiatria, entre outras, têm 

uma contribuição relevante. Esta composição científica diversificada abre desafios para o trabalho de 

caracterização e análise, pelo que foi necessário fazer um agrupamento dos dados estatísticos dispo-

níveis31 e passíveis de serem tratados analisados neste ponto.  

                                                            
31 

Agrupamento dos domínios científicos em Ciências da vida que incluem: Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Veterinárias, Ciências da 
Saúde, Engenharia Bioquímica. 
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Tendo como cenário uma base de informação abrangente, que data de 1970 a 2007, pode verificar-

se que foram realizados ou reconhecidos por universidades portuguesa em áreas relacionadas à bi-

omedicina 4000 doutoramentos (GPEARI, 2008). Isto significa que, um quarto do total do esforço na-

cional em formação foi feito nesta área, ondes as Ciências Biológicas são a área com maior cresci-

mento e com um franco destaque face às restantes.  

Do tratamento dos dados dos Programas de Financiamento Europeu CIENCIA (1990-1993), PRAXIS 

XXI (1994-1999), POCTI e POSI (2000-2004) com vista a analisar o agrupamento de domínios científi-

cos em Ciências da Vida32, pode verificar-se que esta é uma das áreas onde o investimento público foi 

maior. Foram atribuídas 3.127 bolsas (29% das totais, atribuídas pelos três programas em todos os 

domínios científicos) das quais 53% no estrangeiro ou mistas (OCES, 2006). Ao longo dos três pro-

gramas houve um crescente investimento em número de bolsas de doutoramento e pós-

doutoramento, verificando-se um aumento significativo das bolsas para investigação em Portugal e, 

principalmente, para investigação em Portugal e no estrangeiro (mistas). A percentagem de bolsas de 

doutoramento, para investigação exclusiva no estrangeiro, passou de 34% do programa CIENCIA 

(1990-1993) para 22% POCTI e POSI (2000-2004). Um dado relevante é o aumento da percentagem 

de bolsas mistas que passou de 5% para 33% nos referidos programas, na área das Ciências da Vida 

(OCES, 2006). Denota-se também uma aposta crescente nas bolsas de pós-doutoramento que dupli-

caram do Programa PRAXIS XXI (1994-1999) para POCTI e POSI (2000-2004), sendo atribuídas neste 

último um total de 548 bolsas, (39% das totais, atribuídas pelo programa em todos os domínios cien-

tíficos), das quais apenas 18% no estrangeiro, verificando-se o mesmo fenómeno da crescente repre-

sentatividade das bolsas mistas (OCES, 2006). Este dado pode representar, não só, que o tecido cien-

tífico em Ciências da Vida em Portugal está a ser capaz de dar resposta a este aumento de exigência 

ao nível da formação, como também, a aposta em bolsas mistas, representar uma forma de evitar 

que os investigadores permaneçam no estrangeiro, no fim das suas bolsas, regressando a Portugal 
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Agrupamento de domínios científicos que excluem as bolsas dos seguintes domínios científicos: Matemática, Física, Química, Ciências da 
Terra e do Espaço, Engenharia Mecânica, Ciências e Engenharia dos Materiais, Engenharia Civil e de Minas, Engenharia Química, Engenha-
ria Electrotécnica e Informática, Economia, Gestão, Ciências Jurídicas, Ciências Políticas, Sociologia, Demografia, Antropologia, Geografia, 
Ciências da Educação, Psicologia, Linguística, Ciências da Comunicação, Filosofia, História e Arqueologia, Arquitectura e Urbanismo, Estudos 
Literários, Estudos Artísticos. 
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dotados de competências distintas. O aumento significativo das bolsas de pós-doutoramento pode 

corroborar ainda com a situação que os investigadores doutorados parecem enfrentar em Portugal, 

na impossibilidade de encontrarem outras formas de emprego, os investigadores permanecem de-

pendentes de bolsas de pós-doutoramento para prosseguir as suas carreiras na ciência e, ou nelas 

encontrarem mecanismos para sair do país.  

Nos inquéritos aos bolseiros de doutoramento supracitados, não é possível aceder a informação rela-

tiva a um campo científico específico, logo não é possível ter dados relativos à permanência ou não 

no país de destino da bolsa. A única informação relativa aos ex-bolseiros diz respeito à área das Ciên-

cias Naturais, que representam uma fatia menor relativamente às Ciências da vida. O que o relatório 

refere é haver um número menor de ex-bolseiros de Ciências Naturais a desenvolver actividade pro-

fissional, apresentando um maior número de bolseiros de pós-doutoramento (Gonçalves et al, 2005). 

Outro indicador expressivo na caracterização destes investigadores é o número de publicações cientí-

ficas. Dados relativos ao período de 1990 a 2006 revelam que as Ciências da Vida são a segunda área 

com mais publicações (sendo a primeira Agricultura, Biologia e Ciências do Ambiente com 20.939 

publicações), destacando-se das restantes com 18.225 publicações, sendo 17.809 (98% das totais) 

em revistas classificadas (GPEARI, 2007). Estes dados indicam uma produtividade crescente e de qua-

lidade, onde as publicações referenciadas praticamente duplicaram entre 2000 e 2006 nesta área. O 

número de publicações em co-autoria com instituições de outros países é 8.291, o que revela que a 

colaboração internacional é responsável por 45% do total de publicações nesta área. A colaboração 

internacional é uma realidade com resultados concretos, estando entre os países com quem estes in-

vestigadores mais publicam em co-autoria os EUA, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Ho-

landa (GPEARI, 2007). Pode com isto dizer-se que esta área tem uma dinâmica produtiva internacio-

nal, o que demonstra a natureza multidimensional das relações dos investigadores e poderá indiciar 

a existência de mobilidade. 
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CAPÍTULO IV - Metodologia de investigação 

A presente investigação empírica adopta a metodologia do estudo de caso. O caso empírico circuns-

creve-se a um laboratório de investigação português dedicado às ciências biomédicas, situado na re-

gião de Oeiras, o Instituto Gulbenkian Ciência (IGC). Neste estudo de caso, foram utilizadas duas fon-

tes de recolha de dados para análise: os CVs e as entrevistas biográficas. Para cada um dos métodos 

utilizados, é explanada a sua fundamentação teórico-metodológica e descrita a forma como foram 

aplicados a esta pesquisa. 

 

1. Estudo de caso  

Este ponto pretende alinhar os vários argumentos que justificam a utilização desta metodologia. Em 

termos teóricos define-se a metodologia “estudo de caso”, sublinhando-se a sua pertinência para a 

pesquisa empírica, justificando-se os critérios considerados. 

 

1.1. Metodologia do estudo de caso  

Segundo Yin (1984), a metodologia de estudo de caso é apropriada em situações onde as condições 

contextuais são altamente pertinentes e quando os parâmetros e os resultados das acções de pes-

quisa ainda são pioneiros, como é o caso da mobilidade dos investigadores em Portugal. 

O laboratório é uma forma organizacional específica, historicamente datada, que surgiu no seio da 

Universidade e foi ganhando autonomia e densidade institucional (Vinck, 2007). Neste contexto, a ci-

ência passou a ser interpretada e desenvolvida menos como uma actividade individual e mais como 

uma actividade colectiva, reconhecendo-se que a produtividade e a qualidade do trabalho em insti-

tuições era muito superior ao trabalho individual. O laboratório é, por conseguinte, a estrutura onde 

é possível transformar uma série de inputs (instrumentos, publicações, ideias, recursos humanos, 

etc.) numa série de produtos (publicações, relatórios, investigadores de renome, etc.) (Vinck, 2007). 

Laredo e Mustar (2000) caracterizaram a actividade do laboratório através da rosa-dos-ventos identi-

ficando as cinco famílias de actividades no seio do laboratório: os conhecimentos certificados, os co-
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nhecimentos incorporados, a cultura científica, as inovações e os bens colectivos. Por se tratar de 

uma caracterização, suficientemente precisa e lata, foi adoptada a terminologia de laboratório no ca-

so empírico estudado, entendido como unidade de investigação. No caso investigado, identificaram-

se os principais atributos do laboratório como figura organizacional e institucional: «The Lab must be 

recognized within its own institution as a budgetary unit; it must be visible as a whole for outsiders 

from the institution and have a clearly identified representative. Finally, the least visible element but 

a crucial one, the lab must be capable of autonomous strategies which means that between the goals 

or missions which justify its existence and the effective definition of projects or research themes it 

works upon, the lab is active and operates internally the translations required.» (Laredo e Mustar, 

2000: p. 7) 

O laboratório estudado constituiu-se como um “instrumental case study” (Stake, 2006), isto é, trata-

se de um caso específico pertinente para a análise das trajectórias de mobilidade, exploração das 

motivações dos investigadores inerentes às opções de mobilidade e relação entre a mobilidade e 

produtividade científica. Segundo Yin (1984), um caso deve ser crítico, extremo ou único ou, então, 

revelador e, em qualquer dessas situações, deve focalizar fenómenos sociais complexos, retendo as 

características holísticas dos eventos da vida social. Deve ainda aprofundar a compreensão de um fe-

nómeno pouco investigado, levando à identificação de categorias de observação ou à geração de hi-

póteses para estudos posteriores Yin (1984).  

No cenário português, o IGC é um caso com relevância científica, comprovada pela avaliação de “ex-

celente”, atribuída pelo Programa de Financiamento Plurianual 2007 a duas das suas unidades de 

I&D: “Centro de Biologia do Desenvolvimento” e “Genética e Desenvolvimento da Tolerância Natu-

ral” (FCT, 2007)33. Foi ainda avaliado como “excelente” enquanto entidade que contribui para os 

principais objectivos da estratégia de mobilidade europeia: formação, retenção e atracção de inves-

tigadores, assim como produtividade (FCT, 2007)34. A pertinência do IGC, enquanto objecto de estu-

                                                            
33

 Ambas as unidades de I&D em áreas científicas centrais das Ciências Biomédicas, respectivamente nas Ciências Biológicas e Ciências da 
Saúde. 
34 

Lista das unidades de I&D avaliadas no Programa de Financiamento Plurianual 2007 disponíveis em: http://www.fct.mctes.pt/ unida-
des/index.asp?p=1 (last access in 20/10/2010). 
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do, ancora-se nas suas características de gestão, organização e produção de ciência em biomedicina, 

ilustrando de forma latente o fenómeno da mobilidade e produtividade científica em Portugal. 

 

1.2. Caracterização do caso empírico  

Para além dos referidos factores de excelência do laboratório no cenário nacional, é importante res-

salvar que os princípios subjacentes à criação do IGC assentaram num esforço contínuo na promoção 

da ciência no panorama nacional, pela aposta na inovação científica (IGC, 2007). Durante muitos 

anos a investigação fundamental em medicina não era prioritária em Portugal, consequentemente os 

recursos necessários para conduzir investigação, ou para práticas de medicina, eram limitados (in The 

Elso Gazette, 2004). A criação do laboratório teve, desde o seu início, o objectivo claro de produzir 

uma nova geração de líderes em ciências biomédicas, que pudesse integrar outras instituições nacio-

nais, contaminando-as com excelência científica e autonomia individual. Desta forma, seria possível 

elevar o nível standard da ciência no país através do desenvolvimento da investigação biomédica 

moderna. Este objectivo requereu novas formas de organização institucional e novas fórmulas de fi-

nanciamento. Foi também necessária a construção de um forte espírito de corpo que servisse como 

estrutura de uma educação de excelência e de dimensão internacional. 

Segundo o IGC, a educação de excelência alicerçou-se na qualidade e abertura do programa de for-

mação doutoral, que rompeu com a tradição de inbreeding, potenciando a internacionalização e 

promoção do laboratório e da ciência portuguesa. Após os primeiros 7 anos de programa, 148 das 

instituições afiliadas eram portuguesas e 443 estrangeiras35. Este desenvolvimento foi possível devi-

do ao financiamento público das bolsas, 90% do qual gasto na formação doutoral no estrangeiro e 

sem obrigatoriedade de regresso a Portugal, assim como à colaboração com instituições em todo o 

mundo. A garantia da orientação por um tutor e a inserção numa rede de instituições internacionais 

proporcionava a cada futuro investigador a possibilidade de desenhar a sua mobilidade. O acesso à 

rede científica e institucional do laboratório e a abertura dos melhores laboratórios, para a realização 
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Origem das instituições estrangeiras: USA (148), UK (102), França (81), e os restantes, à excepção de quatro, provenientes de países Eu-
ropeus. 



55 

do trabalho de investigação, caracterizam o IGC como sendo “uma ampla e internacional universida-

de de excelência sem fronteiras” (IGC, 2006). 

 

1.2.1. A Instituição e a importância da formação de RHAQ no cenário nacional 

A formação de doutorados tem sido, portanto, desde 1969, uma componente forte do laboratório, 

cuja regularidade coincide com uma clara aposta nacional nesta área. O continuado financiamento 

da FCT, desde o final dos anos 90, permitiu ao ICG o lançamento de cinco Programas de Doutora-

mento, atraindo e identificando os jovens portugueses mais talentosos. O maior desafio destes pro-

gramas de doutoramento, em Portugal, foi instituir o acesso meritocrático como medida de combate 

ao inbreeding institucional. Os estudantes para serem aceites, no IGC, dependiam exclusivamente 

das suas qualidades intelectuais, não necessitando de estar vinculados a nenhuma Instituição de aco-

lhimento, Universidade ou ter um mentor (IGC, 2006).  

Para além da internacionalização dos seus programas, o laboratório foi-se adaptando às necessida-

des do país, actualizando e redesenhando a sua oferta de formação. Numa fase inicial do IGC (1993-

1999), os programas de doutoramento estavam essencialmente desenhados para que os futuros in-

vestigadores fossem para o estrangeiro durante o período de doutoramento. Com o célere cresci-

mento do tecido científico nacional, um programa paralelo foi experimentado, com o mesmo critério 

de excelência, mas no qual os estudantes também produziam a sua investigação e tese em laborató-

rios nacionais. A criação de novas instituições de investigação em ciências biomédicas no país, o es-

tabelecimento de grupos internacionalmente competitivos e a evolução geral da comunidade cientí-

fica nacional (em qualidade e quantidade) conduziu uma fase mais madura de educação científica. 

Esta fase caracterizou-se por manter alguns dos melhores estudantes de doutoramento em Portugal, 

a serem formados nos grupos locais. Este modelo de programa de doutoramento teve também re-

percussões a nível das instituições portuguesas, que lançaram os seus próprios programas, o que 

permitiu que o laboratório pudesse formar e obter resultados dos seus próprios estudantes (IGC, 

2007). Um novo programa foi formalizado em 2007 dedicado a recrutar internacionalmente estudan-
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tes de doutoramento, para os grupos de investigação do laboratório. Esta surge como a primeira 

oportunidade de atrair estudantes estrangeiros para programas e grupos de investigação do labora-

tório português. Paralelamente, outros programas de doutoramento foram criados, em parceria com 

outras entidades36, visando responder a novas áreas de investigação de ponta como a Biologia Com-

putacional e as Neurociências.  

Entre 1993 e 2007, um total de 416 estudantes de doutoramento foram admitidos e formados, pelo 

menos parcialmente, no laboratório (IGC, 2006). O primeiro programa de doutoramento (PGDBM, 

1993 a 1999), foi encerrado há tempo suficiente para que os resultados para o país possam ser esti-

mados. Dos 103 estudantes que completaram com sucesso o programa de graduação no Laboratório, 

101 obtiveram o grau em universidades portuguesas ou estrangeiras. Desses, 61 regressaram a Por-

tugal, 35 dos quais desempenham funções dentro da comunidade científica portuguesa37. Os que 

permaneceram no estrangeiro continuam em contacto com o laboratório e com os colegas em Por-

tugal, muitas vezes contribuindo de várias formas para as suas actividades (Coutinho, 2004). Esta re-

lação entre os investigadores e o próprio laboratório foi testemunhada nas entrevistas, o que contri-

bui notoriamente para que este se caracterize como uma instituição sem fronteiras rígidas e alta-

mente conectadas a outras organizações. 

 

1.2.2. Estrutura organizacional e organização dos RH 

O laboratório opera desde 1998, como instituição de acolhimento para novas equipas de investiga-

ção. Os interesses científicos do laboratório estão orientados para áreas biomédicas definidas, no-

meadamente, a biologia do desenvolvimento de sistemas complexos. Investigadores doutorados por-

tugueses e estrangeiros, uma vez aceites pelo Comité Científico, têm a oportunidade de iniciar ou 

desenvolver as suas carreiras científicas, podendo estabelecer o seu próprio grupo de investigação 

no laboratório, para o qual têm a responsabilidade de procurar todos os recursos humanos e finan-

ceiros necessários. Muitos dos investigadores do laboratório estão afiliados a outras instituições ou 
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 Nomeadamente Siemens Portugal e Champalimaud Foundation. 
37 

Como Investigadores Principais, professores universitários, CEOs de start-ups em biotecnologia, outros seguiram uma carreira associada 
à ciência como médicos em hospitais, administradores e comunicação em ciência em instituições locais e em ONGs no estrangeiro. 
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são financiados por organismos nacionais ou internacionais, sendo as actividades de investigação su-

portadas significativamente pela FCT, mas também pela União Europeia e outras entidades. São 

igualmente características especiais do laboratório: o facto de disponibilizar os recursos necessários, 

em tecnologia (plataformas, equipamentos e animais) e em serviços (administrativos e financeiros e 

comunicação) e condições estimulantes a trocas científicas (seminários, workshops, conferências e 

estadias de investigadores visitantes de referência), benéficas para o desenvolvimento de ciência.  

O laboratório não se divide por departamentos. As actividades científicas estão organizadas por gru-

pos temáticos relativamente pequenos, cuja investigação é conduzida por investigadores individuais, 

com completa liberdade para formar as suas equipas e prosseguir os seus próprios projectos, sem in-

trusão temática ou conceptual do laboratório. Subjacente a este modelo está implícito a não existên-

cia de posições permanentes, sendo que, durante um período de 5 anos, cada equipa de investigação 

tem todas as condições para produzir bastante, qualitativamente e quantitativamente, para posteri-

ormente se poderem candidatar com sucesso a outras posições, seja em Portugal ou no estrangeiro e 

prosseguir aí a sua investigação. A não existência de posições permanentes no laboratório38 é tam-

bém um modelo altamente inovador em Portugal, onde o sistema de tutoria, com posições perma-

nentes, persiste. 

Como resultado do princípio estratégico, de consolidação da comunidade científica portuguesa, o la-

boratório atraiu desde 1998 um total de 56 líderes de grupos (investigadores principais) dos quais 53 

vieram do estrangeiro39. Após 3 a 7 anos no laboratório, 8 destes saíram, de novo para o estrangeiro 

e 18 grupos de investigação foram “exportados” (ou estão em processo de mudança) para outras ins-

tituições portuguesas, tirando completa fruição dos investimentos na educação e incubação, pois a 

maioria saiu para outras instituições (IGC, 2007).  

 

                                                            
38

 No decorrer estudo foi identificada a existência de posições permanentes atribuídas pela Fundação Calouste Gulbenkian a alguns dos in-
vestigadores mais seniores. 
39 

Não foram encontradas referências relativas à nacionalidade dos investigadores vindos do estrangeiro para liderar grupos de investiga-
ção. Nesse grupo poderão estar investigadores de várias nacionalidades, inclusivamente portugueses. 
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1.2.3. Produção científica no Laboratório 

Sendo a produtividade científica, uma das variáveis exploradas para este caso, analisam-se seguida-

mente os dados oficiais relativos a esta temática. O relatório oficial de 2007 do IGC, 2007 comprova 

que o volume da produção científica40, assim como o número de citações das publicações, cresceu de 

forma regular ao longo do período 2000-2007. O número médio de citações em papers, nas diversas 

especialidades, é superior ao nível nacional. Tal como se pode observar no quadro abaixo, o impacto 

da ciência por áreas é, em alguns casos, muito superior à média nacional, principalmente em Imuno-

logia, Ciência das Plantas, Bioquímica e Biologia Molecular, até Biologia Celular e Biologia Matemáti-

ca e Computacional (Quadro 1).  

Quadro 1. Artigos indexados por área, no IGC e Portugal 2000-2007: citações/papers 

 

Fonte: Instituto Gulbenkian de Ciência, Annual Report (2007) 

O diferencial positivo do impacto entre a produtividade do laboratório e o total da produção científi-

ca, em Portugal, é visível na categoria Investigação Médica e Experimental e permanece alta nas Ci-

ências Multidisciplinares. É relevante que um laboratório pequeno tenha produzido 0.17% de todos 

os artigos com um endereço em Portugal, contando com 7% dos papers mais citados (IGC, 2007: p. 

22). Em algumas áreas científicas41, o desempenho do laboratório não se destaca do resto do país, o 

que pode reflectir que a instalação de algumas áreas de investigação e respectivos grupos, ao longo 

                                                            
40 

Número de publicações científicas e papers indexados no ISI. 
41 

Nomeadamente a Biologia do desenvolvimento, Genética e Hereditariedade, Biologia Evolutiva e Parasitologia. 
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do tempo, beneficiou as mais antigas, dado o número de citações serem cumulativas (Coutinho, 2007 

in IGC, 2007). Adicionalmente, nas áreas menos desenvolvidas em Portugal, a produção científica do 

laboratório não difere grandemente do resto do país. Segundo Coutinho (IGC, 2007), o laboratório foi 

pioneiro na criação de algumas áreas científicas em Portugal, tendo contribuído para o crescimento 

da comunidade científica (principalmente desde 1999), tendo esta nova realidade lançado novos 

standards de qualidade científica em Portugal. Outro dado que interessa evidenciar refere-se ao fac-

to da média do número de citações em artigos de todo o mundo, nas categorias supracitadas, no pe-

ríodo 2003-2006, o IGC se posiciona acima da média mundial, (IGC, 2007: p. 33). Contudo e apesar do 

destaque de excelência do laboratório ser notório, em Portugal, um benchmarking institucional colo-

ca o IGC numa posição média-baixa, com um nível de excelência ainda distante dos melhores institu-

tos na Europa (IGC, 2007).  

 

2. Os Curricula Vitae dos investigadores 

Os Curricula Vitae (CVs) dos investigadores têm sido recentemente utilizados como fonte de dados, 

para a análise das carreiras dos investigadores e para a avaliação da sua investigação. O CV é o único 

tipo de documento que reúne e sumaria as actividades académicas e profissionais desempenhadas 

pelo seu autor contendo, ainda, informação datada e temporal da sequência e duração dos eventos. 

Este documento evolui ao longo do tempo, traduzindo as mudanças de emprego, projectos, colabo-

rações e interesses do autor, ao longo da carreira. Regista, simultaneamente, os resultados dessas 

mudanças (produtos, artigos científicos, patentes, etc.), expondo, deste modo, outro nível de inter-

venções na comunidade científica como as colaborações e outras relações que envolvem, também 

instituições (co-autorias, co-registo de patentes, etc.).  

Neste ponto serão descritos os passos envolvidos na recolha, como a organização e codificação da in-

formação extraída dos CVs da amostra composta por investigadores do IGC. 
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2.1. Metodologia 

A metodologia de análise de CVs tem vindo a ser crescentemente utilizada para análise de carreiras e 

trajectórias, produtividade e mobilidade científicas (Bozeman et al., 1998; Dietz et al., 2000; Gaughan 

e Bozeman, 2002; Batier et al., 2006; Caribaño et al., 2008). Os resultados alcançados nos Estados 

Unidos no projecto Research Value Mapping (RVM)42 são bastante promissores (Bozeman et al., 

1998). Neste projecto os CVs são extensivamente explorados, como fonte de dados para estudar: 

padrões de carreira de investigadores e engenheiros (Dietz et al., 2000), impactos das bolsas na pro-

dutividade e carreira (Gaughan e Bozeman, 2002; Corley et al., 2003), colaboração com a indústria 

(Bozeman e Corley, 2004; Lee e Bozeman, 2005) e mobilidade de emprego inter-sectorial (Dietz e Bo-

zeman, 2005; Lin e Bozeman, 2006). Os resultados do projecto RVM, nos EUA, mostram os benefícios 

e problemas da utilização do CV como fonte de dados (Dietz et al., 2000; Dietz, 2004). Apesar das di-

ficuldades metodológicas, os CVs foram utilizados com sucesso, aportando novos dados em temas 

que não podiam facilmente ser estudados usando as fontes tradicionais. 

Na europa, os CVs foram utilizados para explorar as trajectórias dos doutorados e a promoção profis-

sional dos investigadores (Mangematin, 2000; Sabatier et al., 2006), mobilidade e produtividade ci-

entífica (Cañibano, 2008). Num estudo publicado recentemente, Cañibano (2008) refere que a análi-

se de CVs está também a ser explorada, e em desenvolvimento, noutros países - Austrália, Espanha e 

Suíça - como fonte de informação complementar a fontes de dados tradicionais (como inquéritos ou 

dados bibliométricos), visando explorar as mais diversas temáticas como: as relações entre a mobili-

dade científica e a co-autoria internacional, a produtividade dentro das próprias disciplinas, para as 

quais não existem dados bibliográficos fiáveis, estudos bibliométricos à micro-escala e explorar a 

mobilidade dos investigadores. Esta última abordagem, que combina a análise de CVs e inquérito, foi 

já explorada em Portugal, para o estudo das perspectivas de retorno a Portugal, de um grupo de in-

vestigadores portugueses expatriados e cientificamente produtivos (com patentes registadas) na 

área da biotecnologia (Fontes, 2007). 

                                                            
42 

Instituições envolvidas: US Department of Energy, National Institutes of Health, National Science Foundation, W.K. Kellogg Foundation. 
para mais informações consultar: www.rvm.gatech.edu (último acesso 11.02.2011). 

http://www.rvm.gatech.edu/
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Como se pode constatar o CV tem sido profusamente utilizado, como fonte quase inesgotável de da-

dos de análise. A profusão da utilização deste documento deve-se a um certo grau de dependência 

dos investigadores dos seus CVs, para diferentes pressupostos, como a procura de emprego, apre-

sentação em conferências ou submissão de candidaturas a bolsas e outro tipo de financiamentos 

académicos e científicos.  

É contudo relevante referir que o CV, enquanto fonte de dados, apresenta complexidades a transpor 

para a sua utilização. Pode-se elencar, entre as mais relevantes, a tarefa de codificação dos dados43, 

onerosa em tempo e recursos e onde o risco de introdução de erros, pelo codificador, é real. Existem 

ainda problemas relativos à utilização de diferentes formatos de CV, onde a informação relevante pa-

ra a codificação pode não estar contemplada, em detrimento de dados não relevantes estarem ina-

propriadamente incluídos (Dietz et al., 2000). 

Em suma, o CV é um documento universal, nomeadamente entre trabalhadores do conhecimento, o 

que o torna um objecto de crescente interesse (Dietz et al., 2000). Investigadores sociais interessa-

dos nas carreiras dos investigadores consideram-nos uma fonte muito rica para estudos longitudi-

nais. O CV, quer seja visto como uma ferramenta de marketing pessoal ou utilizado como um recurso 

científico, contém um valioso conjunto de dados para o estudo de trajectórias, avaliação de investi-

gação científica e, mais genericamente para o estudo das temáticas relacionadas com a ciência e tec-

nologia (Dietz et al., 2000).  

 

2.2. Processo de recolha 

Antes de se iniciar qualquer processo de recolha de CVs há que dimensionar o universo em estudo. 

Para se quantificar o número de equipas de investigação e investigadores em causa, para este estu-

do, foi utilizado o website institucional do IGC. Em 2007, o IGC era composto por 46 grupos de inves-

                                                            
43 

Relativamente às variáveis codificadas dos CVs, há que ter em conta que os investigadores seguem padrões de vida diferenciados, opor-
tunidades e realidades distintas, que os próprios reflectem na estrutura e conteúdo dos seus CVs, de acordo com as projecções e impactos 
desejados na sua utilização. Pesará, portanto, o facto de a informação ser construída em função de um objectivo concreto (emprego, fi-
nanciamento para investigação, etc.), que visa atender, ou superar, expectativas de terceiros (marketing pessoal) podendo enviesar a pró-
pria biografia pessoal que se retira deste, num momento preciso. 
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tigação, de dimensão e caracterização variável44. Para este estudo retiveram-se apenas os investiga-

dores com actividades de investigação activas no IGC, sendo o grau mínimo de qualificação o douto-

ramento. Foi identificado45 o universo de 136 investigadores cujo CV, se procurou recolher, de forma 

indirecta, usando exclusivamente a internet como ferramenta de pesquisa. 

Não obstante a extensa pesquisa realizada através dos motores de busca, esta acabou por se revelar 

infrutífera, dada a obtenção de apenas 18% do total de CVs. Este primeiro resultado não era expec-

tável, dada a profusão do uso do CV pelos profissionais da ciência46. Dos CVs recolhidos de forma in-

directa, apenas 1 estava disponível no website institucional do IGC, 3 no website do grupo de investi-

gação de pertença 47, tendo os restantes 10 sido recolhidos em websites como papaformigas48 ou li-

gados a aulas e seminários. 

A recolha passou então a ser mediada por um representante institucional do IGC que liderou a co-

municação, via e-mail, com os investigadores, apresentando sucintamente o projecto de investigação 

e solicitando a todos os investigadores do laboratório, a participação no estudo pelo envio do seu CV. 

A resposta a esta iteração ocorreu com grande brevidade e em elevado número. Porém, as respostas 

elegíveis apenas representavam 40% do total de CVs da amostra. Foi feito novo contacto e-mail aos 

investigadores principais, de cada grupo de investigação, solicitando, não só o envio dos seus CVs, 

como ajuda na colecta dos CVs dos doutorados do seu grupo de investigação. No primeiro dia, foram 

recebidos 17 CVs (2 homens e 15 de mulheres), mas a evolução da recolha estagnou de novo. A ac-

ção foi retomada, sendo, desta vez, enviado e-mail apenas aos pós-doutorados do laboratório. Esta 

nova recolha traduziu-se apenas na duplicação de alguns elementos já coleccionados. 

Numa terceira fase da recolha, optou-se por fazer a recolha de forma directa, solicitando aos investi-

gadores que gravassem directamente o seu CV no dispositivo de armazenamento informático (pen 

                                                            
44 

As equipas de investigação têm um número de elementos variável que pode oscilar entre os 2 e 17 investigadores e uma composição he-
terogénea, com um número variável de estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, investigadores doutorados e pós-
doutorados. 
45 

A informação retirada do website institucional e dos relatórios anuais 2005 e 2006, também disponíveis no website, foi agregada numa 
lista de nomes, e-mails e grupo de pertença dos investigadores elegíveis, utilizada para a realização da pesquisa na internet. 
46 

Bolsas de investigação, conferências, bases de dados de CVs de investigadores, website institucional do laboratório de investigação, da 
universidade ou do centro de investigação da universidade com quem tem relação académica ou de investigação, de instituições host em 
conferências, do grupo de investigação, páginas pessoais ou blogs. 
47 

Um website mais pequeno com ligação à pagina institucional do IGC, que abre em janela própria e tem conteúdos mais aprofundados so-
bre a investigação do grupo. 
48 

Ver: www.papaformigas.com. 
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drive), disponível no momento da interacção. Para esta recolha, a autora deslocou-se, pelos vários 

open spaces, acompanhada por um interlocutor institucional de referência. Nesta última etapa da re-

colha constatou-se que todos os investigadores dispunham do seu CV, tendo, alguns, solicitado al-

guns minutos para o actualizar. Desta forma foram recolhidos os últimos 25% dos CVs da amostra.  

A distribuição dos 101 CVs recolhidos, e que definem a amostra, é descrita de seguida no quadro 2: 

Quadro 2: Taxa de sucesso na recolha de CVs por tipologia de investigador 

Tipologia do investigador Nº de investigadores Nº de CVs recolhidos 
% de resposta por tipo-

logia de investigador 

Investigadores principais internos 34 28 82% 
Investigadores principais externos 12 11 92% 

Pós-doutorados internos 55 47 85% 
Pós-doutorados externos 24 12 50% 
Investigadores visitantes 11 2 18% 

Ex- investigadores do laboratório 0 1 - 

Total 136 101 
  

Em notas finais, tecem-se algumas considerações relativas ao processo de recolha de CVs: 

 As pesquisas baseadas na recolha de CVs são normalmente apresentadas como uma forma práti-

ca e relativamente pouco onerosa de recolha de informação. Tal é possível quando existem siste-

mas centralizados de CVs padronizados ou quando as instituições gestoras destes sistemas dispo-

nibilizam os dados para a investigação. No presente caso, não houve possibilidade de acesso aos 

CVs dos investigadores do IGC pela base de dados da FCT, sendo que o próprio laboratório não 

dispunha de uma plataforma interna de CVs dos seus investigadores. A ausência de padronização 

dos currículos é corroborada por um recente estudo europeu, EURO-CV, que, partindo de vários 

sistemas nacionais de CVs, explora a possibilidade de utilizar os CVs dos investigadores, em for-

mato electrónico, como uma forma de combater a falta de dados relativos à mobilidade e trajec-

tórias científicas dos investigadores europeus (EURO-CV Final Report, 2009). 

 Nos casos de inexistência de sistemas centralizados de CVs, a sua recolha está necessariamente 

associada à entrada em campo do investigador. A descrição aqui exposta mostra que, na comuni-

dade científica, é muito provável não se obter resposta a um e-mail que solicite o CV. Por conse-

guinte, recomenda-se a combinação de aproximação directa e indirecta, para a recolha de CVs 

junto dos investigadores. 
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 Finalmente, embora não se tenha procedido desta forma, recomenda-se, neste tipo de estudos, a 

realização de uma apresentação pública inicial do projecto e da equipa de investigadores nele en-

volvidos. Esta etapa, serve, não só, de veículo de formalização institucional da investigação como 

assegura o envolvimento do público-alvo no projecto, fornecendo-lhes um enquadramento mais 

exacto do intuito da pesquisa. 

 

2.3. Organização da informação extraída dos curricula vitae 

Concluída a recolha, a informação contida nos CVs foi organizada em categorias, de forma a proce-

der-se à análise das trajectórias dos investigadores, e transposta em variáveis codificadas para permi-

tir a análise estatística da relação entre a mobilidade e a produtividade científica49. A especificidade 

da informação recolhida permitiu, não só, identificar alterações nas trajectórias académicas e cientí-

ficas dos investigadores, como os factores-chave para a definição dos percursos de mobilidade. Apre-

senta-se, de forma sucinta, as dez dimensões construídas a partir dos CVs:  

i. A dimensão I agrega a informação sobre o formato do CV utilizado e a data de actualização do 

mesmo. 

ii. A dimensão II integra dados biográficos sobre os investigadores: a nacionalidade, o ano de nasci-

mento, o género, o estado civil e o número de filhos. Esta informação, para além de permitir ca-

racterizar o grupo de investigadores do laboratório, é relevante na análise das trajectórias de vida, 

podendo ainda revelar-se influenciadora da mobilidade e produtividade científicas50.  

iii. A dimensão III “Descrição da situação dos investigadores do Laboratório em 2007” reúne a in-

formação que caracterizava a situação profissional do investigador em 2007: área de investigação 

no IGC, grupo de investigação de pertença, tipologia do grupo, função do investigador no IGC; ano 

em que iniciou essas funções, ano em que cessou funções com o laboratório, entidade que atribu-

iu bolsa ao investigador; país financiador da bolsa; afiliação do investigador, outras funções do in-

                                                            
49 

A descrição exaustiva da informação recolhida (na sua forma descritiva e categorizada) e respectivas dimensões de pertença estão dispo-
níveis no anexo 2 e 3. 
50 

Para completar este grupo de informação foi necessário recorrer a outras fontes (interlocutor do IGC e website da instituição), com vista 
a colmatar informação relevante e omissa nos CVs como data de nascimento e género dos investigadores. Dadas as características transna-
cionais do instituto foi difícil fazer uma directa correspondência entre o nome de um investigador e o género. 
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vestigador (na investigação, academia e outras) e ano de início de funções fora do laboratório. 

Com alguns dos dados foram realizados cálculos simples com vista a extrapolar as idades de início 

e fim e tempos de permanência, nas diversas funções. 

iv. As dimensões IV, V, VI e VII, respectivamente “Descrição do percurso universitário (licenciatura e 

mestrado)”, “Descrição do percurso doutoral”, “Descrição do percurso pós-doutoral” (tabela que 

se repete 3 vezes para 1º, 2º e 3º pós-doutoramento), “Descrição do percurso de investigação” 

(tabela que se repete 3 vezes para registo de 3 experiências profissionais após a licenciatura), são 

semelhantes a nível de estruturação da informação da trajectória dos investigadores. Existe um 

grupo de informação base transversal definido pela área científica, instituição que conferiu o grau 

ou onde o investigador teve uma experiência profissional, país dessa instituição, entidade financi-

adora de bolsa, origem geográfica do financiamento, ano início do grau ou experiência profissio-

nal e ano obtenção do grau ou fim da experiência profissional. Existe ainda um grupo de informa-

ção que contempla o facto de o investigador poder ter tido uma experiência, no enquadramento 

de outra instituição, sendo contemplados, ainda, os campos de informação referentes a essa insti-

tuição e país de acolhimento durante grau ou experiência profissional. 

v. A dimensão VIII, “Mobilidade de área científica, institucional e geográfica”, contabiliza informa-

ção recolhida nos grupos anteriores. Esta informação reúne a contagem do número de mobilida-

des de cada investigador, ao longo da carreira: mobilidade de área científica (entre a posição ac-

tual, licenciatura; mestrado e doutoramento), mobilidade institucional (instituições nacionais e 

estrangeiras), mobilidade de curta e longa duração (duração superior e inferior a 1 ano) fora do 

país de origem. São ainda contemplados nesta dimensão o número de países de destino das esta-

dias de curta e longa duração e a descrição de quais os países envolvidos nessas estadias.  

vi. A última dimensão relativa à produtividade inclui o número de “Prémios atribuídos aos investi-

gadores” pelo país de origem e por entidades estrangeiras, assim como o momento da carreira 

em que esses prémios foram atribuídos. Inclui “Ligação ao sector produtivo” com o número de 

patentes ou invenções registadas pelo investigador e indica se o investigador criou empresa pró-
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pria. O número “Publicações” em livros e revistas contabiliza, através da contagem simples, o 

número de artigos contidos em cada CV, sem recurso a consulta a dados de fontes externas, con-

sequentemente sem avaliação qualitativa das mesmas. 

 

3. Entrevistas biográficas 

Apesar do CV ser uma ferramenta útil para analisar as trajectórias dos investigadores, a compreensão 

dos motivos determinantes para a construção dessas trajectórias exige um conhecimento mais pro-

fundo sobre as motivações pessoais inerentes às decisões de mobilidade. Consequentemente e dada 

a importância dos factores de índole pessoal para a compreensão das trajectórias e escolhas de mo-

bilidade (Gill, 2005; Batier et al., 2006), torna-se imprescindível, para este estudo, a realização de 

uma análise exploratória dos factores subjectivos e individuais que mapeiam o percurso dos investi-

gadores. A escolha da entrevista biográfica, a 14 investigadores do IGC, inscreve-se neste objectivo. A 

amostra dos entrevistados foi delineada tendo em conta a necessidade de seleccionar investigadores 

com perfis e trajectórias distintos, para ser seguido o pressuposto exploratório de identificação de 

novos dados. 

 

3.1. Metodologia 

A entrevista biográfica possui, por ser de natureza qualitativa, um ”forte carácter narrativo” (Flick, 

1995), o que permite entrar na dimensão dos motivos e das percepções inerentes às decisões do in-

divíduo ao longo da vida. A condução das entrevistas pretendeu estimular o interlocutor a contar his-

tórias, episódios significantes da sua vida que ilustrassem os como e os porquês de eventos impor-

tantes da sua biografia. O entrevistado percorre, assim, os vários tópicos na sua narração, seguindo a 

sua própria sequência. Ao possibilitar que o entrevistado se recorde de episódios, estabeleça liga-

ções, avalie situações, se arrependa ou felicite pelas suas escolhas, a entrevista permite a elaboração 

de balanços por parte do entrevistado. O papel do entrevistador, nesta técnica, é essencial. Algumas 

das competências que este precisa de possuir são o “interesse e respeito pelos outros, flexibilidade 
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em relação a eles, capacidade em demonstrar compreensão e simpatia e acima de tudo disposição 

para ficar calado e escutar. Há entrevistadores falantes, que conseguem puxar pela língua do infor-

mante e os informantes variam desde os conversadores e desinibidos, que precisam de poucas per-

guntas para dar o rumo à conversa, até os calados, para os quais é útil a formulação de perguntas 

complementares” (Meneghel, 2007: p. 122). Estas qualidades dotam o entrevistador da capacidade 

de intervir, ao longo da narração biográfica, garantindo a cobertura de todos os tópicos relevantes 

para o quadro de análise da temática em estudo, contidos no guião de entrevista. 

As entrevistas biográficas são utilizadas para abordagens aprofundadas de análise das trajectórias, 

como revela o estudo realizado a um grupo de mulheres que trabalham no universo das tecnologias 

da informação e comunicação (Valenduc et al., 2004). Este estudo foi realizado a 107 mulheres e 33 

homens em sete países europeus. A análise permitiu, não só ter uma visão global das mulheres a tra-

balhar no sector, como, revelar padrões específicos de carreira, através da combinação da análise 

descritiva com uma análise de clusters. Finalmente, através da reunião do material narrativo e anali-

sadas as histórias de vida individuais, na procura de “temas de vida”, pontos de mudança e estraté-

gias, foram elaboradas histórias de vida padronizadas (Valenduc et al., 2004). Esta metodologia de 

análise é certamente onerosa e longa, mas abrange, inquestionavelmente, todo um leque de dimen-

sões impossíveis de descortinar na análise de CVs.  

“As histórias de vida constituem somente um meio, entre outros, mas sem dúvida o melhor, de apa-

nhar o sentido das práticas individuais. No entanto, não é esta a sua única e principal característica. Es-

ta decorre de facto de se poder observar através da história de vida, o que nenhuma outra técnica 

permite atingir: as próprias práticas, os seus encadeamentos, a sua condição, o seu movimento” (Ber-

traux, 1981). Aplicadas aos investigadores, as entrevistas biográficas permitem perceber o conteúdo da 

trajectória, passando a pente fino as várias etapas da experiência dos investigadores, incidindo em ex-

periências e em práticas individuais e colectivas. Permitem também perceber a capacidade crítica dos 

actores envolvidos, as suas atitudes (estando aqui muito longe dos clássicos questionários de atitude) e 

as suas estratégias e formas de lidar com problemas quotidianos.  
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Para além do supracitado estudo das trajectórias das mulheres que trabalham no mundo das TIC (Va-

lenduc et al., 2004), dois inquéritos foram analisados em detalhe, um do projecto RVM (Bozeman et 

al., 1998), outro relativo ao ENWISE projecto sobre as dificuldades experienciadas pela nova geração 

de jovens investigadores da Europa Central e de Leste (Linková e Henderson, 2004). Outras dimen-

sões da mobilidade, concretizadas num estudo sobre as intenções de retorno dos profissionais turcos 

a residir no estrangeiro (Güngör et al., 2007), foram retidas como relevantes, exploradas e incorpo-

radas no guião de entrevista.  

3.2. Selecção da amostra 

A selecção dos 14 investigadores foi efectuada com base na análise das trajectórias dos vários inves-

tigadores. O quadro abaixo ilustra os perfis seleccionados.  

Quadro 3: Grelha de organização sumária da informação dos CV 

Caso 
Ano 
nasc 

Gén Nac 
Países de 
permanência  

 Detalhes do percurso: país (posição)   
Países estadia 
curta duração 

Posi-
ção 

Equipa 

2 1964 F PT PT CA PT(g)>PT(m)>PT(d)<>CA(d)>PT(p)>PT(p)>PT(PI) IT US CA USA UK PI Externa 

10 1971 M PT PT UK USA PT(g)>UK(d)>USA(p)>PT(PI) N/Ref. PI Externa 

11 1962 F ISL ISL NL PT NZ  USA(g)>NL(d)>PT(p)<>NZ(p)>PT(PI) NL NZ Fiji BR PI Externa 

13 1970 F FR FR USA PT FR(g)>FR(d)>FR(p)>USA(p)>FR(p)>PT(PI) N/Ref. PI Interna 

21 1962 M PT PT PT(g)>PT(m)>PT(d)>PT(PI) USA PI Interna 

30 1963 M SP SP USA GE PT SP(g)>SP(d)>USA(p)>GE(PI)>PT(PI) N/Ref. PI Interna 

32 1970 M PT 
PT GE NZ 
USA 

PT(g)+GE(e)>PT(d)<>NZ(d)>USA(p)>USA(p)> 
PT(PI) 

N/Ref. PI Interna 

35 1956 M IND IND USA PT IND(g)>IN(m)>US>(d)>PT(PI) IT PI Interna 

42 1969 F PT PT PT(g)>PT(d)>PT(p)>PT(p) N/Ref. P-doc Externa 

64 1973 F PT PT NL FR PT(g)+FR(e)>UK(m)<>NL(m)>FR(d)>PT(p) FR UK P-doc Interna 

75 1961 F BR BR GE PT BR(MD)>GE(d)>GE(m)>PT(p) Gana; BR P-doc Interna 

81 1975 M PT PT FR  PT(g)>FR(d)>PT(p)>PT(p) PT P-doc Externa 

83 1970 M PT PT USA UK PT(g)>USA(p)>PT(d)<>UK(d) N/Ref. Visit. Externa 

85 1972 M DIN DIN NL PT DIN(g)>DIN(m)>NL(d)>PT(p) NL PT P-doc Interna 

 
Porque o objectivo é explorar o fenómeno da mobilidade, os casos seleccionados são heterogéneos. 

Por um lado foram seleccionados casos extremos, ou seja, investigadores envolvidos em vários pro-

cessos de mobilidade superior a um ano (muito móveis) e investigadores sem mobilidade. A par des-

tes casos, foram também seleccionados indivíduos com uma tipologia de mobilidade “mediana”, de 

forma explorar todos os factores motivacionais para a mobilidade, balizando desta forma a informa-

ção, proveniente das entrevistas aos casos extremos. Sistematizando os critérios para a selecção po-

de elencar-se a igual representatividade de género, nacionalidade (português e estrangeiro), a rela-

ção com o laboratório (grupo interno e grupo externo) e o número de mobilidades (Quadro 4). 
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Quadro 4: Síntese da caracterização dos investigadores seleccionados para entrevistas 

Caracterização dos 14 investigadores 
 

Género 7 Homens + 7 Mulheres 

Nacionalidade  7 Portugueses + 7 Estrangeiros 

Mobilidade 9 “Móveis” + 5 “pouco móveis” 

Posição 8 Investigadores Principais + 5 Pós-doc. + 1 visitante 

Relação com o Laboratório 8 Internos + 6 externos 

 

3.3. Processo de entrevistas aos investigadores 

O agendamento das entrevistas foi efectuado por e-mail, após recolha dos CVs. A disponibilidade e a 

abertura dos investigadores para colaborar, nesta fase do estudo, foram elevadas. O facto de as en-

trevistas terem tido lugar no local de trabalho dos investigadores foi essencial, pois permitiu abordar 

de uma forma mais aprofundada a realidade do laboratório. Havendo dois tipos de grupos de inves-

tigação, classificados mediante a circunscrição da investigação ao espaço físico do IGC (grupos inter-

nos) ou a laboratórios externos (grupos externos) o contacto directo com ambos os cenários permitiu 

uma maior contextualização do entrevistador, assim como um maior envolvimento emocional do en-

trevistado para as questões em análise. 

A duração das entrevistas, prevista para de cerca de 45 minutos, prolongou-se, muitas vezes, para 

além do tempo definido. O interesse dos investigadores em partilhar as suas experiências foi grande. 

Houve inclusivamente entrevistas com visitas guiadas às próprias infra-estruturas de investigação. Ao 

longo das entrevistas, os investigadores expressaram várias vezes emoções de entusiasmo, energia, 

paixão ou até mesmo desilusão. Um dado identificado como transversal a este grupo de investigado-

res, é a paixão incondicional pelo seu trabalho, dado novamente reportado numa tese de mestrado, 

realizada sobre os investigadores do mesmo laboratório (Roseiro, 2009). Todo o material recolhido 

está impregnado de afectos e visões pessoais e muita desta dimensão ficará ainda por interpretar. 

O relacionamento informal dominou as entrevistas realizadas. Os entrevistados referem-se a outros 

investigadores do IGC (internos e externos) e aos seus projectos, mostrando o clima de abertura do 

laboratório, onde domina um elevado espírito de profissionalismo e cooperação, característica es-

sencial de grupos de investigação nesta área (Wagner et. al., 2009). 
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Apesar da entrevista ter um guião, o estilo da condução da entrevista foi apenas dirigido quando 

oportuno, de forma a garantir a cobertura dos cinco grupos temáticos do guião suporte à entrevista 

biográfica51.  

 

Os grupos temáticos a cobrir na entrevista: 

i. O primeiro grupo reúne as características pessoais do investigador, nomeadamente estado civil e 

número de filhos, informação ausente nos CV.  

ii. O segundo grupo enquadra o contexto familiar e socioeconómico do investigador, explorando 

também a influência da matriz familiar na escolha da carreira. Ainda neste ponto são abordados 

os eventos especiais ou pessoas determinantes na escolha da carreira, e a extensão do suporte 

familiar, seja do marido ou companheiro, como da família alargada, na sua escolha.  

iii. O terceiro grupo reúne as questões relacionadas com a educação e o percurso pós-graduado, com 

todas as questões relativas aos locais por onde passou, as razões, as intenções de permanência, 

as rupturas ou interrupções na carreira, a construção de relações, etc. O objectivo é isolar as mo-

tivações de mobilidade durante o percurso académico.  

iv. O quarto grupo concentra questões relativas à carreira profissional. São incluídas temáticas como: 

percursos, decisões, comentários à posição actual, planos e projecções para o futuro.  

v. O quinto grupo agrupa informação exploratória relativa ao tópico das colaborações, criação de 

redes de conhecimento e mobilidade, a tecnologia envolvida nesses processos, assim como o 

tempo e mobilidade dedicada à ida a conferências, seminários e cursos de breve. 

 
  

                                                            
51

 Para consulta do guião de entrevista, ver o Anexo 4. 
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III PARTE: PESQUISA EMPÍRICA E RESULTADOS 

CAPÍTULO I – Retrato dos investigadores e suas carreiras 

Como referido na metodologia, esta pesquisa assenta num estudo exploratório, baseado em diferen-

tes métodos.  

O primeiro pressuposto metodológico assenta na análise de CVs dos investigadores que, em 2007, ti-

nham relações de investigação com o IGC. Pretendeu-se explorar, até que ponto, é possível estudar a 

mobilidade e a produtividade científica, através da informação exclusivamente recolhida dos CVs, e 

quais os limites desta metodologia de análise. Nesta fase o CV foi assumido como a única fonte de 

dados para a análise das trajectórias, não se tendo recorrido a outras fontes (orais ou escritas) para 

completar a informação omissa, tal como já desenvolvido noutros estudos (Mangematin, 2000; Dietz 

et al., 2000; Sabatier et al., 2006; Cañibano, 2008).  

A segunda opção metodológica assenta nas entrevistas biográficas realizadas a 14 investigadores do 

IGC, através das quais se explanam quais as motivações subjacentes às decisões de mobilidade dos 

investigadores e quais as suas percepções sobre a carreira científica.   

A informação obtida nesta dupla recolha permitiu realizar52: i) estatística descritiva dos dados retira-

dos dos CVs, para caracterizar a amostra e identificar dados relevantes para a descrição e caracteri-

zação das trajectórias académico-científicas e de mobilidade dos investigadores; ii) análise de conte-

údo das 14 entrevistas biográficas, visando desvelar quais as motivações e escolhas pessoais, subja-

centes às decisões de mobilidade dos investigadores em biomedicina e quais as suas percepções face 

à gestão e organização das actividades de investigação e progressão na carreira em ciência; iii) cálcu-

los de estatística multivariada, dos dados quantitativos codificados retirados dos CVs, com vista a ex-

plorar a existência de relação entre a mobilidade do investigador e a sua produtividade. 
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Com a colaboração no tratamento estatístico dos dados de Marta Peixoto de Sousa.  
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1. Caracterização dos investigadores através dos Curricula Vitae 

A sistematização da informação dos CVs, foi organizada numa base de dados53, o que permitiu carac-

terizar a amostra composta por 101 doutorados, pertencentes a um universo de 136 investigadores 

doutorados54 do IGC.  

Este capítulo baseia-se, em grande parte, na estatística descritiva destes dados, dividindo-se em dois 

pontos. No primeiro, são apresentados os dados de caracterização sócio-demográfica da amostra re-

lativos à nacionalidade, faixa etária, distribuição por género e estado civil. No segundo ponto, os CVs 

permitem descrever os investigadores em termos de trajectórias e carreira, da evolução da formação 

e antiguidade, identificando a importância da mobilidade enquanto elemento agregador e caracteri-

zador das trajectórias dos investigadores.  

 

1.1. Dados sócio-demográficos 

A amostra é caracterizada por uma maioria de investigadores portugueses (70%), sendo os restantes 

de outras nacionalidades (28%) ou dupla nacionalidade (2%). A UE é a origem mais representada, no 

grupo de estrangeiros, com um total de 16 investigadores, seguindo-se a América do Sul com 6 inves-

tigadores (Gráfico 2)55.  

Gráfico 2: Nacionalidade dos investigadores vs local de origem 

 

Relativamente à repartição dos investigadores por género, a amostra é caracterizada por uma maior 

representatividade de mulheres com 65% face a 35% de homens. O grupo de investigadores portu-

                                                            
53

 Para consulta organização e tipologia de informação recolhida e categorizada, a partir dos CVs dos investigadores, ver o Anexo 2. 
54

 Investigadores doutorados, portugueses ou estrangeiros, que em 2007 tinham relações de investigação com o IGC. 
55 

Os países pertencentes à europa, encontrados nos CV são; Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlân-
dia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Suécia; categorizados como América do Sul: Brasil, México, Argentina. 
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gueses é caracterizado por uma maior representatividade feminina (69%), enquanto o grupo de in-

vestigadores estrangeiros se divide em 55% mulheres e 45% homens (Quadro 5). Esta distribuição de 

género segue a tendência crescente de igualdade encontrada nos dados oficiais da FCT relativos a 

bolsas de doutoramento e pós-doutoramento entre homens e mulheres. Os dados mostram o au-

mento de 11% da totalidade das bolsas atribuídas a mulheres face aos homens, no período entre 

1994 e 2006. É relevante frisar que a representatividade feminina é especialmente notória, na área 

das ciências médicas e da saúde, onde em 2005, 68% das bolsas de doutoramento e 78% das bolsas 

de pós-doutoramento foram concedidas a mulheres (FCT, 200856). A forte representatividade das 

mulheres a trabalhar em ciência em Portugal é confirmada pela OCDE (MSTI database, 2007) sendo 

que Portugal ocupa o primeiro lugar, com dados de 2003, seguida pela Rússia, Eslováquia e Islândia, 

ambas com dados de 2005. 

Quadro 5: Nacionalidade dos investigadores da amostra vs género 

Nacionalidade Mulheres (% por nacionalidade) Homens (% por nacionalidade) Total 
Portuguesa 50 (69%) 22 (31%) 72 
Outra nacionalidade 16 (55%) 13 (45%) 29 

Total: 66 35 101 

 

A data de nascimento dos investigadores também é um dado relevante para a análise das trajectó-

rias de vida. Os investigadores doutorados analisados, estão maioritariamente representados por in-

divíduos que nasceram entre 1967 e 1971, tendo, à data do estudo, entre 36 e 40 anos. A proporção 

de investigadores estrangeiros face aos portugueses parece aumentar com a senioridade, verifican-

do-se que os grupos mais seniores, apesar de mais pequenos, se caracterizam por uma representati-

vidade mais equilibrada entre investigadores estrangeiros e portugueses (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

                                                            
56 

Disponível em: http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/estatisticas/index.phtml.pt (last access in 20/10/2010). 
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Gráfico 3: Idade e data de nascimento dos investigadores em 2007 vs origem  

Para o apuramento da média de idades da amostra, chegou-se a um resultado de 38 anos57. A média 

de idades do grupo de investigadores portugueses é de 37 anos, sendo de 40 anos para grupo de in-

vestigadores estrangeiros. No que respeita ao género, o grupo português caracteriza-se por uma 

média de idades de 36 anos para as mulheres e de 38 anos para os homens, sendo de 39 e de 41 

anos, respectivamente, para as mulheres e homens investigadores estrangeiros. 

O estado civil e o número de filhos são uma informação omissa em 72% dos CVs recolhidos. Esta si-

tuação parece ir de encontro a fenómenos descritos na literatura científica, relativos às várias dimen-

sões do uso do tempo na ciência e progressão na carreira. Segundo Ackers (2007) existe uma predis-

posição quase totalista à investigação, que faz com que “ser solteiro” ou “não ter qualquer compro-

misso familiar”, seja mais compatível com o perfil mais competitivo e apto a enfrentar propostas de 

mobilidade (Ackers, 2004; Araújo, 2007)58. Dos 28% de investigadores que fazem referência ao esta-

do civil no seu CV, 20 são casados, 7 solteiros e 1 divorciado (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Estado civil dos investigadores [n=28]  

 

Porém, a referência ao estado civil aparece com mais frequência nos CVs de investigadores mulheres 

numa proporção de 35% face a 17% nos CVs de investigadores homens. Quanto ao número de filhos, 
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Valor esse que corresponde ao cálculo das idades de todos os investigadores eliminando um outlier, um cientista de 70 anos, para que 
não enviesasse o cálculo.  
58 

O uso do tempo e sua articulação com as dimensões profissional e familiar serão explorados no ponto 5.4. As entrevistas em profundida-
de permitiram explorar, de forma mais detalhada, as dificuldades de articulação entre a esfera familiar e profissional e identificar as neces-
sidades experienciadas pelos investigadores que optaram por ter uma vida familiar e fazer ciência em Portugal.  
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esta aparece como informação complementar ao estado civil. Dos 20 investigadores que indicam, no 

seu CV, o estado de casados, 16 faz referência ao número de filhos. Há ainda uma investigadora sol-

teira mulher que faz referência a um filho, enquanto os restantes investigadores nada enunciam a es-

te respeito. A omissão ou inclusão da informação relativa ao estado civil e número de filhos no CV re-

flecte, não só, a estratégia pessoal do investigador, como as diferenças culturais de gestão da profis-

são. A ausência de informação referente ao estado civil e número de filhos, nos CVs dos investigado-

res, é enunciada como recorrente na literatura, sendo sublinhada a relevância desta informação para 

o estudo das trajectórias e progressão na carreira (Batier et al., 2006). A literatura aponta ainda a ne-

cessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre a nacionalidade do parceiro e o seu papel 

na definição dos percursos de mobilidade do casal (Gill, 2005) como dados relevantes para uma ulte-

rior compreensão do fenómeno da mobilidade. 

 

1.2. Áreas e carreiras na ciência 

Os CVs permitem, ainda, descrever e caracterizar os investigadores nos vários estádios de carreira e 

formação científica, assim como identificar a importância da mobilidade enquanto elemento agrega-

dor das trajectórias dos investigadores, ao nível das áreas científicas e das trajectórias académicas e 

profissionais. 

 

1.2.1. Áreas de investigação 

Os investigadores da amostra estavam, em 2007, integrados em 43 dos 46 grupos de investigação 

existentes no IGC. Destes investigadores, 76% estavam integrados em grupos internos, ou seja, resi-

dentes no IGC, e 23% procedia a sua investigação em grupos externos.  

Da análise, verificou-se que a área de investigação dominante no instituto é a área C (Ciências Bioló-

gicas), área que integra 87% dos investigadores da amostra. Segue-se a área B (assuntos ligados à 

medicina) com 12% dos investigadores (Gráfico 5). Um pequeno grupo, representado por 2 indiví-

duos de ambos os géneros a trabalhar na área N (Administração em ciência), foi apanhado na inves-
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tigação devido ao seu percurso científico não ser distinguível dos demais e, à data do início do estu-

do, estarem envolvidos em investigação (um dos investigadores estava em fase de conclusão do pós-

doutoramento). Estes casos podem indiciar que um percurso dentro da ciência é valorizado nas fun-

ções intrinsecamente ligadas à mesma, embora seja necessário um maior número de dados para se 

concluir a existência desta correlação. 

Gráfico 5: Área científica de investigação, por tipologia de grupo  

 

A área científica de investigação B (temas ligados à medicina)59 está mais representada nos grupos 

externos. Esta diferença de representatividade é um resultado dos dados recolhidos (101 de 136 in-

vestigadores elegíveis para este estudo), sustentado pelo facto dos grupos externos estarem próxi-

mos de hospitais e institutos mais adjacentes à medicina. 

 

1.2.2. Trajectórias científicas 

No que diz respeito às trajectórias científicas60, verifica-se que os investigadores nascidos após 1976 

correspondem a jovens recém-doutorados portugueses que, em 2007, frequentavam o seu primeiro 

pós-doutoramento. Este dado mostra a existência de uma alteração na carreira científica, que parece 

reflectir-se no percurso dos investigadores mais jovens portugueses: estes realizaram o doutoramen-

to imediatamente após a licenciatura, saltando a fase intermédia de mestrado, concluindo a etapa de 

formação académica muito jovens. Esta trajectória científica constitui a tendência para a maioria dos 

investigadores mais jovens do laboratório. A leitura destes dados indicia a crescente aceleração nas 

trajectórias de formação científica, com a realização do doutoramento logo após a licenciatura. Dos 

                                                            
59 

Segundo Classificação Académica a Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK - Joint Academic Classification of Subjects (JACS) 
Higher Education Statistics Agency [ver: http://www.hesa.ac.uk/dox/jacs/JACS_complete.pdf, último acesso 14/9/2011].  
60

 Procedeu-se a uma análise longitudinal dos dados retirados dos CVs, relativos à carreira científica dos 101 investigadores. Para visiona-
mento dos dados tratados pode ser consultado o anexo 3. 
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investigadores nascidos antes de 1967, 73% realizaram mestrado, enquanto dos nascidos entre 1962 

e 1966, apenas 53% obtém esse grau. Esta tendência decrescente verifica-se nos nascidos respecti-

vamente entre 1967 e 1971, com 47%, entre 1972 e 1976 com 33% e após 1976 com 0% a realizarem 

esta etapa académica.  

Em relação à idade de conclusão do doutoramento, verifica-se um aumento gradual do número de 

investigadores a concluírem esta etapa antes dos 30. Dos investigadores nascidos entre 1967 e 1971, 

29% conclui o doutoramento entre os 25 e 29 anos, dos nascidos entre 1972 e 1976, a representati-

vidade é de 33% e dos que nasceram após 1976 86% dos investigadores da amostra conclui o douto-

ramento antes dos 30. Os jovens investigadores parecem crescentemente ganhar tempo, o que aliás 

acompanha alterações significativas, não só na estrutura de oferta dos doutoramentos em Portugal, 

como no mercado de trabalho. Esta alteração denota também uma nova atitude perante esta fase da 

carreira, já presente desde os investigadores mais velhos, apesar de serem minoritários, para cedo 

obterem os seus doutoramentos em oposição a adiar esta etapa académica. Apesar de esta tendên-

cia ser mais evidente nos investigadores mais jovens, os investigadores do IGC nascidos entre 1962 e 

1966 contrariam essa tendência, com 41% a concluir o seu doutoramento antes dos 30. De entre es-

te grupo de investigadores estão alguns dos quadros seniores do IGC, que ocupam lugares de refe-

rência, em grupos internos, a maioria há mais de 7 anos.  

A contrastar com este dado verificou-se ainda que 10 dos 13 investigadores da amostra nascidos an-

tes de 1966 (com mais de 40 anos em 2007) ocupavam a posição de pós-doutorandos no IGC o que 

demonstra a heterogeneidade patente nas carreiras científicas. Por outro lado, verificou-se que, a 

maioria dos investigadores (51) iniciaram funções no IGC com idade inferior a 35 anos, dos quais 7 ti-

nham menos de 30 anos quando iniciaram a relação (Quadro 6). 

 

 

 

 



78 

Quadro 6: Idade dos investigadores no inicio de funções no IGC e idade vs função desempenhada em 2007 

 Idade com que o 
investigador inici-
ou funções no la-

boratório 

Idades vs função do investigador no IGC em 2007 

Idade do 
Investigador 

em 2007 
Admin. 
Ciência Investigador 

Investigador 
Principal 

Investigador 
Principal 

+ Chefe Unid. 
Investigador  

Visitante 
Pós-
doc N/A Total 

 
 

        
[25 a 29] 7 0 0 0 0 0 4 0 4 
[30 a 34] 44 1 0 3 0 1 21 0 26 
[35 a 39] 27 1 1 13 3 1 18 0 37 
[40 a 44] 8 0 1 7 2 0 7 1 18 
[45 a 49] 4 0 1 5 2 0 3 0 11 

[>=50] 1 0 0 4 0 0 0 0 4 
S/Ref. 10 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 101 101 

 
Outro factor relevante para a construção e progressão na carreira, para além de cedo acabar o dou-

toramento e iniciar na investigação, referido na literatura, é a importância dos orientadores e as re-

lações estabelecidas durante os vários estágios de formação graduada e pós-graduada, nomeada-

mente o doutoramento (Araújo, 2006). Os professores e orientadores nos estudos pós-graduados 

são agentes críticos da socialização científica, definindo conhecimento e valores disciplinares, mode-

los de papéis, proporcionando ajuda e conselhos práticos (Baird, 1992; Hirt e Muffo, 1998). A relação 

entre o orientador e estudante tem uma importância crucial para a conclusão com sucesso dos estu-

dos de doutoramento (Golde, 1998; Hirt e Muffo, 1998) e para o crescimento intelectual e a prosse-

cução dos objectivos de carreira dos estudantes (Baird, 1992). Em 2007, 10 dos 17 investigadores que 

haviam frequentado um dos cursos de doutoramento do IGC, desempenhavam funções de chefia 

enquanto investigadores principais. O facto de estes investigadores voltarem, ao seu laboratório de 

formação, para criar o seu próprio grupo de investigação, indicia a importância das relações estabe-

lecidas durante o doutoramento, nomeadamente no país de origem e após experiências noutras ins-

tituições estrangeiras61. 

 

 

 

 

 

                                                            
61 

O alargamento da rede de relações científicas internacionais, mas principalmente a manutenção da rede de contactos, no país de origem, 
podem revelar-se factores influenciadores para o regresso, ou atracção, dos investigadores ao país de origem. 
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Gráfico 6: Investigadores por programa de doutoramento no IGC e função em 2007  

 

1.2.3. Carreira científica 

O percurso profissional dos investigadores tem início, na sua maioria, no pós-doutoramento. Contu-

do, o percurso pós-doutoral não se apresenta de forma cronológica na trajectória científica do grupo 

de investigadores em estudo. Dos 55 investigadores em situação de pós-doutoramento, 43 são mu-

lheres (78%), das quais 33 são portuguesas. A feminização dos pós-doutoramentos no laboratório re-

trata a feminização da ciência portuguesa, particularmente nas gerações mais jovens (OCT, 2001). Es-

ta situação, contudo, não se mantém nos cargos de chefia, como se pode confirmar pelo número de 

investigadores a exercer funções de investigador principal, ou de investigadores principais que acu-

mulam funções de chefe de unidade, onde, a representatividade feminina decresce (Gráfico 7). Estes 

dados parecem indiciar que as mulheres ascendem minoritariamente a cargos de chefia, factor que 

surge descrito e estudado na literatura científica. A diferença de género tem um papel importante no 

aceleramento ou abrandamento da progressão na carreira científica. Um estudo recente, sobre esta 

temática, realizado num laboratório nacional francês (Batier et al., 2006), revela não haver uma clara 

discriminação ou efeito glass ceiling62, em relação às mulheres. Contudo, o estudo revela existirem 

uma soma de compromissos que fazem com que as mulheres académicas tenham de demonstrar 

maior envolvimento, nas várias dimensões da actividade científica, e performances mais altas que o 

género oposto, para progredirem na carreira, enfrentando maiores dificuldades para atingirem o to-

po da carreira científica (Ackers et al., 2001; Casey et al., 2001). Outros estudos revelam os efeitos re-

levantes do número de filhos ou das características dos departamentos de investigação (McDowell et 

                                                            
62

 Morrison et al. (1987) definiram o efeito glass ceiling descrevendo a existência de uma barreira transparente que faz com que as mulhe-
res não ascendam, para além de um certo nível profissional, em grandes corporações. 
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al., 2001) para a progressão na carreira. A existência de uma maior dificuldade para as mulheres em 

serem muito móveis ou para estarem profundamente envolvidas na vida da organização, devido a 

maiores compromissos familiares (Ackers et al., 2001), são outros dados apontados como relevantes 

para a compreensão do fenómeno. 

Gráfico 7: Posição do investigador no Instituto vs género  

 

Relativamente às funções desempenhadas, a maioria dos investigadores da amostra (76) não tem 

uma posição classificável na carreira docente Universitária63 e apenas 23 investigadores têm uma si-

tuação contratual permanente em instituições académicas (Gráfico 8). Estes dados parecem indiciar 

uma alteração no modo de fazer ciência em Portugal. Vários factores entram em linha de conta: ape-

nas 24% dos investigadores da amostra mantêm o vínculo com a carreira docente, o acesso à carreira 

docente congelou-se significativamente a partir dos anos 90, o recurso a bolsas institucionalizou-se64, 

como forma de viabilizar o percurso em ciência (Gráficos 10 e 11), assim como a abertura de oportu-

nidades em laboratórios de investigação fora da academia (Godinho e Simões, 2009). 

Gráfico 8: Os investigadores do instituto e a carreira académica 

 

                                                            
63 

Estatuto da Carreira Docente Universitária (decreto-lei nº 448/79 de 13 de Novembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 19/80, 
de 16 de Julho, e os aditamentos dos Decretos-lei nºs 316/83, de 2 de Julho, 381/85, de 27 de Setembro, 392/86, de 22 de Novembro, 
145/87, de 24 de Março, 147/88, de 27 de Abril, 412/88, de 9 de Novembro, 35/85, de 1 de Fevereiro, 456/88, de 13 de Dezembro, 393/89, 
de 9 de Novembro, 408/89, de 18 de Novembro, e 388/90, de 10 de Dezembro, 252/97, de 26 de Setembro). 
64

 Para uma análise da evolução do SCP ver Nunes e Matias (2004). 
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No entanto, todas estas alterações e nomeadamente o desaparecimento do vínculo contratual, têm 

outro reflexo na carreira dos investigadores, a falta de estabilidade profissional, que provoca a cha-

mada precariedade profissional (Kovács, 2002). Na amostra em estudo, apenas 39% dos investigado-

res têm, pelo menos, um vínculo laboral contratual, os restantes investigadores surgem como inves-

tigadores bolseiros. A ausência de vínculos contratuais não se refere apenas à situação dos pós-

doutorandos, 10 dos 62 investigadores sem vínculo ocupam a posição de investigador principal, no 

IGC (Gráfico 9), o que revela a transversalidade da insegurança profissional existente.  

Gráfico 9: Afiliações dos investigadores 

 

É notória a relevância numérica dos investigadores pós-doutorandos (54) na amostra (Quadro 7), e a 

sua situação de bolseiros. Esta situação pode ser justificada pela dependência do IGC, e dos próprios 

investigadores, do financiamento público. No que toca ao próprio financiamento, 69 investigadores 

indicam a origem pública do mesmo, sendo 55% das bolsas provenientes da FCT, categorizadas como 

financiamento público português, nos gráficos seguintes. 

 
Gráfico 10: Entidade financiadora da actividade do 
investigador, no período em análise  

 

 
Gráfico 11: Origem da entidade financiadora 
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A inexistência de um vínculo estável liga-se directamente à dependência das bolsas, que está em li-

nha com o forte predomínio de relações de investigação com duração inferior a 3 anos. Em 2007 

existiam no IGC 42 pós-doutorandos e 17 investigadores principais (2 dos quais acumulavam a função 

de chefe de unidade) com contratos desta natureza (Quadro 7). Estes dados indiciam a existência de 

oportunidades de investigação para as múltiplas funções existentes no laboratório, seja para pós-

doutorados, seja para investigadores que assegurem ou iniciem unidades tecnológicas de topo ou de 

utilidade transversal ao instituto (chefe de unidade). Deste grupo de investigadores, apenas 17 têm 

uma relação de investigação com o instituto que perdura entre 4 e 6 anos. Este dado pode indiciar 

um crescimento acelerado da instituição que poderá ter começado com grupo de investigadores re-

lativamente pequeno, contratando nos últimos três anos um grande número de investigadores. Este 

número evidencia contudo a grande rotatividade de investigadores em funções de curta duração na 

situação de bolseiros de pós-doutoramento. Os 8 investigadores pós-doc, com relações de investiga-

ção entre 4 a 6 anos, evidencia um grupo de investigadores cuja trajectória e progressão na carreira 

está exclusivamente dependente da atribuição de bolsas consecutivas e múltiplos pós-

doutoramentos. A natureza limitada do financiamento público determina o tempo de investigação de 

um investigador com uma entidade, normalmente de duração de 3 anos, promovendo a rotatividade 

dos investigadores nas instituições e limitando consequentemente o desenvolvimento do trabalho 

científico devido à consequente fragmentação e interrupção do percurso científico dos bolseiros. 

Quadro 7: Nº de investigadores por função e anos ao serviço do IGC, por grupo de pertença em 2007 

 
Anos ao serviço do IGC por grupo de pertença   

Função actual do inves-
tigador no IGC 

[<= a 3] [4 a 6] [7 a 9] [>= a 10] S/Ref.  
Total 

Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo 

Administrador Ciência 2 - - - - - - - - - 2 

Investigador Visitante 2 - - - - - - - - - 2 

Investigador 1 - 1 - - - - - 1 - 3 

Investigador Principal + 
Chefe Unidade 

2 - 3 - 2 - - - - - 7 

Investigador Principal 13 2 1 3 5 3 - 1 4 - 32 

Pós-doc 34 8 5 3 - - - - 3 1 54 

N/A - - 1 - - - - - - - 1 

Total 54 10 11 6 7 3 0 1 8 1 101 
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Pode ainda verificar-se, que 8 investigadores principais têm relações de investigação que perduram 

entre os 7 e 9 anos, cuja maioria (5) pertence a grupos internos (Quadro 7). Este dado pode significar, 

por um lado, que o processo de conclusão dos 5 anos de incubação se pode prolongar no tempo, jus-

tificado pelo culminar tardio dos resultados da investigação em curso; por outro lado, que o IGC pode 

ter interesse em ter grupos internos com um carácter mais duradouro, especialmente se liderados 

por investigadores seniores (os “research stars” de Mahroum65). Como surge identificado na literatu-

ra, trabalhar em ciência implica, muitas vezes, o acesso a meios, infra-estruturas e capital humano 

(na forma de investigadores de topo), que não se encontram disseminados, mas sim reunidos em 

centros ou institutos, muitas vezes altamente especializados e ricos em recursos (Ackers, 2005). Para 

Mahroum (2003), estes centros têm um efeito “magnético” (atractor) e multiplicador de “star scien-

tists”, que apesar de serem em número reduzido - a sua reputação atrai os melhores e promissores 

jovens investigadores. Esta parece ter vindo a ser a aposta chave do IGC, ao dar um carácter mais 

permanente a alguns dos seus grupos internos, e do próprio Estado Português ao constituir em 1999 

o estatuto Laboratório Associado66. O IGC foi um dos primeiros quatro laboratórios associados cria-

dos pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, através de um acordo de cooperação entre este e ou-

tras duas instituições: o ITQB/UNL e o IBET67, em Novembro de 2000. Este estatuto atribui uma maior 

estabilidade de funcionamento aos laboratórios de investigação, uma vez que o apoio financeiro é 

contratualizado entre o Estado e os Laboratórios Associados e o estatuto é atribuído pelo período 

(máximo) de 10 anos, renováveis mediante avaliação positiva68. Em 2007, 6 grupos de investigação 

internos tinham o estatuto de Laboratório Associado, conferindo-lhes um carácter mais durável do 

que os 5 anos estipulados pelo IGC, como período limite de incubação, e justifica a longevidade de 

alguns desses mesmos grupos de investigação. No caso dos investigadores principais externos, a re-

lação poderá prolongar-se, enquanto for profícua para ambas as partes.   

                                                            
65

 Investigador de alto calibre (referência), cuja reputação funciona como elemento catalisador e atractor dos melhores e mais promissores 
investigadores. 
66 

Estatuto definido no Regime Jurídico das Instituições de Investigação - Decreto-Lei 125/99 e “atribuído a instituições de mérito elevado 
reconhecido em avaliações externas, na sequência de requerimento apresentado pela instituição e com base na avaliação da sua capacida-
de para cooperar, de forma estável, competente e eficaz, na prossecução de objectivos específicos da política científica e tecnológica naci-
onal”. 
67 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa e Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. 
68

 Vinculando a instituição à prossecução de actividades e objectivos específicos, à forma de os alcançar e a prazos a observar. 
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2. Mobilidade dos investigadores  

Procura-se, agora, explorar tanto os dados codificados, a partir dos CVs, como a informação das en-

trevistas biográficas, no sentido de evidenciar trajectórias científicas e percursos de mobilidade dos 

investigadores em biomedicina ao longo do seu trajecto formativo e profissional. A mobilidade será 

analisada, de forma descritiva, tendo em conta as seguintes dimensões; i) geográfica, quando envol-

ve uma deslocação entre países; ii) institucional, quando envolve uma deslocação física do investiga-

dor de uma instituição para outra, dentro do mesmo país, sendo o país de origem ou no país de aco-

lhimento; iii) científica ou temática, quando descreve uma mobilidade de área científica no percurso 

académico do investigador. A mobilidade geográfica é classificada mediante a duração da residência 

do investigador no país de acolhimento, sendo considerada: i) mobilidade de longa duração, aquela 

que envolve uma deslocação geográfica do investigador, para outro país que não o país de origem e 

cuja permanência seja superior a um ano, dado este ser o tipo de estadia que permite uma genuína 

relocação de um lugar para outro (Mahroum, 2000); ii) mobilidade de curta duração, aquela que en-

volve uma deslocação geográfica do investigador, para outro país que não o país de origem e cuja 

permanência seja inferior a um ano e cuja motivação pode envolver uma experiência profissional ou 

de investigação ou uma formação específica. 

 

2.1. Trajectórias científicas e mobilidade em biomedicina 

O texto recorta-se agora em função das várias etapas da trajectória científica e das opções de mobili-

dade tomadas pelos investigadores, em cada uma delas. Da licenciatura ao doutoramento desenvol-

ve-se a formação científica do investigador, onde se desenham as primeiras opções de mobilidade, 

que suportarão as etapas posteriores, relativas à carreira científica. Os dados explorados são obtidos 

da informação categorizada codificada dos CVs e da análise das entrevistas biográficas. 
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2.1.1. Licenciatura 

Considerada como etapa académica inicial, a licenciatura é um grau de formação académica obtido, 

na generalidade, no país de origem. Apenas 7 investigadores da amostra frequentaram a licenciatura 

em universidades fora do seu país de origem, sendo o motivo mais apontado a mobilidade, mais ou 

menos definitiva, dos progenitores: “Eu nasci de pais alemães, no Brasil” [Caso 75: Pós-doc. estran-

geira, 2 mobilidades de longa duração]; “Decidi ir para os Estados Unidos, porque não me adaptei 

bem à Islândia depois de ter vivido na Suécia durante toda a infância (onde os pais fizeram os estu-

dos pós-graduados).” [Caso 11: Investigadora principal estrangeira, 3 mobilidades de longa duração].  

Ainda nesta etapa, aparecem descritos nos CVs dos investigadores, períodos mais ou menos prolon-

gados em que estes se deslocam para outras instituições (Universidades, Institutos de Investigação, 

Hospitais) principalmente para a realização de estágios e trabalhos de investigação de final de curso. 

A mobilidade precoce é referida por Wagner (2009) como o início de carreira científica fundamental 

para a socialização de trajectórias de mobilidade. Esta etapa é definida pelos investigadores entrevis-

tados como estágio curricular ”Na licenciatura, temos um estágio curricular, de um ano. Fiz bioquími-

ca, na FCT UNL e estive lá um ano.” [Caso 42: Pós-doc. portuguesa, 0 mobilidades de longa duração]. 

Apresar desta etapa ser transversal ao programa das licenciaturas do período em análise, apenas 

30% dos investigadores refere, no seu CV, ter tido uma experiência académica noutra instituição du-

rante a licenciatura. Deste grupo, 10 investigadores referem o envolvimento com outra instituição no 

país de origem, enquanto 21 (todos de nacionalidade portuguesa) estiveram envolvidos em experi-

ências de mobilidade de curta duração (6 a 9 meses), deslocando-se para realização de investigação 

em instituições no estrangeiro. Destes 21 investigadores, 16 são mulheres (76% do total) e 5 são ho-

mens (Quadro 8). 

Quadro 8: País da instituição de acolhimento durante licenciatura vs origem e género do investigador 

 Instituição acolhimento para investigação durante a licenciatura 

Género País de origem (%) Estrangeiro (%) S/Ref. (%) Total 

     Homens 4 (40%) 5 (24%) 26 (37%) 35 
Mulheres 6 (60%) 16 (76%) 44 (63%) 66 

Total 10 21 70 101 
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As bolsas da União Europeia (Erasmus69) são a fonte de financiamento indicada por 14 dos investiga-

dores que tiveram, nesta etapa da formação, a sua primeira experiência académica numa instituição 

no estrangeiro. Esta tipologia de financiamento pro-mobilidade precoce, para além de afectar 67% 

dos investigadores com mobilidade internacional, aparece referenciada de forma explícita nos CVs 

dos investigadores, o que prova a importância deste programa na trajectória individual dos investi-

gadores. A bibliografia científica revela que a participação nestes programas de mobilidade, tende a 

aumentar a propensão dos investigadores para continuar a estudar ou a trabalhar no estrangeiro 

(King e Gelices, 2003). Ackers et al. (2001) refere que uma experiência internacional, durante a licen-

ciatura, tende a aumentar a confiança em viajar, desenvolver o conhecimento de línguas estrangeiras 

e a promover a criação de ligações com potenciais instituições de acolhimento e orientadores. Essas 

ligações são apontadas nos relatos biográficos como relevantes para a construção da carreira, nome-

adamente durante as etapas de formação pós-graduada “(…) mandei uns e-mails para um senhor que 

trabalhava no Pasteur, durante o meu estágio [Erasmus, 9 meses] e perguntei-lhe se poderia fazer lá 

o doutoramento. Ele disse que sim.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa duração]. 

Gill (2005) mostra também que a mobilidade na fase de estudante torna os investigadores mais pro-

pensos a trabalharem no estrangeiro, por adquirirem um “espírito de mobilidade” e desenvolverem 

competências paralelas para a carreira de investigação, tais como a receptividade à mudança, flexibi-

lidade, abertura a novas experiências, domínio de uma língua estrangeira e capacidade de relacio-

namento interpessoal. Esta influência na mobilidade é traduzida nos relatos das 2 entrevistas com 

esta etapa no CV. Trata-se de 2 investigadoras portuguesas que desenvolveram um forte percurso de 

mobilidade internacional e para quem a experiência de mobilidade precoce é elemento catalisador 

para a futura carreira internacional. “Estive em Colónia [Erasmus, 9 meses] e queria vir para Lisboa, 

era muito agarrada a Lisboa (…) Resolvi ficar cá [no doutoramento], mas depois não tinha know-how 

suficiente na universidade e fui procurar na Nova Zelândia. (…) Não, fiz tudo sozinha! [Caso 32: Inves-

tigadora principal portuguesa, 3 mobilidades de longa duração]. 

                                                            
69

 Desde o seu lançamento em 1987, o programa Erasmus ajudou 2 milhões de estudantes a realizar uma parte dos seus estudos ou um es-
tágio noutro país europeu. 
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Pese embora a limitação dos dados, os testemunhos mostram que a mobilidade precoce tem um 

efeito marcante nos percursos de mobilidade dos investigadores. Dos 21 investigadores com esta 

etapa no percurso académico, 19 tem até 2007, pelo menos uma experiência de mobilidade de longa 

duração na sua trajectória científica. Este grupo conta com 11 indivíduos de idade inferior a 35 anos 

e 10 com idades entre os 35 e 40 anos, cujas trajectórias de mobilidade estarão ainda a desenhar-se.  

 

2.1.2. Mestrado 

O mestrado70 é uma etapa académica intermédia, não obrigatória no percurso científico dos investi-

gadores em biomedicina71. De facto, 45% dos investigadores da amostra obteve este grau antes do 

doutoramento, dos quais apenas 11 (26% do total dos investigadores com mestrado) obtiveram o tí-

tulo de mestre em instituições estrangeiras. Os países da UE surgem como destino preferencial para 

a realização do mestrado (7 investigadores têm esse percurso), seguido dos EUA (Gráfico 12). Há uma 

ligeira predominância, em valores absolutos, de mulheres com este grau (29) face aos homens (16), 

sendo que em valores totais estes valores signifiquem que 44% das mulheres e 46% dos homens, 

com este grau, obteve o grau de mestre (Quadro 9). 

Gráfico 12: País da instituição que conferiu o grau de Mestre vs país de origem do cientista 

 

Quadro 9: Local de obtenção do grau de Mestre vs origem e género do investigador 

 Local de obtenção do grau de Mestre 
Género País de origem (%) Estrangeiro (%) N/A (%) 

    Homens 14 (41%) 2 (18%) 19 (34%) 
Mulheres 20 (59%) 9 (82%) 37 (66%) 

Total 34 11 56 

                                                            
70

 Entenda-se mestrado pré-bolonha. 
71

 Podendo, contudo, ser uma etapa utilizada enquanto estratégia de valorização do CV para candidatura a bolsa de Doutoramento na FCT. 
Este tipo de aproximação não foi referenciada em nenhuma entrevista biográfica. 
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Visando mapear a existência de redefinições científicas, durante este estágio de formação, procedeu-

se então à análise comparativa das áreas científicas72 dos mestrados realizados, face às da licenciatu-

ra, para assim se avaliar se a mobilidade de área científica pode ser apontada como um factor influ-

enciador na decisão de obtenção deste grau. Os dados dos CVs apontam a existência residual de mo-

bilidade científica, no percurso académico de alguns investigadores, com as áreas B, G e V73 a revela-

rem valores superiores no mestrado, quando comparados com a licenciatura (Gráfico 13).  

Gráfico 13: Áreas científicas dos mestrados vs licenciatura  

 

Os relatos dos investigadores sustentam e reforçam o indício da mobilidade científica identificada. O 

mestrado é apontado como uma etapa utilizada para ganhar competências de base, numa nova área 

científica “um mestrado internacional em Biotecnologia, em que uma parte da formação muito im-

portante, era na área da imunologia (…) faltava-me um bocado as bases, gostava daquilo, mas sentia 

que não tinha formação suficiente.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa duração]. 

Pode ser também utilizado como ferramenta de especialização numa área científica distinta, mesmo 

após a conclusão do doutoramento “Mudei completamente, deixei tudo para trás e fui fazer o Master 

em medicina tropical, estou a terminar agora de escrever o meu trabalho” [Caso 75: Pós-doc. estran-

geira, 2 mobilidades de longa duração]. 

Surge ainda a evidência de esta etapa surgir no percurso dos investigadores enquadrados na acade-

mia, enquanto fase de aprofundamento da investigação inicial e apontando a existência de inbree-

ding universitário, “Conseguimos tirar três ou quatro publicações desse estágio (…) portanto havia 

                                                            
72 

Para a codificação das áreas científicas utilizou-se a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK - Joint 
Academic Classification of Subjects (JACS) Higher Education Statistics Agency, que pode ser consultada em: 
http://www.hesa.ac.uk/dox/jacs/JACS_complete.pdf, último acesso 14/9/2010. 
73 

B - assuntos ligados à medicina, G - ciências matemáticas e computação e V - história e filosofia. A codificação das áreas científicas pode 
ser consultada: http://www.hesa.ac.uk/dox/jacs/JACS_complete.pdf, último acesso 14/9/2010. 
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também um mestrado naquela área e acabei por me inscrever por influência dessa supervisora, no 

mestrado. E entretanto abriram vagas para assistente estagiário, concorri e fiquei.” [Caso 21: Investi-

gador principal português, 0 mobilidades de longa duração]. 

Os dados revelam ainda que 30% dos investigadores realizaram o seu trabalho científico de mestrado 

noutras instituições, que não a que atribuiu o grau, tendo 9 investigadores (21%) estado em institui-

ções no seu país de origem e 4 (9%) no estrangeiro (Gráfico 14).  

Gráfico 14: Mobilidade envolvida durante a etapa de realização do mestrado [n=44]  

 

De uma análise longitudinal detalhada, pode verificar-se que, dos 4 investigadores envolvidos em ac-

tividades de investigação no estrangeiro, apenas 1 estava a realizar o mestrado no seu país de ori-

gem (Portugal) e esteve envolvido numa mobilidade geográfica (EUA), os restantes 3 investigadores 

estavam já no estrangeiro para a obtenção do grau (França, Holanda e Inglaterra), quando ocorre a 

mobilidade institucional. Destes, apenas 1 investigador esteve envolvido numa segunda mobilidade 

geográfica (dado o currículo internacional do programa do seu mestrado), os restantes investigado-

res estenderam a sua rede de relações e experiência no país de acolhimento, utilizando outras insti-

tuições ou infra-estruturas para realização da sua investigação. (Anexo 6, Quadro 1). 

O mestrado é referido no discurso biográfico dos 6 investigadores como relevante na sua formação, 

contudo, esta etapa não é apontada por nenhum investigador como determinante para a construção 

da carreira ou marcante no percurso de mobilidade. A comprovar este dado qualitativo, tem-se o 

facto de mais de metade dos investigadores da amostra (56) não terem no seu percurso académico, 

esta etapa formativa. 
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2.1.3. Doutoramento 

O doutoramento é a etapa académica que encerra a formação científica dos investigadores. Esta é 

uma etapa, por vezes dura (Araújo, 2006), de consolidação e definição do futuro dos investigadores 

na ciência definida pelos mesmos como: “(…) enquanto o estágio de mestrado é um tempo curto em 

que tu queres aprender e ter resultados muito rapidamente, um doutoramento é mais longo e aquilo 

que te interessa, não é tanto a aplicação (…)”[Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa 

duração]. “…at the end of the PhD you are asking yourself what you really want to do, that time was 

painful, you don't know if you want to keep going...” [Caso 13: Investigadora principal estrangeira, 2 

mobilidades de longa duração]. Esta fase é ainda caracterizada por múltiplas e distintas opções de 

mobilidade. A maioria dos investigadores em estudo (62%) obteve o grau de doutor no país de ori-

gem, dos quais 44 são investigadores portugueses (62% do grupo de portugueses) e 14 são investi-

gadores originários de um país da UE. Dos investigadores que obtiveram o grau no estrangeiro (38%), 

31 escolhe como destino um país da UE, 3 os EUA e 4 Portugal (Gráfico 15).  

Gráfico 15: País da instituição que conferiu o grau de Doutor vs país de origem do investigador  

 

Olhando para os países da EU, eleitos pelos 31 investigadores para a obtenção do grau de doutora-

mento, a Inglaterra é o destino preferido para 14 investigadores, seguido pela França com 7 investi-

gadores, a Alemanha e Holanda com 3, Suécia com 2 e Escócia com 1 (Gráfico 16). O destaque da In-

glaterra enquanto destino preferencial dos investigadores da amostra, neste estádio da carreira, vai 

de encontro a fenómenos descritos na literatura científica que apontam a Inglaterra e os EUA como 

sendo os países do mundo que atraem um maior número de estudantes não nacionais (Baruch et al., 

2007). Este fenómeno é sustentado por razões de carácter científico e cultural. De entre as motiva-

ções de carácter científico estão identificados o dinamismo e a competitividade dos sistemas nacio-
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nais da C&T destes países, o volume e prestígio das instituições de investigação, as formas de recru-

tamento para lugares de investigação tradicionalmente abertas e transparentes, sem discriminação 

por nacionalidade e a crescente orientação das universidades para um mercado internacional de es-

tudantes (Mahroum, 2000; Casey et al., 2001; Foadi, 2006). As razões culturais consistem no domínio 

da língua e da cultura anglo-saxónicas74 (Casey et al., 2001; Millard, 2005). Os investigadores entre-

vistados referem este factor como influenciador da escolha de mobilidade para a Inglaterra e os EUA, 

não só na fase de doutoramento como de pós-doutoramento “(…) na ciência a língua inglesa é a lín-

gua mãe e desde cedo a pessoa percebe isso, pois uma parte significativa dos nossos livros na facul-

dade são ingleses. Eu, na altura, pensei mesmo, já agora vai-se para um país onde seja a língua deles, 

porque por exemplo em França é obrigatório dominar duas línguas no mínimo (francês e inglês). ” 

[Caso 10: Investigador principal português, 2 mobilidades de longa duração]. Estudos específicos 

acrescem mais dados como: 28% das bolsas Marie Curie (programa de mobilidade europeia para 

doutoramentos e pós-doutoramentos) entre 1994 e 2002 tinham como país de acolhimento a Ingla-

terra (Van de Sande et al., 2005), 30% dos doutoramentos nos Estados Unidos são atribuídos a es-

trangeiros (Hirt e Mufo, 1998) e os fluxos de cientistas entre a França e os EUA favorecem claramen-

te o último país (Carlson e Martin-Rovet, 1995). Com a França os investigadores portugueses parti-

lham proximidade científica e o domínio da língua ancorado na formação curricular, o que parece 

suster a escolha deste país como destino de doutoramento.  

Não obstante o domínio da língua ser um factor influenciador na decisão de mobilidade, nesta etapa 

da carreira, a qualidade da instituição de acolhimento e a proximidade do país de destino, surge refe-

renciados como factores relevantes: “(…) meus professores falaram até de alguns nomes na Holanda 

e França etc., mas esses países eu achei, que já que vou sair, vou para Inglaterra, sempre me pareceu 

a mim pessoalmente, muito mais lógico e mais próximo.” [Caso 10: Investigador principal português, 

2 mobilidades de longa duração] 

 

                                                            
74 

Porém, o factor língua é cada vez de menor importância, visto que muitas instituições universitárias e de investigação já não exigem aos 
seus estudantes ou investigadores o domínio da língua local (Casey et al 2001;16; Trambley, 2002; 59). 
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Gráfico 16: Doutoramentos, realizados fora do país de origem, por país estado-membro da UE [n = 31]  

 

Fazendo uma breve análise de género, verifica-se que 61% do grupo de investigadores que foi para o 

estrangeiro são mulheres (Quadro 10) um valor concordante com a representatividade do género na 

amostra total de 101 investigadores, onde 65% são mulheres. 

Quadro 10: Local de obtenção do grau de Doutor vs origem e género do investigador 

 Local de obtenção do grau de doutor 
Género País de origem (%) Estrangeiro (%) Total 

 

   Homens 20 (32%) 15 (39%) 35 
Mulheres 43 (68%) 23 (61%) 66 

Total 63 38 101 

 
No doutoramento verifica-se ainda a existência de mobilidade científica, mesmo que residual, rele-

vando-se que as áreas A, B e C têm mais investigadores quando comparadas com a dispersão de in-

vestigadores pelas várias áreas científicas nos estágios de formação anteriores, mestrado e licencia-

tura (Gráfico 17). Para alguns investigadores, a etapa de doutoramento envolveu a construção, não 

só de novo saber, como também de novas relações e de redes de investigação, possivelmente mais 

próximas da área de investigação científica futura. Dos 14 investigadores entrevistados 12 referem 

ter mudado de área científica durante a formação académica, sendo as implicações dessa mudança 

relevantes na construção da rede científica75, como referem vários investigadores entrevistados: uma 

investigadora principal portuguesa, um pós-doutorando português e um dinamarquês do instituto: 

“Agora começo a sentir que já estou desde 1999 na mesma área. Mas de 93 até ao fim do doutora-

mento, de 93 a 99 mudei três vezes de área (…), mas sempre na área das plantas, mas em disciplinas 

muito diferentes.” [Caso 32: Investigadora principal portuguesa, 3 mobilidades de longa duração]; 

                                                            
75

 O tratamento dos dados dos CVs não permite um tratamento tão fino da informação referente à mudança de área científica e, conse-
quentemente as implicações na rede de relações dos investigadores, por mapear apenas as áreas científicas principais e não as subáreas 
dentro de cada grupo.  
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“Eu continuo a falar com as pessoas com quem fiz o doutoramento, com as pessoas do departamen-

to, com a directora da unidade, mas cientificamente, neste momento, não há nenhum tipo de colabo-

ração, porque os assuntos que estou a trabalhar são muito diferentes.” [Caso 30: Investigador princi-

pal estrangeiro, 4 mobilidades de longa duração]; ”(…) but not now, what I do is quite different. So I 

cannot really use them on scientific way and ask them things.” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 mo-

bilidades de longa duração]. Estes dados evidenciam o facto de a carreira científica ser feita de cons-

truções e reconstruções de redes de relações e colaborações científicas que se vão ajustando ao lon-

go do percurso do investigador. Quanto mais cedo um investigador ancora a sua área de pesquisa, 

mais cedo inicia a construção de uma rede sólida e estruturada de relações científicas, como refere o 

investigador principal espanhol: ”(…) tenho contacto com o meu ex-chefe e com os meus colegas da 

época. Acontece que, na Alemanha, era basicamente a continuação daquilo que eu tinha feito nos 

Estados Unidos. Portanto o mundo à minha volta é o mesmo.” [Caso 30: Investigador principal es-

trangeiro, 4 mobilidades de longa duração] 

Gráfico 17: Áreas científicas do doutoramento, mestrado e licenciatura  

 

No que diz respeito à mobilidade institucional dos investigadores, durante o período do doutoramen-

to, constata-se que, metade esteve envolvida em, pelo menos, uma mobilidade institucional, de du-

ração e destino variáveis, tendo 14% estado em instituições no seu país de origem e 36% em institui-

ções no estrangeiro (Gráfico 18).  
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Gráfico 18: Mobilidade envolvida durante o período de realização do doutoramento 

 

Dos investigadores, que realizaram o doutoramento no seu país de origem (63), 23 estiveram envol-

vidos em processos de mobilidade76 com instituições no estrangeiro. No caso dos investigadores por-

tugueses que obtiveram o grau em Portugal, 7 deslocaram-se até aos EUA para realização da investi-

gação doutoral, enquanto os restantes optaram por instituições em Portugal, noutros países ou si-

multaneamente em Portugal e no estrangeiro, estando envolvidos em processos de mobilidade mis-

ta, ou seja, nacional e internacional (Anexo 6, Quadro 2). Dos investigadores que obtiveram o grau 

no estrangeiro (38), 8 estiveram envolvidos em mobilidades institucionais no país de acolhimento e 4 

desenvolveram investigação noutro país que não o de acolhimento, nem o de origem, estando, por 

isso, envolvidos numa segunda mobilidade geográfica. Existe ainda 1 caso onde o grau é obtido no 

estrangeiro e a instituição de acolhimento para desenvolvimento da investigação doutoral é no país 

de origem do investigador. Dentro deste cenário pode então constatar-se que o doutoramento é 

uma etapa da trajectória científica que envolve percursos de mobilidade bastante distintos e articu-

lados em função da necessidade de cada investigador, projecto de investigação e rede de relações 

onde este se encontra inserido.  

Existem afirmações explícitas dos entrevistados de que a excelência e adequação científica das insti-

tuições de destino do doutoramento são um factor fulcral de escolha da mobilidade: "The ranking of 

the school and the research that the faculty members were doing, were the dominating factor” [Caso 

35: Investigador principal estrangeiro, 5 mobilidades de longa duração]; “Resolvi ficar cá *doutora-

mento], mas depois não tinha know-how suficiente na universidade (…). Fui à procura [na Nova Ze-

lândia] de quem soubesse muito daquilo que estava a fazer. Eu sabia que só existiam dois grupos no 

                                                            
76

 As tipologias de mobilidade podem ser bastante distintas, desde a duração do mestrado, a estadias de menor duração para realização de 
projectos experimentais da investigação. 
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mundo a trabalharem naquilo em que eu estava a trabalhar.” [Caso 32: Investigadora principal por-

tuguesa, 3 mobilidades de longa duração]. Outras motivações para a mobilidade, nesta etapa da car-

reira, são ainda enunciadas. Motivações de natureza pessoal são profusamente identificadas nos ca-

sais de investigadores, onde parece haver uma forte possibilidade de conciliação de interesses para o 

desenho de uma estratégia de mobilidade coordenada, seja em casais portugueses: “A minha namo-

rada disse-me: estou a fazer uma parte do mestrado em Londres e aquilo é muito bom e tem imensas 

coisas em cancro. Devias pensar em irmos os dois (…) e eu fiz lá o doutoramento." [Caso 10: Investi-

gador principal português, 2 mobilidades de longa duração]; ou casais de nacionalidades distinta: 

“Ele também é cientista e também é biólogo e na altura estava acabar o doutoramento, foi fazer um 

Pós-doutoramento nos EUA. Portanto arranjei todas as maneiras possíveis para poder ir também aos 

EUA. Então fui alguns meses trabalhar dentro do quadro do meu projecto, num laboratório no NIH. 

Foi cerca de quatro a cinco meses.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa duração]. A 

carreira e projectos de mobilidade a dois começam a desenhar-se desde cedo. Nos casais de investi-

gadores a mobilidade é gerida de forma articulada, pois a flexibilidade e liberdade na gestão da in-

vestigação permite a articulação da mobilidade de um em função da carreira do outro.   

 

País de acolhimento e frequência de mobilidade 

Até que ponto o país de obtenção do grau de doutor pode estar relacionado com o número de mobi-

lidades de longa duração dos investigadores da amostra? Esta questão permitiu verificar que dos 45 

investigadores da amostra que obtiveram o grau de doutor na UE, 20 apresentam mais de 3 mobili-

dades de longa duração ao longo da sua carreira e até à data do estudo, sendo a Inglaterra e os EUA 

países de destino mais recorrentes. Dos 48 investigadores que obtiveram o grau em Portugal apenas 

8 têm esta tipologia de mobilidade e 16 não apresentam qualquer mobilidade na sua trajectória cien-

tífica. Estes dados permitem desvelar que, no grupo de investigadores em estudo, a realização do 

doutoramento fora de Portugal parece influenciar positivamente a mobilidade frequente dos investi-

gadores. 
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Quadro 11: Nº de investigadores por nº de mobilidades de longa duração e país de obtenção do grau de Doutor 

 País de obtenção do grau de Doutor 
Nº de mobilidades 
de longa duração 

Outro Estado-
Membro da EU Portugal EUA 

América do 
Sul Israel Total 

       1 7 13 - 2 - 22 
2 17 11 1 2 - 31 
3 14 7 1 - 1 23 
4 3 - - - - 3 
5 2 1 1 - - 4 
6 1 - - - - 1 

S/Ref. (0)  16 - - - 16 

Total 45 48 3 4 1 101 

 
Dos 31 investigadores com mais de 3 mobilidades de longa duração, 15 obtiveram o grau no estran-

geiro e 12 (38%) desenvolveram parte da sua investigação doutoral noutras instituições fora do seu 

país de origem (dos quais 6 se encontravam já no estrangeiro, estando envolvidos num duplo proces-

so de mobilidade), o que significa que, dos 31 investigadores mais móveis da amostra, 21 estiveram 

envolvidos em processos de mobilidade77 já ao nível do doutoramento. Estes dados parecem indiciar 

que a construção de relações e a mobilidade se começa a desenhar desde cedo, com preponderância 

naqueles cuja trajectória envolve o estudo num país estrangeiro. A literatura internacional (Alarcon, 

1999; Mahroum, 2000; Avveduto, 2001; Ferro, 2004; Jalowiecki e Gorzelak, 2004; Rizvi, 2005; Mil-

lard, 2005; Baruch et al., 2007) indica que o estudo num país estrangeiro é frequentemente o primei-

ro passo para migração tendencialmente permanente: “Estudar no estrangeiro oferece possivelmen-

te uma integração social e cultural e fornece os créditos educacionais (reconhecidos no estrangeiro) 

que tornam a integração menos difícil” (Ferro, 2004: p. 383). Os professores e os orientadores consti-

tuem actores relevantes na prossecução dos objectivos de carreira (Baird, 1992). Também a explora-

ção das relações estabelecidas, durante as etapas de formação pós-graduadas, se revela fundamen-

tal para uma maior compreensão dos percursos e escolhas de mobilidade dos investigadores. 

 

2.1.4. Pós-doutoramento 

O pós-doutoramento é uma etapa do percurso científico profissional próprio do modelo anglo-

saxónico e profusamente difusa na Europa enquanto estágio profissionalizante datado (3 anos na 

                                                            
77

 A mobilidade durante o período do doutoramento, para o trabalho de investigação doutoral, surge sob muitas formas, seja de curta du-
ração, como de longa, como ainda a repetição mais ou menos regular de mobilidades de curta duração.  
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maioria dos casos) e financiado pelo estado. Trata-se de uma etapa que mapeia a carreira dos inves-

tigadores em estudo de forma distinta. Existem, logo à partida situações completamente antagónicas 

como as trajectórias de investigadores constituídas por três, ou mais, pós-doutoramentos (8) e as 

trajectórias de outros investigadores cujo alcance de uma posição na carreira académica e, ou, de in-

vestigação que não foi antecedia por qualquer experiência de pós-doutoramento (11).  

 

Pós-doutoramento, etapa com significados distintos 

A maioria dos investigadores pós-doutorados entrevistados, descreve esta etapa como um passo es-

sencial à carreira de investigação, como é o caso de casais de investigadores portugueses, já no es-

trangeiro em fase de doutoramento: “Na altura a opção era muito simples. Nós sabíamos que deví-

amos fazer, pelo menos um Pós-doc, antes de decidirmos se íamos ou não ser investigadores inde-

pendentes e se íamos criar o nosso próprio grupo.” [Caso 10: Investigador principal português, 2 mo-

bilidades de longa duração]; investigadores de percurso móvel referenciado a Portugal em fase de 

doutoramento: “No fim do doutoramento senti que tinha mesmo que aprender mais e que sobretudo 

queria fazer biologia molecular e não havia muita gente a fazer isso como deve ser em Portugal. Foi 

nessa altura que senti, “eu vou atrofiar se ficar aqui” [Caso 32: Investigadora principal portuguesa, 3 

mobilidades de longa duração]; investigadores portugueses já enquadrados na academia e de mobi-

lidade contida: “(…) ganhei consciência suficiente se quisesse dar um salto conceptual tinha de facto 

sair [pós-doc. curta duração].” [Caso 21: Investigador principal português, 0 mobilidades de longa du-

ração]; ou aqueles mais ambiciosos que querem dar o salto conceptual e tornarem-se referência in-

ternacional: “Eu queria "comer o mundo", ser famoso, entre aspas, em ciência.” [Caso 30: Investiga-

dor principal estrangeiro, 4 mobilidades de longa duração]. Todos estes investigadores, de perfis e 

percursos distintos e motivações orientadas pela excelência, escolheram como país de destino do 

seu pós-doutoramento os EUA.  
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Primeiro pós-doutoramento 

Nos investigadores com, pelo menos, um pós-doutoramento (n=90), 51% escolheu uma instituição 

no estrangeiro para desempenhar o seu primeiro pós-doutoramento. Os destinos mais procurados 

são a UE com 19 investigadores, os EUA com 13 e Portugal com 11. No grupo dos investigadores que 

escolhe o país de origem para desempenhar esta função (n=44), a maioria é representada por inves-

tigadores portugueses, sendo os restantes originários da Europa comunitária (4) e América do Sul (2) 

como se pode observar no gráfico seguinte.  

Gráfico 19: País de realização do 1º pós-doutoramento vs país de origem do investigador [n=90]  

 

Relativamente aos outros países da EU eleitos para a realização do primeiro pós-doutoramento, a In-

glaterra ocupa um lugar de destaque, a França é o segundo destino mais escolhido, seguida pela 

Alemanha, Holanda, Itália e Suécia (Gráfico 20). 

Gráfico 20: 1º pós-doutoramento, realizado no estrangeiro, por país estado-membro da UE [n=19]  

 

 Excluindo os países europeus, os EUA surgem como destino preferencial dos investigadores em bio-

medicina, dado que segue a tendência geral de procura no sistema científico. O sistema científico 

americano é especialmente atractivo para investigadores estrangeiros, em razão do seu dinamismo e 

competitividade, do alto nível de financiamento, da acessibilidade ao equipamento, da abertura ins-

titucional e também do uso da língua inglesa. A Inglaterra o destino preferencial na Europa (Casey et 
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al., 2001; Wagner, 2009). Alarcon (1999) refere que nos EUA há um maior número de estudantes es-

trangeiros que autóctones nos cursos de pós-graduação em C&T. Já Diaz-Briquets e Cheney (2002) 

atribuem este facto à atractividade de outras carreiras, que não a científica, que requerem menos 

anos de estudos e oferecem salários mais atractivos.  

Esta preferência pelos EUA, enquanto país de “topo” em múltiplas áreas da ciência, é claramente 

posta em evidência nas motivações enunciadas pelos investigadores durante as entrevistas, “Os EUA 

surgem por uma razão muito simples (…), ainda não têm comparação com a Europa *a ciência e for-

ma de fazer ciência+.” [Caso 21: Investigador principal português, 0 mobilidades de longa duração]; 

“Fui para os EUA fazer o Pós-doc, na área que queria. A minha ideia era ficar (…) e nunca mais voltar 

*a Espanha+! Queria mesmo fazer ciências nos melhores sítios!” [Caso 30: Investigador principal es-

trangeiro, 4 mobilidades de longa duração]. 

Contudo, é interessante sublinhar que, dos 5 investigadores europeus entrevistados, com experiên-

cia de longa duração nos EUA, 3 enunciam a necessidade de voltar à Europa a dada altura, como ver-

balizado por esta investigadora francesa: “At one point it was enough, I'd had enough. I was feeling 

European.” [Caso 13: Investigadora principal estrangeira, 2 mobilidades de longa duração]; ou por 

um casal luso-islandês: “Nenhum de nós queria ficar nos Estados Unidos. Já estávamos um bocado 

fartos (…)” [Caso 11: Investigadora principal estrangeira, 3 mobilidades de longa duração]; ou por um 

casal franco-português “É uma questão de escolha pessoal, eu quero educar os meus filhos aqui [Eu-

ropa], várias oportunidades surgiram nos EUA, só que, por opção, eu gostava de voltar. Não tenho 

outros limites, mas gostava de ficar na Europa ou pelo menos gostava de não ter de ir para os EUA.” 

[Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa duração] 

As motivações enunciadas por 5 investigadores, que não fizeram a escolha dos EUA, como país de 

destino do primeiro pós-doutoramento, relacionam-se profusamente com as escolhas de mobilidade 

do parceiro, como relatam estas investigadoras portuguesas: “(…) entretanto o meu marido recebeu 

uma proposta muito boa em Portugal e veio até um ano antes de eu vir. E acabou por ser assim. De 

facto voltei para começar um Pós-doc, no centro de neurociências em Coimbra.” [Caso 02: Investiga-
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dora principal portuguesa, 1 mobilidade de longa duração]; “(..)estava quase a acabar o meu douto-

ramento, defendi a tese de doutoramento, o meu marido, chegou também dos EUA. A questão colo-

cava-se: o que é que vamos fazer? (…) *ele, francês], que conhecia muito mal Portugal a língua e isso 

tudo e insistiu muito para que nós viéssemos algum tempo, pelo menos experimentar, vir para cá, pa-

ra conhecer o país, a língua, a cultura.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidades de longa dura-

ção]; e este investigador dinamarquês: “So I came here really to let her try to follow her career *con-

vidada para liderar um grupo em Portugal] and not so much because I really wanted to go to Portu-

gal. Because Portugal is not known as a good place to do science.” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 

mobilidades de longa duração]. Neste grupo de 90 investigadores, 35 não tinham ainda concluído o 

seu primeiro pós-doutoramento, pelo que era essa a posição que ocupavam no IGC, em 2007. Desses 

35 pós-doutorandos, 30 eram investigadoras (Quadro 12). 

Quadro 12: Estado de conclusão do 1º pós-doutoramento vs género 

 Estado de conclusão do 1º pós-doutoramento 
Género Concluído (%) em curso (%)  N/A (%) Total 

     Homens 24 (44%) 5 (14%) 6 (55%) 35 
Mulheres 31 (56%) 30 (86%) 5 (45%) 66 

Total 55 35 11 101 

 
O pós-doutoramento é ainda caracterizado por períodos de mobilidade institucional e geográfica. 

Neste grupo, 18% dos investigadores com este grau, estiveram envolvidos em processos de mobili-

dade, durante esta etapa, dos quais 10 apresentam mobilidade institucional no país de origem e 6 no 

estrangeiro (Quadro 13). Observa-se, assim, que a mobilidade institucional ao nível do pós-

doutoramento implica, muitas vezes, mobilidade internacional, nomeadamente nos investigadores 

portugueses (4) ao deslocarem-se para os EUA (3) e Espanha (1) para desenvolverem a sua investiga-

ção. Os investigadores que exerciam o seu primeiro pós-doutoramento no estrangeiro, apresentam 

apenas mobilidades institucionais no país de acolhimento, o que denota a importância de ancorar e 

alargar a rede de relações internacionais.  
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Quadro 13: Local do 1º pós-doutoramento vs país da instituição de acolhimento e estado da função 

 País da instituição de acolhimento durante 1º Pós-Doutoramento e estado da função 

 País de origem Estrangeiro Não freq. outra inst.   
País onde exerceu funções  Concluído em curso Concluído em curso Concluído em curso N/A Total 

         País de origem 0 10 2 2 18 14 - 46 
Estrangeiro 0 0 0 2 35 7 - 44 

N/A - - - - - - 11 11 
Total 10 (11%) 6 (7%) 74 (82%) 11 101 

 

Segundo pós-doutoramento 

O segundo pós-doutoramento é, em 2007, uma etapa do percurso realizado por apenas 36% dos in-

vestigadores da amostra. Este dado deve-se ao facto de existir, no momento da pesquisa, um núme-

ro significativo de investigadores a exercer ainda o seu primeiro pós-doutoramento (35% do total), e 

porque, por outro lado, um número considerável de investigadores já têm uma posição sólida na car-

reira científica. Dos 36 investigadores com o segundo pós-doutoramento, a maioria (67%) exerceu 

funções no estrangeiro. Os destinos eleitos por 11 investigadores são outros países membros da EU, 

seguidos dos EUA, com 5 investigadores (Gráfico 21). 

Gráfico 21: País de realização do 2º pós-doutoramento vs país de origem do investigador 

 

No segundo pós-doutoramento, verifica-se, igualmente a preferência pela Inglaterra como país de 

destino de mobilidade, com 8 investigadores, seguido pela França, Alemanha e Holanda com 1 inves-

tigador, respectivamente (Gráfico 22). 
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Gráfico 22: 2º Pós-doutoramento, realizado fora do país de origem, por país estado-membro da UE [n=11]  

 

Deste grupo de investigadores, apenas 2 apresentam mobilidade institucional, referindo no seu CV 

uma experiência noutra instituição nacional. A concentração da investigação numa só instituição, 

maioritariamente fora do país de origem do investigador, mostra que, neste estádio da carreira, a se-

lecção da instituição onde o investigador desempenha a sua investigação, responde a critérios mais 

selectivos em que todas as condições técnicas e científicas necessárias ao desenvolvimento da inves-

tigação devem estar reunidas. 

Deste grupo de 36 investigadores com segundo pós-doutoramento, 12 (33%) não tinham concluído 

esta etapa da carreira em 2007, pelo que era essa a posição ocupada no IGC, aquando da realização 

do estudo. Fazendo uma análise de género, a este grupo, constata-se que os géneros estão represen-

tados de forma semelhante (Quadro 14), contudo, face ao grupo total de 101 investigadores, pode 

concluir-se que este estágio de carreira está presente em 65% dos investigadores da amostra e 24% 

das investigadoras.  

Quadro 14: Estado de conclusão do 2º pós-doutoramento vs género do investigador (n=36) 

 Estado de conclusão do 2º pós-doutoramento 
Género Concluído (%) Em curso (%)  N/A (%) Total 

     Homens 10 (42%) 6 (50%) 19 (29%) 35 
Mulheres 14 (58%) 7 (50%) 46 (71%) 66 

Total 24 12 65 101 

 

 

Terceiro pós-doutoramento 

Relativamente ao terceiro pós-doutoramento, apenas 2 investigadores desempenhavam esta função 

em 2007 no IGC, estando no seu país de origem. Dos restantes 6 investigadores, 4 haviam concluído 

esta etapa da sua trajectória, no estrangeiro, num país da UE (Gráfico 23).  
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Gráfico 23: País de realização do 3º pós-doutoramento vs país de origem do investigador 

 

A mobilidade de área científica, nesta etapa da carreira de investigação, é muito residual, o que po-

derá indiciar uma estabilização temática na carreira científica dos investigadores em estudo, logo um 

estágio de carreira mais maturado (Gráfico 24). 

Gráfico 24: Áreas científicas do 1º, 2º e 3º Pós-doutoramento  

 

2.1.5. Experiências profissionais 

Visando mapear a mobilidade dos investigadores do IGC, ao longo do seu percurso profissional, pro-

cedeu-se a uma análise que se debruça sobre as três experiências profissionais que antecedem a ac-

tividade de investigação desempenhada pelos investigadores em 2007. Verificou-se que apenas 23 

dos 101 investigadores tinham, pelo menos, três experiências profissionais após a licenciatura no seu 

CV. Por outro lado, constata-se que a natureza das experiências profissionais é muito diversificada, 

desde, por exemplo, estagiário de investigação ou professor auxiliar, o que complexifica ulteriormen-

te a categorização e análise da informação. Interessante, contudo, notar a existência diminuta de ex-

periências profissionais ligadas à indústria (6) no seio deste grupo de investigadores. 

Dos dados recolhidos observa-se que: i) 72 investigadores tiveram apenas uma experiência profissio-

nal anterior à desempenhada em 2007 no IGC, 32% das quais no estrangeiro (Gráfico 25); 46 investi-
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gadores tiveram duas experiencias profissionais, 41% das quais no estrangeiro (Gráfico 26); 23 inves-

tigadores tiveram uma terceira experiência profissional, 43% das quais no estrangeiro (Gráfico 27). O 

aumento da percentagem de experiências com estadias fora do país de origem, pode indiciar o facto 

dos investigadores, uma vez no estrangeiro, explorarem outras oportunidades de investigação, no-

meadamente os estágios de formação pós-graduada.  

Gráfico 25: País da instituição onde é exercida a 1ª função profissional vs país de origem do investigador  

 

Gráfico 26: País da instituição onde é exercida a 2ª função profissional vs país de origem do investigador 

 

Gráfico 27: País da instituição onde é exercida a 3ª função profissional vs país de origem do investigador 
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tegorizados poderá permitir mapear em detalhe e determinar qual a relevância da mobilidade ao 

longo da trajectória profissional e qual a sua importância para o desenho e evolução da carreira de 

investigação e da produtividade dos investigadores. 

 

2.2. Padrão e duração da mobilidade 

O texto recorta-se agora em função dos resultados da análise exploratória e da existência de relação 

entre a mobilidade geográfica e as opções, tomadas pelos investigadores, relativas aos países de des-

tino da mobilidade.  

Desta análise identificou-se a existência de um padrão na mobilidade de longa duração. Esta parece 

estar concentrada num número máximo de 3 países de destino, mesmo quando os investigadores 

apresentam, na sua trajectória, um número de mobilidades superior (Quadro 15), facto que não se 

verifica de forma tão explícita na mobilidade de curta duração (Quadro 16). Ou seja, mesmo as tra-

jectórias de mobilidade de longa duração dos investigadores mais móveis (com mais de 3 mobilida-

des) estão circunscritas a um total de 3 países distintos, enquanto as de curta duração podem envol-

ver até 7 países de destino diferentes. Verifica-se, portanto, que os investigadores com maior núme-

ro de mobilidades de longa duração tendem a regressar a países onde já estiveram numa experiência 

anterior, nomeadamente ao país onde frequentaram o doutoramento, dado que parece corroborar a 

importância das relações estabelecidas durante esta etapa académica. A rede de relações e o domí-

nio da língua falada no país de acolhimento são factores relevantes na escolha do país de destino, 

não obstante muitas instituições universitárias e de investigação não exigirem aos investigadores o 

domínio da língua local (Casey et al., 2001; Wagner, 2009).  

Outro dado enunciado pelos investigadores, que poderá ser relevante por influir significativamente 

na incidência e concentração da mobilidade num número restrito de países, refere-se às “dificulda-

des” de construção do universo pessoal determinado pela mobilidade. Um investigador estrangeiro, 

com três experiências de mobilidade de longa duração na sua trajectória, das quais o pós-

doutoramento nos USA, a posição na investigação na Alemanha e a posição permanente em Portugal 
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em 2007, descreve bem os problemas de socialização a cada etapa móvel: 

“Cada vez que vais para algum lugar, tens de construir tudo outra vez. Tudo do zero. Eu cheguei cá e 

não conhecia ninguém, eu cheguei à Alemanha não conhecia ninguém. Para cá não vim sozinho, mas 

nos primeiros 6 meses estive sozinho. E quanto mais velho és, mais complicada é a vida, mais compli-

cado é começar, porque enquanto tu és estudante é "tudo na boa". Mas quando deixas de ser, és 

“não sei quê” e as pessoas ou estão ao teu nível ou não querem saber de ti.” [Caso 30: Investigador 

principal estrangeiro, 4 mobilidades de longa duração] 

Quadro 15: Nº de investigadores por nº de países de acolhimento e nº de mobilidades de longa duração 

 Nº de Países estrangeiros 
Nº de mobilidade de longa duração 1 2 3 S/Ref. Total 

. 

     1 22       22 
2 17 14     31 
3 5 14 4   23 
4   1 3   4 
5   1 3   4 
6   1     1 

S/Ref. (0)       16 0 

Total 44 31 10 16 101 

 
Na mobilidade de curta duração, como referido anteriormente, existe uma maior dispersão nos paí-

ses de destino, não obstante alguns investigadores tenderem a centrar a sua mobilidade num núme-

ro mais restrito de países (Quadro 16). A literatura refere que os períodos de estadia no estrangeiro 

mais curtos beneficiam o currículo dos investigadores sem prejudicar as oportunidades para desen-

volver a carreira no sistema científico nacional, enquanto os períodos mais longos comportam o risco 

de perda de visibilidade e de contactos no país de origem (Casey et al., 2001; Gill, 2005; Van de San-

de et al., 2005). Os factores enunciados poderão justificar, não só o número de mobilidades descritas 

nos CVs, como a dispersão patente em cada tipologia de mobilidade. 

Quadro 16: Nº de investigadores por nº de países de acolhimento e nº de mobilidades de longa duração 

 Nº de Países estrangeiros 

Nº de mobilidade de curta duração  1 2 3 4 5 6 7 S/Ref. Total 
          

1 19             1 20 

2 3 8             11 

3 1 5 4           10 

4 2   1 1         4 

5     2 1         3 

6     1           1 

7   1   2 1   1   5 

8           1     1 

9           1     1 

12         1       1 

S/Ref. (0)               44 44 

 Total 25 14 8 4 2 2 1 45 101 
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3. A produtividade científica dos investigadores 

Após a análise relativa aos percursos de mobilidade dos 101 investigadores em biomedicina e sendo 

transversalmente aceite que a mobilidade afecta a produtividade e prestígio, seja dos investigadores 

como das instituições a que estes pertencem, expõe-se aqui uma abordagem exploratória que visa 

explanar a eventual existência de relação entre o número de artigos científicos publicados por cada 

investigador e a mobilidade em que estes estiveram envolvidos. O número de publicações científi-

cas78 é um indicador profusamente utilizado para a avaliação da produtividade científica de investi-

gadores e das instituições.  

Tendo a mobilidade ganho destaque nas políticas C&T, enquanto mecanismo útil e encorajador de 

excelência, criação de redes e meio de abertura e integração dos SNI (CEC, 2001), pretende-se aqui 

desvelar a existência dessa relação através dos dados quantitativos retirados dos CVs. 

Tendo em conta que a mobilidade e os resultados da investigação ocorrem várias vezes ao longo da 

carreira, não sendo possível associar directamente movimentos específicos a resultados concretos 

(Caribaño et. al, 2008), esta primeira análise procurou apenas explorar se o facto de os investigado-

res, ao estarem envolvidos num maior número de mobilidades geográficas se traduz, ou não, num 

aumento da sua produtividade científica e que outras variáveis influenciam o número de publicações 

referenciadas nos CVs. 

 

3.1. Exploração da relação entre mobilidade e produtividade científica  

Com vista à exploração e identificação de que indicadores poderão influenciar a produção de artigos 

científicos publicados em revistas, dos investigadores com publicações, e dado ter sido possível reco-

lher informação relativa ao número de publicações79, para um número representativo de investiga-

dores da amostra, foi realizada uma regressão multilinear (stepwise80) em SPSS. Com base nas variá-

                                                            
78

 Publicações científicas indexadas no ISI (Institute for Scientific Information),respectivo factor de impacto e número de citações. 
79

 O número foi contabilizado, através da contagem simples do número de artigos listados em cada CV, sem recurso a dados de fontes ex-
ternas, consequentemente, sem avaliação qualitativa das mesmas. 
80

 Este método ao permitir a eliminação automática das variáveis estaticamente não significativas, garante a redução de possível colineari-
dade e torna possível a selecção imparcial de quais variáveis entrariam na recta da regressão. 
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veis quantitativas recolhidas e categorizadas dos CVs, foi então possível, encontrar um modelo que 

explica, em parte, a variação no número de publicações dos investigadores do IGC. 

 

3.1.1. Modelo Explicativo I 

Para garantir a viabilidade da realização do método estatístico enunciado, procedeu-se à selecção de 

um leque de variáveis válidas81 que integrassem a informação de um número significativo de casos 

(n=94)82. Dos resultados da estatística descritiva pode observar-se que o número médio de publica-

ções para os 94 casos seleccionados é de 13,69, no entanto, o desvio-padrão é bastante elevado 

[13,071]. É também interessante notar que a média das idades dos investigadores em 2007 e a mé-

dia das idades aquando da conclusão do doutoramento apresentam uma diferença de seis anos. O 

número de mobilidades institucionais é a que apresenta uma média mais alta [5,50], seguida do nú-

mero de mobilidades de longa duração [1,88] (Quadro 17). 

Quadro 17: Lista de variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) 

 
Em termos de correlações, verifica-se que o «número de publicações em revistas» se correlaciona de 

uma forma razoável83 com a «idade do investigador», aquando desta investigação [P de Pearson de 

0,530], assim como com o «número de mobilidades de longa duração» [0,373] e com o «número de 

 países estrangeiros» envolvidos nessa tipologia de mobilidade [0,386]84. 

                                                            
81 

Variáveis quantitativas ou de intervalo e, como tal, válidas para este tipo de análise. 
82

 Por este motivo, e de forma a não transtornar os dados, dos 101 casos recolhidos, retiraram-se aqueles cujo CV não apresentava qual-
quer publicação (n=4), um outlier (investigador com 322 artigos publicados) e o único investigador para o qual não foi possível obter a data 
de nascimento. Finalmente, foram ainda subtraídos os investigadores cujo CV não continha informação para o cálculo da idade com que 
haviam concluído o seu doutoramento. De entre o leque de datas que assinalam os momentos de mudança nas trajectórias académicas e 
profissionais dos investigadores, a data de conclusão do doutoramento é a informação mais patente no CV dos investigadores, por tal a 
idade com que o investigador concluiu o doutoramento é a variável de mais pertinente inclusão para a análise estatística em questão. En-
tram assim, para o modelo de regressão multilinear, 94 casos. 
83

 De acordo com os valores para o P de Pearson referidos em Bryman (1993:207). 

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 13,69 13,071 94 

Nº de mobilidades institucionais 5,50 1,734 94 

Nº de mobilidades de longa duração 1,88 1,310 94 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,31 ,855 94 

Nº de mobilidades de curta duração 1,67 2,339 94 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 1,19 1,554 94 

Idade do investigador em 2007 37,70 5,404 94 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 31,24 3,198 94 
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Das variáveis elegíveis e seleccionadas para a análise, o modelo da regressão multilinear (stepwise) 

inclui como primeira variável a «idade do investigador em 2007», seguida da «idade com que o inves-

tigador concluiu o doutoramento» e «número de mobilidades institucionais» (Quadro 18). Note-se 

que o R² ajustado é grandemente influenciado pela «idade do investigador em 2007» e «idade com 

que o cientista conclui o doutoramento», apresentando um valor de 42,3 e com a entrada da variável 

«número de mobilidades institucionais» atinge 45,3% de coeficiente de determinação85 (Quadro 19).  

Quadro 18: Variáveis do modelo de regressão (Variables Entered/Removeda) 

Model Variables Entered 
Variables Re-

moved Method 

1 Idade do investigador em 2007 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Prob-
ability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Idade com que o investigador concluiu 
o Doutoramento 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Prob-
ability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Nº de mobilidades institucionais  . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Prob-
ability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Quadro 19: Modelo de regressão (Model Summaryd) 

Model 

 Change Statistics 

Durbin-
Watson R 

R Squa-
re 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the Es-

timate 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,530a ,281 ,273 11,146 ,281 35,903 1 92 ,000 

1,679 

2 ,660b ,435 ,423 9,930 ,155 24,920 1 91 ,000 

3 ,686c ,471 ,453 9,669 ,035 5,983 1 90 ,016 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

O modelo da regressão multilinear escolhido - Model 3 - é dado pela seguinte expressão:  

Número de 
Publicações 
em revistas 

= 13,293 
(11,004) 

+ 1,854 Idade do inves-
tigador em 2007 

(0,212) 

- 1,963 Idade de conclu-
são do Doutoramento 

(0,353) 

- 1,486 Nº de mobilida-
des institucionais 

(0,607) 

 

                                                                                                                                                                                          
84

 Para consulta dos dados de output do modelo consultar o anexo 7. 
85 

Os pressupostos para a utilização do modelo (Pestana, 2003) - em relação ao teste de Durbin Watson [1,679], encontra-se dentro da re-
gião de aceitação [para k=3, e 94 casos, p=0,05 temos [1,60;2,27]] ou seja, não há co-variação entre os resíduos. Todos os testes F observa-
dos no quadro têm associado um nível de significância 0,000 que é inferior a 0,05 o que leva à rejeição da nulidade do(s) coeficiente(s) do 
parâmetro da(s) variável(is) independente(s) considerada(s) em cada modelo. Percebe-se com os valores de significância do teste F nos di-
ferentes modelos sendo 0,0000 chega-se para p=0,01, 0,05 e 0,10, à conclusão que as publicações são explicadas pelas variáveis já aqui re-
feridas nos diferentes modelos. Quanto à multicolinearidade, percebe-se que as alterações nos coeficientes entre cada modelo, não são 
muito elevadas (Pestana e tal, 2003:616-617) e as correlações entre as variáveis independentes são baixas. 
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Tem-se então que, um aumento unitário nas publicações corresponde a um aumento de 1,854 na 

média das idades dos investigadores em 2007, -1,963 na média das idades de conclusão do doutora-

mento e de -1,486 na média do número de mobilidades institucionais (Quadro 20). Há que referir que 

a «idade do investigador em 2007» corresponde às idades dos investigadores doutorados, enquadra-

dos no IGC e por tal indivíduos com currículo para serem integrados nas equipas ou para as chefiar. 

No entanto, o que se releva desta regressão é que o número de publicações se associa de forma clara 

e numa relação inversa com a idade de conclusão do doutoramento e o número de mobilidades insti-

tucionais, e é quando estas variáveis entram que a constante α se torna positiva. 

Quadro 20: Coeficientes (Coefficientsa) 

Model 

Unstandardized Co-
efficients 

Standardized 
Coefficients 

 Correlations 
Collinearity Sta-

tistics 

B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -34,627 8,146  -4,251 ,000      

Idade do investi-
gador em 2007 

1,282 ,214 ,530 5,992 ,000 ,530 ,530 ,530 1,000 1,000 

2 (Constant) 4,319 10,655  ,405 ,686      

Idade do investi-
gador em 2007 

1,708 ,209 ,706 8,180 ,000 ,530 ,651 ,644 ,832 1,201 

Idade com que o 
investigador con-
cluiu o Doutora-
mento 

-1,761 ,353 -,431 -4,992 ,000 -,142 -,464 -,393 ,832 1,201 

3 (Constant) 13,293 11,004  1,208 ,230      

Idade do investi-
gador em 2007 

1,854 ,212 ,766 8,750 ,000 ,530 ,678 ,671 ,767 1,304 

Idade com que o 
investigador con-
cluiu o Doutora-
mento 

-1,963 ,353 -,480 -5,556 ,000 -,142 -,505 -,426 ,787 1,270 

Nº de mobilidades 
institucionais  

-1,486 ,607 -,197 -2,446 ,016 ,019 -,250 -,188 ,907 1,103 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas        

 

É de notar, que o peso da «idade do investigador em 2007» [0,766] vai aumentando nos 3 modelos 

da regressão multilinear, tal como mostram os coeficientes β estandardizados (Quadro 20), sendo es-

ta a variável que mais pesa na recta de explicação. A segunda variável «Idade com que o investigador 

conclui o doutoramento» [-0,480], e a terceira «número de mobilidades institucionais» [-0,197], indi-

ciam que, nesta amostra, são os investigadores que mais cedo concluem o seu doutoramento e apre-
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sentam um número de mobilidades institucionais mais contido que apresentam maior número de 

publicações. É no entanto de realçar que é a idade do investigador o factor que mais pesa, seguido 

da idade de conclusão do doutoramento e é, com menos peso, que entra o número de mobilidades 

institucionais. 

Pode ainda verificar-se, tanto o histograma como no normal plot a existência de um ajustamento 

considerável do modelo à recta de previsão, o que indicia a viabilidade desta regressão e a relevância 

das variáveis no modelo de explicação (Gráficos 28 e 29). 

Gráfico 28 e 29: Histograma e normal plot 

  

3.1.2. Modelo Explicativo II 

Após esta análise e visando compreender como se comportam os investigadores com experiências 

de mobilidade de longa duração, dentro dos que publicam, foram seleccionados para a realização de 

uma nova análise, apenas aqueles cujo CV continha esta tipologia de mobilidade (n=78), sendo elimi-

nados, face à análise anterior, todos aqueles que não apresentavam qualquer mobilidade de longa 

duração no seu CV (n=16). A introdução destas variações resultou num modelo de regressão multili-

near distinto que será analisado seguidamente - Modelo Explicativo II. 

Entram assim, para o modelo de regressão multilinear stepwise (II), 78 casos. Neste grupo, observa-

se que a média do número de publicações aumenta um ponto e a média das idades em 2007 apre-

senta uma variação positiva residual. Ou seja, os dados indiciam que os indivíduos com experiências 
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de mobilidade de longa duração, fora do país de origem, produzem um pouco mais em média que os 

restantes. Os demais indicadores mantêm-se sensivelmente com as mesmas médias (Quadro 21).  

Quadro 21: Modelo Explicativo II - Variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) 

 
Ao nível das correlações, e comparando-as com o modelo anterior, verifica-se que existe uma ligeirís-

sima diminuição da correlação com a «idade do investigador em 2007», P de Pearson de 0,530 no an-

terior modelo para 0,503 e o acréscimo ligeiro do P de Pearson de 0,373 e 0,386, do «número de mo-

bilidades de longa duração» e «número de países estrangeiros de estadia de longa duração» para 

0,394 e 0,424, respectivamente.  

Este modelo (II) inclui como primeira variável «Idade do investigador em 2007», seguida da «idade 

com que o investigador concluiu o doutoramento», «número de mobilidades institucionais» e «núme-

ro de países estrangeiros, de estadia de longa duração». Ou seja, ao excluir-se da análise o grupo de 

investigadores sem experiências de mobilidade de longa duração, a associação entre o número de 

publicações e mobilidade de longo prazo exprimiu-se. O modelo de quatro variáveis tem um coefici-

ente de determinação de 44,7%, um pouco mais baixo que o anterior, sendo que as variáveis «núme-

ro de mobilidades institucionais» e «número de países estrangeiros» incorporam mais 2,3% no coefi-

ciente de determinação dado pelas variáveis relativas à idade do investigador86 (Quadro 22).  

 

 

 

                                                            
86 

Os pressupostos para a utilização do modelo (Pestana, 2003) - em relação ao teste de Durbin Watson [1,782], encontra-se dentro da re-
gião de aceitação [para k=4, e 78 casos, p=0,05 temos [1,60;2,26]] ou seja, não há co-variação entre os resíduos. Todos os testes F observa-
dos no quadro têm associado um nível de significância inferior a 0,05 o que leva à rejeição da nulidade do(s) coeficiente(s) do parâmetro 
da(s) variável(is) independente(s) considerada(s) em cada modelo. Percebe-se com os valores de significância do teste F nos diferentes 
modelos que as publicações são explicadas pelas variáveis referidas. Quanto à multicolinearidade, as alterações nos coeficientes entre cada 
modelo, não são muito elevadas (Pestana e tal, 2003:616-617) e as correlações entre as variáveis independentes são baixas, e foi utilizado 
o método stepwise para diminuir esse risco.  

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 14,64 12,915 78 

Nº de mobilidades institucionais 5,72 1,562 78 

Nº de mobilidades de longa duração 2,27 1,089 78 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,58 ,675 78 

Nº de mobilidades de curta duração 1,67 2,410 78 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 1,13 1,549 78 

Idade do investigador em 2007 38,08 5,465 78 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 31,04 3,261 78 
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Quadro 22: Modelo Explicativo II - Modelo de regressão (Model Summaryd) 

Model 

 Change Statistics   

R 
R Squa-

re 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F Chan-
ge 

Durbin-
Watson 

1 ,503a ,253 ,243 11,239 ,253 25,679 1 76 ,000  

2 ,641b ,411 ,395 10,042 ,159 20,198 1 75 ,000  

3 ,668c ,446 ,424 9,806 ,035 4,652 1 74 ,034  

4 ,690d ,476 ,447 9,602 ,030 4,184 1 73 ,044 1,782 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais, 
Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
Observando os coeficientes β estandardizados, pode verificar-se que, tal como na primeira regres-

são, as variáveis com mais peso na explicação do número de publicações são, directamente a «idade 

do investigador em 2007» [0,670], e inversamente a «idade com que o investigador concluiu o douto-

ramento» [-0,418] (Quadro 23). Ou seja, quanto mais novos os investigadores terminam o seu douto-

ramento, mais publicam, mas quanto mais idade têm em 2007, apresentam mais publicações. Note-

se ainda que «número de mobilidades institucionais» é inversa [-0,237], ou seja, investigadores com 

um número de mobilidades institucionais mais contido, têm maior número de publicações, enquanto 

o «número de países estrangeiros de estadia de longa duração» se relaciona positivamente e com 

menor peso [0,216], influenciando também a produtividade do investigador. 

O modelo da regressão multilinear escolhido - Model 4 - é dado pela seguinte expressão:  

Número de 
Publicações 
em revistas 

= 10,682 
(12,713) 

+ 1,584 Idade do 
investigador em 

2007 
(0,253) 

- 1,655 Idade de 
conclusão do 

doutoramento 
(0,424) 

-1,962 Nº de 
mobilidades 
institucionais 

(0,763) 

+ 3,949 Nº de países 
estrangeiros, de esta-
dia de longa duração 

(1,930) 

 
Tem-se então que, um aumento unitário no número de publicações corresponde a um aumento de 

1,584 na média das idades em 2007, -1,655 na idade média das idades de conclusão do doutoramen-

to, -1,962 na média do número de mobilidades institucionais e 3,949 na média do número de países 

estrangeiros de estadia de longa duração (Quadro 23). No entanto, o que se releva desta regressão é 

que o «número de publicações» se associa de forma clara numa relação directa com o «número de 

países estrangeiros, de estadia de longa duração», mantendo-se a relação inversa com a «idade com 
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que o investigador conclui o doutoramento» e o «número de mobilidades institucionais» encontradas 

no modelo da regressão anterior. Nesta regressão, com 78 casos, a entrada e o aumento do peso da 

última variável no modelo, indicia que este grupo de investigadores com experiências de mobilidade 

de longa duração, revela uma maior influência do «número de países estrangeiros, de estadia de lon-

ga duração» na sua produtividade, do que o grupo de 94 investigadores analisado anteriormente. 

Quadro 23: Modelo Explicativo II - Coeficientes (Coefficientsa) 

Model 

Unstandardized Coef-
ficients 

Standardized Co-
efficients 

 Correlations 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) -30,583 9,015  -3,393 ,001    

Idade do investigador em 2007 1,188 ,234 ,503 5,067 ,000 ,503 ,503 ,503 

2 (Constant) 6,603 11,547  ,572 ,569    

Idade do investigador em 2007 1,634 ,232 ,691 7,050 ,000 ,503 ,631 ,625 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

-1,745 ,388 -,441 -4,494 ,000 -,145 -,461 -,398 

3 (Constant) 18,018 12,456  1,446 ,152    

Idade do investigador em 2007 1,788 ,237 ,756 7,534 ,000 ,503 ,659 ,652 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

-1,999 ,397 -,505 -5,035 ,000 -,145 -,505 -,436 

Nº de mobilidades institucionais  -1,646 ,763 -,199 -2,157 ,034 ,036 -,243 -,187 

4 (Constant) 10,682 12,713  ,840 ,404    

Idade do investigador em 2007 1,584 ,253 ,670 6,264 ,000 ,503 ,591 ,531 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

-1,655 ,424 -,418 -3,906 ,000 -,145 -,416 -,331 

Nº de mobilidades institucionais  -1,962 ,763 -,237 -2,572 ,012 ,036 -,288 -,218 

Nº de países estrangeiros, de es-
tadia de longa duração 

3,949 1,930 ,206 2,045 ,044 ,424 ,233 ,173 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
Os gráficos87 mais uma vez mostram um ajustamento interessante entre os dados e a recta de expli-

cação e previsão, o que indicia a viabilidade desta regressão e a relevância das variáveis no modelo 

de explicação, como está documentado em anexo. 

 

3.1.3. Modelo Explicativo III 

Visando compreender em maior profundidade como se comportam os investigadores mais móveis, 

com publicações, foram seleccionados para a realização de uma nova análise, apenas aqueles que 

                                                            
87

 Para consulta do gráfico, ver o Anexo 7. 
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enunciavam no seu CV mobilidades de longa e curta duração fora do país de origem (n=42), tendo si-

do excluídos da análise todos os restantes - Modelo Explicativo III. 

Quadro 24: Modelo Explicativo III - Variáveis seleccionadas e análise descritiva (Descriptive Statistics) 

 
Entram assim, para o modelo de regressão multilinear (III), 42 casos. Neste grupo, observa-se que a 

média do número de publicações diminui em relação aos anteriores modelos, no entanto o desvio-

padrão é muito menor, o que indicia menor dispersão dos casos. Há também uma diminuição da 

média das idades dos investigadores em 2007. O número de mobilidades de curta duração apresenta 

valores médios mais elevados, assim como as de longa duração (Quadro 24). 

Ao nível das correlações, as alterações traduzem-se num aumento da correlação com a «idade do in-

vestigador em 2007», P de Pearson de 0,530 no anterior para 0,503 e agora para 0,676 e o acréscimo 

ligeiro do P de Pearson de 0,373 e 0,386, respectivamente do «número de mobilidades de longa du-

ração» e do «número de países estrangeiros», destino dessas mobilidades de 0,394 e 0,424 e agora 

para 0,554 e 0,586. Ou seja, há um aumento e maior correlação entre as variáveis, o que mais uma 

vez indicia a consistência deste grupo de investigadores e das suas características (Anexo 7). 

Este modelo inclui como primeira variável «idade do investigador em 2007», seguida do «número de 

países estrangeiros de estadia de longa duração» e «idade de conclusão do doutoramento». Ou seja, 

ao serem excluídos os indivíduos sem mobilidade, a associação entre publicação e mobilidade de 

longa duração exprimiu-se, através do número de países estrangeiros, que ascendeu a segunda vari-

ável com maior peso na recta de previsão.  

Note-se ainda que o coeficiente de determinação deste modelo ascende aos 65,7%, o valor mais alto 

observado nas três regressões efectuadas. O «número de países estrangeiros de estadia de longa du-

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 12,76 9,388 42 

Nº de mobilidades institucionais 5,93 1,455 42 

Nº de mobilidades de longa duração 2,33 1,183 42 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,60 ,701 42 

Nº de mobilidades de curta duração 3,10 2,526 42 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 2,10 1,559 42 

Idade do investigador em 2007 37,00 6,125 42 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 30,52 2,890 42 
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ração» incorpora, com a sua entrada no modelo mais 16,8% no coeficiente de determinação, um va-

lor acima dos 2,3% verificados no modelo anterior88. Ou seja, para este grupo de investigadores, as 

publicações são em muito influenciadas pela estadia ou não num país estrangeiro (Quadro 25).  

Quadro 25: Modelo Explicativo III - Modelo de regressão (Model Summaryd) 

Model 

 Change Statistics 
Durbin-
Watson R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,676a ,457 ,444 7,003 ,457 33,688 1 40 ,000  

2 ,794b ,631 ,612 5,846 ,174 18,399 1 39 ,000  

3 ,826c ,682 ,657 5,495 ,051 6,133 1 38 ,018 2,063 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 
b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 
c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração, Idade com que o investigador con-
cluiu o Doutoramento 
d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
Tal como na primeira regressão, os valores dos coeficientes β estandardizados, indicam que as variá-

veis com mais peso na explicação da publicação são, directamente «idade do investigador em 2007» 

[0,721], «número de países estrangeiros de estadia de longa duração» [0,341] e inversamente a 

«idade com que o investigador conclui o doutoramento» [-0,280]. Ou seja, os investigadores mais ve-

lhos em 2007, com experiências de longa duração em múltiplos países mas que cedo concluíram o 

seu doutoramento, parecem apresentar um maior número de publicações (Quadro 26).  

Quadro 26: Modelo Explicativo III - Coeficientes (Coefficientsa) 

Model 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

  Correlations 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) -25,585 6,695  -3,822 ,000    

Idade do investigador 
em 2007 

1,036 ,179 ,676 5,804 ,000 ,676 ,676 ,676 

2 (Constant) -28,145 5,620  -5,008 ,000    

Idade do investigador 
em 2007 

,855 ,155 ,558 5,518 ,000 ,676 ,662 ,537 

Nº de países estran-
geiros, de estadia de 
longa duração 

5,811 1,355 ,434 4,289 ,000 ,586 ,566 ,417 

                                                            
88 

Os pressupostos para a utilização do modelo (Pestana, 2003) - em relação ao teste de Durbin Watson [2,063], encontra-se dentro da re-
gião de aceitação [para k=3, e 42 casos, p=0,05 temos [1,60;2,33]] ou seja, não há co-variação entre os resíduos. Todos os testes F observa-
dos no quadro têm associado um nível de significância inferior a 0,05 o que leva à rejeição da nulidade do(s) coeficiente(s) do parâmetro 
da(s) variável(is) independente(s) considerada(s) em cada modelo. Percebe-se com os valores de significância do teste F nos diferentes 
modelos que as publicações são explicadas pelas variáveis acima referidas. Quanto à multicolinearidade, as alterações nos coeficientes en-
tre cada modelo, não são muito elevadas (Pestana e tal, 2003:616-617) e as correlações entre as variáveis independentes são baixas, e foi 
utilizado o método stepwise para diminuir esse risco.  
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3 (Constant) -7,713 9,797  -,787 ,436    

Idade do investigador 
em 2007 

1,106 ,177 ,721 6,234 ,000 ,676 ,711 ,570 

Nº de países estran-
geiros, de estadia de 
longa duração 

4,576 1,368 ,341 3,346 ,002 ,586 ,477 ,306 

Idade com que o in-
vestigador concluiu o 
Doutoramento 

-,909 ,367 -,280 -2,476 ,018 ,019 -,373 -,226 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

O modelo da regressão multilinear escolhido (model 3) é dado pela seguinte expressão:  

Número de 
Publicações 
em revistas 

= -7,713 
(9,797) 

+ 1,106 Idade do in-
vestigador em 2007 

(0, 177) 

+ 4,576 Nº de países 
estrangeiros, de esta-
dia de longa duração 

(1,368) 

- 0,909 Idade de conclu-
são do doutoramento 

(0,367) 

 
Os gráficos89 mais uma vez mostram um ajustamento interessante entre os dados e a recta de expli-

cação e previsão, o que indicia a viabilidade desta regressão e a relevância das variáveis no modelo 

de explicação. 

Da análise dos três modelos escolhidos das regressões multilineares realizadas, pode constatar-se 

que o «número de mobilidades institucionais» não é uma variável forte para a explicação neste mo-

delo. Assim, concluiu-se que o «número de publicações em revistas científicas» é claramente explica-

do pelo tempo biográfico de cada investigador e pela presença de um percurso académico mais ou 

menos lento, em que o doutoramento assinala a entrada do investigador no grupo dos cientistas di-

tos produtivos. O «número de países estrangeiros, de estadia de longa duração» também parece ex-

plicar o número de publicações, nomeadamente em países anglo-saxónicos (Inglaterra e EUA) en-

quanto países destino dessa mobilidade. 

Seria relevante proceder, no futuro, à análise das publicações tendo em conta a sua indexação e fac-

tor de impacto, eventualmente a ordem dos autores dos artigos, introduzindo na análise as universi-

dades (ou países) onde os investigadores estiveram ao nível de doutoramento e pós-doutoramento e 

desvelar, desta forma e até que ponto, não será o país ou universidade o elemento-chave da produ-

tividade científica e não tão simplesmente o número de mobilidades de longa duração.  

                                                            
89

 Para consulta do gráfico, ver o Anexo 7. 
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4. Percepções dos investigadores sobre a carreira científica 

Para além das motivações dos investigadores para a mobilidade, as entrevistas biográficas permiti-

ram explorar a forma como estes percepcionam o SCP e como projectam o futuro. O discurso biográ-

fico dos investigadores reflecte a necessidade dos entrevistados em relatar a sua percepção das car-

reiras em Portugal, quer ao nível da gestão e organização das actividades de investigação, quer ao ní-

vel das carreiras científicas.  

Não obstante os pressupostos de algumas políticas científicas assentarem na convicção que os inves-

tigadores portugueses voltariam para Portugal, após a conclusão dos estudos pós-graduados no es-

trangeiro, principalmente pelo apego à cultura portuguesa e a facilidade em obter posições perma-

nentes, alguns estudos demonstram algo distinto. A falta de oportunidades de emprego e progressão 

na carreira e a dificuldade em realizar investigação de qualidade são alguns dos factores identifica-

dos, nesses estudos, como motivos para a relutância ao retorno da maioria dos investigadores portu-

gueses e vontade de partida de outros (Fontes, 2004, 2007; Araújo, 2007; Delicado, 2007). O material 

empírico recolhido nesta pesquisa está em linha com estas conclusões. Por um lado, as entrevistas 

revelam a existência de uma visão “virtuosa” do retorno e da permanência em Portugal90, por parte 

dos investigadores mais seniores quando se referem às suas escolhas no passado. Por outro lado, as 

perspectivas dos investigadores mais juniores face às actuais dificuldades nas práticas de investiga-

ção e oportunidades de carreira em ciência, são opostas, incitando-os a sair de Portugal. Apesar do 

cenário pouco optimista, retratado pelos investigadores, o sentimento de vocação (Schlanger, 1997) 

e paixão pela ciência expressos no discurso dos entrevistados revelam a irrefutabilidade de um futu-

ro na ciência por parte deste grupo de profissionais. 

 

4.1. Gestão e organização das actividades de investigação 

A percepção dos investigadores da sua actividade profissional está fortemente ancorada na avaliação 

individual do contexto institucional e da forma como cada investigador consegue gerir, organizar e  

                                                            
90

 Contribuir para o desenvolvimento do sistema científico e do país (Delicado, 2007) 
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levar a cabo as actividades e projectos de investigação no meio em que está envolvido.  

O enquadramento institucional português é caracterizado pelos investigadores entrevistados como 

“funcionalismo público”, descrito enquanto fenómeno em que se “trabalha geralmente pouco, por 

falta de cultura organizacional e falta de controlo” (Freire, 2009). A carga burocrática excessiva, a 

existência de hierarquias muito definidas, a falta de empowerment e os “vínculos para a vida”, são 

apontados pelos entrevistados como factores que impactam de forma negativa a realização e pros-

secução da investigação científica em Portugal. 

“Tudo o que é ciência pura e ciência aplicada está na universidade pública que é extremamente bu-
rocrática, é funcionalismo público! A filosofia é, nós pagamos-te mal e tu trabalhas pouco! (…) Cá a 
hierarquia académica é extremamente pesada, extraordinariamente pesada, nada se faz sem pedir 
licença à pessoa que está a cima, e essa há pessoa que está a cima e a outra ainda tem de ver se va-
le a pena e com isto passam-se meses... meses...” [Caso 83: Investigador convidado português, 1 
mobilidade de longa duração] 

“Here in Portugal I have the impression that there is not a lot of demand for responsibility. (…)As far 
as I heard, the public employees, which includes professors, can't be fired because they're in a public 
position! In Holland it's different, that's your job, and it's something that also puts pressure on peo-
ple to develop thinking and create, whereas if you don't have that pressure you don't. It’s also a 
mental thing, so here the public don't have to do much, this concern everything.” [Caso 85: Pós-doc. 
estrangeiro, 3 mobilidades de longa duração] 

“Na maior parte dos sítios não há responsabilização. Aqui as pessoas todas têm que picar ponto, eu 
tenho que picar ponto. Em vez de me responsabilizarem em produzir, não, responsabilizam-me pelo 
número de horas que eu passo aqui. Podem ser passadas a fazer alguma coisa ou a fazer nada, que 
é o que a maior parte das pessoas fazem.” [Caso 02: Investigadora principal portuguesa, 1 mobili-
dade de longa duração] 

 
As actividades de investigação são descritas, de forma transversal, pelos 14 investigadores entrevis-

tados, como precárias. Na sua avaliação os entrevistados comparam a organização da ciência em 

Portugal com as práticas de investigação de outros países, como a Holanda e EUA. A precariedade 

das actividades deve-se fundamentalmente à dependência da investigação portuguesa do financia-

mento público e à incerteza da atribuição de fundos. Este facto mapeia a realidade dos investigado-

res, tornando o planeamento e gestão da investigação algo profundamente complexo.  

“Falta-nos uma estrutura financeira estável, não é mais dinheiro, atenção, mas estável. Nós saber-
mos que todos os anos temos concursos para projectos e para bolsas, mais ao menos nas mesmas 
datas, isso ajudava imenso. Assim a pessoa conseguiria estruturar, os seus projectos os seus grupos 
as suas equipas de modo a ter metas definidas sempre. Isso não existe, nunca existiu em Portugal.” 
[Caso 10: Investigador principal português, 2 mobilidades de longa duração] 
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“People are very desperate. Because to do good science you need stability, you need to program. 
You cannot think of administration and money and that's what they have to do. So they actually 
cannot think. We get the best scientists to not do science because they have to think only of how to 
get the next grant. And that's very hard.” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 mobilidades de longa 
duração] 

 
A gestão das actividades de investigação é ainda caracterizada pelos investigadores como um conjun-

to de actividades a que estes têm de responder constantemente. Estas actividades são descritas co-

mo sendo um conjunto pouco linear de tarefas e responsabilidades, cuja capacidade de resposta re-

side na competência que cada investigador tem de ter para desempenhar em paralelo (multitasking) 

uma série de funções administrativas e de gestão (procura de financiamentos, candidatura a projec-

tos, justificação de financiamentos, logística laboratorial, publicações). Portanto, para além das acti-

vidades de investigação os investigadores têm de fazer frente a tarefas administrativo-burocraticas, 

referindo a falta de tempo para as tarefas prioritárias e a ausência de condições para conciliação da 

carreira com a vida privada. Esta (des)articulação experienciada pelos investigadores gera sentimen-

tos de frustração e descontentamento na comunidade científica, como é enunciado pelos entrevista-

dos. 

“A minha vida como PI é multitasking, fazer muitas coisas de laboratório ao mesmo tempo *avaliar 
CVs; encomendar coisas para o laboratório; ir para a bancada, escrever ou um pedido de financia-
mento para um projecto ou um artigo+ depende muito das semanas. (…) Não tenho tempo para fa-
zer o que quero e sinto que não estou a fazer nada, que é uma coisa que eu não gosto. (…) Por 
exemplo ler é uma coisa fundamental para mim, eu sou a pessoa naquele laboratório que tem que 
ler tudo o que está a sair, todas as coisas novas. Eu tenho muito pouco tempo para ler. Faço muito 
ao fim de semana.” [Caso 32: Investigadora principal portuguesa, 3 mobilidades de longa duração] 

“Eu gosto imenso daquilo que estou a fazer, o que acontece agora muito é que faço muito mais tra-
balho de administrativo e de chato do que tenho tempo para fazer ciência mesmo!” [Caso 02: Inves-
tigadora principal portuguesa, 1 mobilidade de longa duração] 

“Problema destas coisas às vezes é que quando está na tua carreira ainda que não queiras, levas 
associada a muita coisa, quero eu dizer: comités, toda a parte da modernização. Eu por exemplo 
sou uma pessoa que gosta da ciência, mas como ciência, não gosto de me chatear com outras coi-
sas que traz associada. E queria ter muito tempo para mim, para fazer o que eu gosto de fazer, que 
é trabalhar na bancada, escrever coisas e não sei quê. Mas há muita coisa extra associada, comités 
de avaliação honrosa, no comité de não sei outra coisa, novo comité de doutoramento e não sei 
quê…” [Caso 30: Investigador principal estrangeiro, 4 mobilidades de longa duração] 

“I think we work a bit too hard. That's something else in the Portuguese system, you have to work 
very hard, and more is expected of you. (…)If you want to have a family it's difficult for Portuguese 
science system because you are expected to work and overstay. From ten to eight, or even more, 
and at weekends, and you can't really do it with a family.” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 mobili-
dades de longa duração] 
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4.2. Oportunidades na carreira em ciência  

A percepção que os investigadores têm das suas carreiras e das oportunidades de progressão é for-

temente marcada pela noção da ausência de saídas profissionais no SCP, onde as posições no ensino 

superior são limitadas e as novas posições de investigação, criadas pelo governo, são muito reduzi-

das. Outras alternativas como a indústria, consultoria científica, raise funding, comunicação da ciên-

cia (imprensa, laboratório, indústria, governo), ciência e educação e serviços públicos de saúde, são 

fileiras ainda muito minoritárias enquanto saídas profissionais alternativas à investigação fundamen-

tal em Portugal. Os investigadores vêem-se, portanto, perante um cenário pobre em oportunidades 

de carreira, que descrevem com pessimismo.  

 “A carreira de investigação está quase toda na função pública. A função pública está fechada. Por-
tanto é muito, muito difícil. É preciso que haja um sistema de contratação que funcione e as institui-
ções não têm que ficar com as pessoas o resto da vida, mas têm que poder contratá-las e renovar o 
seu contrato com avaliações. Tem que ser possível fazer isso.” [Caso 02: Investigadora principal por-
tuguesa, 1 mobilidade de longa duração] 

“(…) foi na altura em que se contratavam assistentes, portanto há 15 anos que não se faz isso, não 
se contrata ninguém basicamente. O sistema encheu.” [Caso 11: Investigadora principal estrangeira, 
3 mobilidades de longa duração] 

 “Não vejo o que vou fazer a seguir! Vamos ver, pode ser que abram mais lugares, pode ser que os 
governos façam qualquer coisa, mas não há... Eu estou aqui há um ano e tal e nem um vislumbre de 
alguma posição aparecer que me sirva (…). Tinha mais hipóteses de trabalho em Nova Iorque do 
que tenho aqui. Podia ensinar a um nível porreiro, com salário porreiro, alunos de pós-graduação. 
Podia fazer editing em revistas científicas, que eu adoro. Estou a falar em ser editora da Nature ou 
seja, pedir os manuscritos e manda-los para os avaliadores e decidir. Além disso, ainda há a indús-
tria, montes de farmacêuticas e não sei quê.” [Caso 32: Investigadora principal portuguesa, 3 mobi-
lidades de longa duração] 

 “Tive a bolsa Pós-doc só que entretanto, é uma situação que se coloca, que eu tenho dois filhotes e 
as perspectivas para além destas não existem, não existe nada, nem existe uma estrutura que se-
quer permita, de uma maneira como um outsider procurar emprego. Há pouquíssimas empresas a 
fazer investigação, há pouquíssimas estruturas de consultadoria científica…” [Caso 64: Pós-doc. por-
tuguesa, 3 mobilidade de longa duração] 

 
Este cenário de poucas oportunidades não é compensado pelo investimento privado, nacional ou in-

ternacional (bastante limitado em Portugal). Por este motivo, as perspectivas do aparecimento de 

oportunidades na indústria são apontadas como praticamente inexistentes. Apesar de a indústria 

não ser a primeira opção de investigação, da maioria dos investigadores, o investimento privado em 

Portugal poderia ser a saída profissional para muitos investigadores. 
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“The big companies aren't really investing in Portugal, at least not investing enough in Portugal. 
They prefer the Portuguese to go there, to go to another country, to Germany, France or the States 
to work, it's much easier for them” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 mobilidades de longa duração] 

 
A ausência de investimento privado, não é compensada por uma estratégia pública de investimento 

em propriedade intelectual. Este facto é retratado de forma negativa pelos investigadores, por estes 

verem consecutivamente perdidas as possibilidades de registo das suas descobertas científicas. Ao 

contrário dos EUA, Portugal carece de estruturas de apoio ao patenteamento e de instituições nacio-

nais (públicas ou privadas) com poder financeiro para investir em propriedade intelectual. Estas ca-

rências são apontadas como um problema estratégico nacional, visto continuamente serem perdidas 

oportunidades de capitalizar do investimento público em I&D e assim criar uma plataforma de novas 

oportunidades para os investigadores em Portugal. 

“Os privados que levem a porcaria das patentes. Porque a sensação de “eu tive um grande paper”, 
aquilo é uma descoberta "bang" e aquela cena não estar sequer estar coberta por coisa nenhuma 
é... *terrivelmente frustrante+ (…)“A ciência não é uma coisa patriótica, a nível da rentabilidade a 
economia encarrega-se de nivelar as coisas. Ou há empresas interessadas ou não há! Se há empre-
sas portuguesas interessadas, fantástico. Somos um país sem capital…” [Caso 83: Investigador con-
vidado português, 1 mobilidade de longa duração] 

“(…) o laboratório tem dinheiro para fazer o found da primeira aplicação da patente (…). Isto é tipo 
a pré-submissão, depois há uma fase em que aquilo tem de ser comprado, para depois sair a paten-
te definitiva (…) que é qualquer coisa como cinquenta mil euros. O laboratório não tem dinheiro pa-
ra isso, não existe esse dinheiro, não há grant que justifique este tipo de valor. Não há nenhuma ins-
tituição portuguesa que seja capaz de cobrir isso, por isso, a grande maioria, 99% das descobertas 
em biomedicina, perdem-se e a patente provisória desaparece. O laboratório tem inúmeros exem-
plos disso nos últimos anos (…).[Caso 10: Investigador principal português, 2 mobilidades de longa 
duração] 

 “*Nos USA+ O sistema está todo montado para isso. Das primeiras coisas que acontecem quando 
uma pessoa chega lá é assinar papéis, tudo que eu descobrisse 60% de qualquer patente era da 
Universidade. Havia seminários, havia lectures de como patentear/licenciar uma nova invenção. A 
universidade tem um gabinete muito grande jurídico, que só serve para nós irmos lá e dizermos, 
olhe "tenho esta ideia, descobri isto e acho que pode ser importante” óptimo, descreva isso em 10 
páginas, nós tratamos do pedido provisório, depois logo se vê se vai para patente ou não. Há muito 
esta coisa presente e TODA a gente faz isso. Isto é também uma medida de sucesso enquanto cien-
tista, não é só papers ou se é professor, é o que eu fiz e está a ser desenvolvido, a indústria pegou 
nisto, a indústria quer isto. Isso é um incentivo grande!” [Caso 83: Investigador convidado portu-
guês, 1 mobilidade de longa duração] 

 
Os entrevistados apontam ainda críticas ao modelo de gestão de recursos em ciência sublinhando a 

falta de perspectivas de carreira dos investigadores, seja para aqueles que já se encontram no siste-

ma, seja para aqueles que não têm oportunidades de entrar. 
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“A vontade do país é poupar dinheiro e pôr os professores a dar o máximo dos máximos. E ainda por 
cima, agora temos vários colegas que se reformam, saem da carreira por algum motivo e não há 
substituição. Portanto perdemos quatro dos professores mais velhos, agora nos últimos dois ou três 
anos e não há um único lugar a abrir noutro lado, digamos assim. Eu acho que está fora de questão 
de contratar assistentes. É uma situação que deve mudar... com a mudança de estratégia. (…) Eu 
acho que é vital para a sobrevivência da universidade haver uma certa renovação. Claro que podia 
ser imaginada uma carreira que não fosse a função pública. O problema é ser a função pública. A 
pessoa entra, depois nunca sai.” [Caso 11: Investigadora principal estrangeira, 3 mobilidades de 
longa duração] 

 
Este cenário acrescido da dependência, praticamente exclusiva, da criação de oportunidades de in-

vestigação por parte do Ministério da Ciência, torna os investigadores numa classe de trabalhadores 

precários. Vários investigadores descrevem as estratégias pessoais de adaptação e sobrevivência à 

imprevisibilidade dos financiamentos e das contratações em ciência. Estas estratégias são necessá-

rias sobretudo devido aos lapsos de tempo entre bolsas, momentos em que os investigadores ficam 

completamente desprotegidos em termos salariais e de acesso ao subsídio de desemprego. 

“Tenho um lugar de investigadora convidada, portanto não é uma posição estável. (…) o instituto 
está a mudar muito, não sei o que é que vai acontecer, mas também prefiro não me preocupar 
muito. Quer dizer uma pessoa acaba por aprender a viver com esta inconstância... ” [Caso 02: In-
vestigadora principal portuguesa, 1 mobilidade de longa duração] 

“Este sistema de bolsas, num quadro de pessoas que tenham feito uma opção familiar, não se apli-
ca. Quando acaba uma bolsa nem sequer direito a subsídio de desemprego tenho. Não é mesmo 
possível, estando os dois nessa situação, é muito frequente existirem tempos de vazio… em que é 
muito difícil de gerir. Tens de estar sempre a pedir dinheiro aos pais, arranjar esquemas e não sei o 
quê, o que, a partir de uma certa idade, ainda se torna mais penoso estar a fazer. As tuas opções 
têm de estar enquadradas com aquilo que tu podes executar em termos económicos.” [Caso 64: 
Pós-doc. portuguesa, 3 mobilidade de longa duração] 

“(…) é evidente que o que eu acharia normal não era aceitar uma bolsa de investigação, era ter um 
contrato de trabalho, como qualquer pessoa que trabalha em qualquer actividade.” [Caso 81: Pós-
doc. português, 1 mobilidade de longa duração] 

“You’re always insecure, you're always temporary, you don't have much less than in another place 
where as many people work 70 hours a week and it's not considered a proper job, which is unfair.” 
[Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 mobilidades de longa duração] 

 
Os investigadores chegam mesmo a retratar a sua profissão, como uma classe profissional inexisten-

te (apesar da existência de regulação da carreira de investigação científica, independente dos estatu-

tos da carreira docente universitária), onde a única figura contratual vigente parece ser a bolsa de in-

vestigação. O discurso político é denunciado pelos investigadores como estando desligado da reali-

dade.  
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“A ciência é tratada como uma mania e não como uma profissão. Há duas coisas que têm de acon-
tecer: uma coisa é a profissionalização da ciência, os cientistas são profissionais, são pessoas que 
trabalham, que têm horário, produzem, são produtivos e geram riqueza para o país! Portanto são 
profissionais, são uma classe profissional, com os sindicalismos todos à parte, que têm métodos de 
trabalho, têm um nicho no esquema económico do país e portanto têm de ser encarados assim.” 
[Caso 83: Investigador convidado português, 1 mobilidade de longa duração] 

“You get the impression that politicians are actually just creating science on favor, to show, maybe 
to satisfy the EU demands. We have to have this and this much where to start, see now we've creat-
ed 50 new labs, but it's actually 50 rooms that are empty and they each have a PI but they have no 
money, they don't get the grants, there’s no money enough...” [Caso 85: Pós-doc. estrangeiro, 3 
mobilidades de longa duração] 

 
Os investigadores enunciam ainda que o contexto científico português e a actual visão política das 

carreiras científicas não permite aos investigadores desenharem a sua carreira em função das suas 

competências individuais. A modelação das carreiras científicas, em função das aptidões e compe-

tências dos investigadores, é enunciada pela maioria dos entrevistados como factor fundamental pa-

ra a prossecução e sucesso da ciência. A existência de um padrão de carreira demasiado rígido, em 

termos de formação e de evolução na carreira, não oferece soluções de carreira para todos os inves-

tigadores (com um perfil tipo) nem oferece recursos humanos apropriados para as múltiplas funções 

académicas e laboratoriais necessárias (nomeadamente técnicos laboratoriais e de propriedade inte-

lectual). Problemas de conciliação de carreira “dupla” de investigação e docência ou “tripla” de in-

vestigação, docência e clínica, limitam o desempenho e produtividade dos investigadores pela sobre-

posição e sobrecarga de funções.  

“É muito melhor pegar num biólogo e pô-lo no laboratório, investir para que ele esteja no laborató-
rio a ver se descobre coisas patenteáveis, que estar a ensinar, é um desperdício de um cientista. Não 
tem de haver uma formatação padrão! Quer ser só cientista, e estar 24h por dia no laboratório? 
Fantástico, temos de arranjar uma forma de fazer isso. Você quer ser cientista e dar aulas 10 h por 
semana? Tem de haver alguma flexibilização, alguma adaptabilidade do sistema, se toda a gente 
entrar na mesma formatação, isto não funciona, porque se perdem mais-valias, se calhar estão-se a 
perder bons professores que só querem dar 5h de aulas por semana e ao mesmo tempo estão-se a 
perder excelentes cientistas porque os obrigam a estar 40h a corrigir testes, não pode ser! [Caso 83: 
Investigador convidado português, 1 mobilidade de longa duração]  

“Foi muito difícil voltar, voltar a integrar-me, sobretudo ver que se faz parte da mesma coisa, faz 
parte da nossa mentalidade, nós termos de ser todos iguais, termos todos a mesma carreira, todos 
o mesmo percurso. (…) Não há flexibilidade! Começa a haver alguma oportunidade de desenhar a 
própria carreira, mas ainda é tudo muito embrionário, as coisas estão muito no início. (…) O sistema 
cá não é nada simpático, para quem quer ser médico e cientista ao mesmo tempo. Quando és médi-
co és levado com quinhentas mil consultas e não sei quantas urgências e mais noites não "dá tem-
po", porque a ciência é uma coisa que “demora” muito tempo. É preciso estar muito empenhado 
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naquilo, tentar, pensar, demora tempo o amadurecimento de uma ideia, o desenvolvimento de um 
projecto, coisas que demoram muito tempo, portanto não dá para fazer as duas coisas.” [Caso 83: 
Investigador convidado português, 1 mobilidade de longa duração] 

“(…) nas universidades tem-se o problema adicional, que é preciso dar as aulas e, portanto, isso tira 
muito tempo. A vantagem que eu tenho em estar aqui é que se reduz à investigação. Eu dou algu-
mas aulas, mas é pequenos cursos e coisas assim...” [Caso 02: Investigadora principal portuguesa, 1 
mobilidade de longa duração] 

 
Outra noção de ausência de flexibilização nas carreiras em biomedicina é concretizada pela existên-

cia de uma separação restritiva entre os investigadores formados em biologia e aqueles formados em 

medicina, quando se trata a ascender a cargos na área da saúde. Este fenómeno de delimitação eli-

minatória entre a investigação fundamental e a clínica, patente em Portugal é analisado, pelos inves-

tigadores entrevistados, como algo restritivo a nível científico e de carreira. 

“(…) percebi rapidamente que o meu background sendo um pouco diferente era muito bom, era 
muito útil, porque os cientistas “puros” são brilhantes na sua área, tecnicamente muito capazes, 
mas são muito restritos na sua área de competência, ou seja tudo o que seja investigação que tenha 
aplicação humana, aplicação médica, não percebem a relevância das coisas, nem percebem as difi-
culdades. (…) A capacidade de falar as duas linguagens e ter um pouco um pé em cada lado, e con-
seguir fazer a tradução das coisas de um lado para o outro, eu percebi que era muito valiosa e que 
eles prezavam muito isso, sobretudo lá [USA]. Curiosamente percebi que, por exemplo, na Europa, 
os dois mundos [cientistas e médicos] estão muito de costas voltadas um para o outro” *Caso 83: In-
vestigador convidado português, 1 mobilidade de longa duração] 

“(…) aqui é muito limitado *Portugal+, para a maioria das coisas que existem nessa área *aconse-
lhamento], as oportunidades são dadas a médicos e não tanto a biólogos ou pessoas com a minha 
formação. A área da biomedicina normalmente é ocupada por médicos e não tanto por biólogos ou 
pessoas que estão a ter uma formação em investigação.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 mobili-
dade de longa duração] 

“É muito semelhante aqui em Portugal [ao Brasil] na medicina, a maioria dos médicos são clínicos e 
muito poucos vão para pesquisa. Na Alemanha eu diria que é talvez 50/50, há um grande número 
de médicos indo para pesquisa.” [Caso 75: Pós-doc. estrangeira, 2 mobilidades de longa duração] 

 
4.3. Patriotismo e paixão científicos   

Apesar dos entrevistados apontarem as limitações da carreira científica em Portugal, existem narrati-

vas optimistas. Uma visão positiva e idealista mesmo, percorre o discurso de 3 investigadores portu-

gueses, quando fazem o balanço às suas opções passadas relativas ao retorno ao país de origem ou à 

não mobilidade. Esta visão assenta no pressuposto de que a opção de terem voltado ou permanecido 

em Portugal, visava à contribuição para o desenvolvimento do sistema científico e do país, por tal, fa-
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zer a diferença no panorama científico nacional. Contudo, uma ponta de pesar contamina o discurso 

destes investigadores. 

«(…) vivia-se um bocadinho aquele espírito, pós-revolucionário de: "vamos fazer alguma coisa pela 
nossa terra". Portanto eu comecei a ganhar ideias ingénuas e obviamente, se calhar, erradas ou tal-
vez não, não sei, de: "não, vou trabalhar cá, vou criar condições por cá, para os estudantes terem 
boas condições, para não terem que ir todos para o estrangeiro, e dar cá as aulas”. O meu esforço é 
tentar formar cá pessoas e tentar formar cá equipas, etc. Portanto nunca emigrei por causa disso.» 
[Caso 21: Investigador principal português, 0 mobilidades de longa duração] 

 “Havia claramente uma escolha a fazer, pelo menos no meu espírito que era: tinha a certeza abso-
luta que se ficasse lá mais um ano ia ser cientista, não ia ser médico. (…) Tinha de fazer essa opção e 
pensei que abandonar 6 anos de faculdade, 3 de internato geral e 3 de especialidade era perder 
muita coisa. E portanto optei por voltar.”(…)“O que se passa é que eu preferia contribuir alguma 
coisa para que isto avançasse cá! Eu acho que nós temos todas as condições, a sério! Há um certo 
idealismo ingénuo [risos] (...). Se eu não acreditasse que Portugal pudesse ser melhor, em termos ci-
entíficos do que é, então aí é que era um problema! Mas em Portugal há gente, há centros, há idei-
as, há tudo, há os ingredientes todos! E eu fiquei ainda mais convencido disso, depois de ter estado 
nos EUA, a única coisa que nos falta é dinheiro” [Caso 83: Investigador convidado português, 1 mo-
bilidade de longa duração]. 

 
Não obstante todos os desafios e contrariedades das carreiras na ciência, o sentimento de paixão pe-

la ciência revela-se no discurso de todos os investigadores, sendo este sentimento que os encoraja a 

continuar. Esta relação com a ciência é descrita na bibliografia como “vocação", uma escolha indivi-

dual de vida, que exige altruísmo e coragem (Schanger, 1997). Estes pressupostos estão presentes no 

discurso e opções de vida deste grupo de entrevistados. 

“Há uma obsessão muito grande em ler coisas, entrar em contacto com o que sai e estar a falar com 
colegas exercitar sempre os modelos, ter ideias na cabeça (…). Eu não conheço nenhum investigador 
que leve isto minimamente a sério, que não tenha um certo grau de obsessão, por isto. Há sempre 
uma característica de obstinação na pessoa e isso é que eu acho que é uma característica comum.” 
[Caso 10: Investigador principal português, 2 mobilidades de longa duração]  

“A minha ideia quando fui para lá foi: vou dar 6 meses a isto a ver o que dá, porque não estava mui-
to convencido, quando fui para lá, que quisesse fazer ciência nesse ponto de vista. Faria um estágio 
de "observação", ver umas coisas, aprender, ter uma experiencia um bocadinho “hands on”, in loco 
para ter umas pinceladas de ciência para depois poder voltar à minha clínica. E foi uma questão de 
paixão, chegar lá e começar a fazer. O total acabou por ser quase três anos, muito intensos.” [Caso 
83: Investigador convidado português, 1 mobilidade de longa duração] 

“Tenho de adaptar à minha realidade socio-familiar, aquilo que eu gosto de fazer. Não, não gosta-

ria de fazer uma coisa que não tivesse nada a ver com isto. Eu gosto mesmo de fazer aquilo que fa-

ço sem dúvida nenhuma. E acho que é muito difícil a pessoa estar nestas áreas sem ser ter vocação. 

Porque não... as condições que são oferecidas não são fáceis.” [Caso 64: Pós-doc. portuguesa, 3 

mobilidade de longa duração] 
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CONCLUSÕES 

Portugal tem hoje um sistema científico e tecnológico fortemente assente no financiamento público. 

É nesse mesmo sector onde se desenvolve a maioria da I&D nacional, com forte pendor académico e 

formação de RHAQ. Existem, actualmente, poucos dados empíricos sobre o impacto das medidas po-

líticas no SCTP, nomeadamente sobre o stock de RHAQ em C&T, existindo, contudo indícios do esgo-

tamento de perspectivas no sector académico e de investigação como identificados no ERAWATCH 

Country Report 2008 (Godinho e Simões, 2009). A actual e crescente preocupação com a questão da 

subutilização dos recursos resultantes do esforço de investimento em formação pós-graduada, em 

Portugal e no estrangeiro, é evidente. Contudo, a avaliação dos efeitos das políticas nacionais nas 

carreiras, na produtividade e nos fluxos de mobilidade dos investigadores é insuficiente para se po-

derem tirar conclusões sobre os resultados e impactos das mesmas. Não obstante Portugal continuar 

a apostar na necessidade de manter o investimento em formação avançada, os dados sobre as con-

quistas a esse nível, são escassos, ao contrário de estudos e dados revelados noutros países.  

A biomedicina, é uma área científica relevante para as políticas públicas nacionais, manifesta pelo 

crescente investimento, ao longo do tempo, em formação graduada e pós-graduada. Este investi-

mento reflecte-se no aumento do número de publicações e reconhecimento internacional, desta 

área científica, onde o número de citações é elevada e a co-autoria internacional indicia a realidade 

multidimensional dos investigadores e instituições portugueses. 

Visando colmatar a falta de informação existente no universo destas temáticas em Portugal, empre-

endeu-se um estudo exploratório onde a combinação de vários métodos de pesquisa se revelou 

apropriada: o estudo de caso, análise de CVs e entrevistas biográficas. O estudo de caso revelou-se 

apropriado pela pertinência das condições contextuais e pelos ainda pouco explorados parâmetros e 

resultados relativos à mobilidade, produtividade e carreiras científicas. A utilização de CVs revelou 

problemas não muito díspares dos descritos na literatura, sendo o mais significativo o da heteroge-

neidade dos CVs recolhidos. A inexistência de uma tipologia uniformizada de CV utilizada pelos inves-

tigadores em estudo, não só causou problemas na construção da base de dados como acrescentou 
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questões de validação e rigor na codificação da informação. Os CVs como fonte de dados, não obs-

tante as dificuldades suplantadas, foram utilizados com sucesso, permitindo uma exploração das te-

máticas que, usando as fontes tradicionais, não podiam facilmente ser estudadas.  

As entrevistas biográficas permitiram aceder a um conjunto de informação individual e pessoal sobre 

as motivações inerentes às decisões de mobilidade e a implicação das várias dimensões dessas deci-

sões nas trajectórias e carreira científicas. Permitiram ainda explorar como os investigadores percep-

cionam as suas carreiras em Portugal, ao nível da natureza das actividades de investigação e oportu-

nidades de carreira. Esta metodologia revelou-se uma fonte de dados extremamente rica que só foi 

parcialmente utilizada neste estudo. 

Relativamente aos percursos de mobilidade dos 101 investigadores em biomedicina pode observar-

se que: 

- A mobilidade institucional e geográfica aumenta e torna-se mais articulada, na fase de doutora-

mento, enquanto a mobilidade científica se manifesta, ainda que de forma residual, nos estágios 

de formação graduada e pós-graduada.  

- A mobilidade precoce (Erasmus) apresenta-se como uma etapa relevante para a construção da 

carreira futura, revelando-se catalisadora da internacionalização da mesma.  

- O mestrado não é uma etapa transversal ao percurso académico destes investigadores e o mesmo 

se pode afirmar relativamente à mobilidade envolvida nesta etapa de formação.  

- O doutoramento é a fase do percurso académico marcada, por excelência, pelo desenvolvimento 

de relações de investigação que envolvem a deslocação física do investigador para uma, ou mais, 

instituições onde a investigação, ou parte dela, é desenvolvida. Nesta etapa académica os desti-

nos de mobilidade podem envolver vários países ou estarem circunscritas a instituições no país 

onde o investigador obteve o grau (podendo este ser o país de origem do investigador ou não).  

- O pós-doutoramento é uma etapa não transversal ao percurso científico de todos os investigado-

res. Para alguns investigadores, esta etapa é experienciada fora do país de origem e repetida duas 

a três vezes, para outros investigadores, enquadrados em laboratórios públicos, docência ou ad-
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ministração da ciência esta etapa não consta no CV. Nesta etapa há uma clara preferência dos in-

vestigadores para experiências nos EUA, quando comparada com a escolha da Inglaterra para a 

realização do doutoramento e não obstante a escolha da Inglaterra ser também preponderante 

neste estágio de carreira.  

- A carreira profissional dos investigadores é de formulação complexa, dada a diversidade de tipo-

logia e número de funções exercidas e a respectiva sucessão temporal, enquadrada na trajectória 

de cada investigador, contudo, apenas um pequeno número de investigadores acumula três ou 

mais experiências profissionais, onde se verifica a existência de maior percentagem de experiên-

cias no estrangeiro. 

Da análise agregada verificou-se que a mobilidade de longa duração parece estar concentrada num 

número máximo de 3 países de destino, mesmo quando os investigadores apresentam na sua trajec-

tória um número de mobilidades superior, facto que não se verifica de forma tão explícita na mobili-

dade de curta duração que se dispersa por um número maior de países. 

A análise estatística exploratória foi realizada com o objectivo de explorar a existência da relação en-

tre variáveis quantitativas recolhidas e categorizadas dos CVs, nomeadamente a mobilidade, e a pro-

dutividade científica. Pode constatar-se que as variáveis com mais peso na explicação do «número de 

publicações em revistas científicas», nos modelos de regressão multilinear (stepwise) realizados, são 

«idade do investigador em 2007» e «idade de conclusão do doutoramento». Este resultado expõe a 

importância do tempo biográfico de cada investigador, definido por um percurso académico mais ou 

menos lento, em que o doutoramento assinala a entrada do investigador no grupo dos cientistas di-

tos produtivos. O «número de países estrangeiros, de estadia de longa duração» também parece in-

fluenciar no número de publicações, ao surgir como variável de peso na recta de previsão, exprimin-

do a associação entre publicação e mobilidade de longa duração. Esta relação pode estar ancorada 

no facto de os países anglo-saxónicos, nomeadamente a Inglaterra e os EUA serem os países destino 

mais recorrentes nas experiências de investigação dos investigadores da amostra. 
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As percepções dos investigadores acerca do SCP, da gestão e organização das actividades de investi-

gação e das oportunidades na carreira em ciência são mais negativas do que positivas. A falta de cul-

tura organizacional e de avaliação adequada, a carga burocrática excessiva e as figuras contratuais 

demasiado seguras ou demasiado precárias, desresponsabilizam e desmotivam os actores. A depen-

dência do financiamento público (incerto e inconstante), a ausência de investimento do sector priva-

do e a ausência de uma estratégia pública de investimento em propriedade intelectual, são factores 

que ilustram a falta de perspectivas de dinamismo no mercado da ciência. 

As oportunidades na carreira são apontadas como restritas e fechadas, dada a ausência de renova-

ção do sistema científico nas universidades e nos laboratórios e a inexistência de outras áreas profis-

sionais. Esta situação provoca igualmente uma questão geracional. Os investigadores mais jovens 

vêm a sua progressão na carreira bastante comprometida e as perspectivas de futuro desinteressan-

tes, levando-os a equacionar a saída para o estrangeiro. É no profundo sentimento de vocação e pai-

xão pela ciência que os investigadores racionalizam a sua capacidade de resistência e o desejo de 

prosseguir na ciência, seja em Portugal ou noutro país estrangeiro.   
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Anexo 1 
Produção científica no Instituto 

 
Figura 1. Produção Científica no Instituto X entre 2000-2007 
 

 
Fonte: Instituto Gulbenkian de Ciência, Annual Report (2007) 
 
 
 
Figura 2.1 e 2.2. Citações das publicações do Instituto X durante 2000-2007

  
Fonte: Instituto Gulbenkian de Ciência, Annual Report (2007) 
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Quadro 1. Comparação das citações/papers do Instituto X com o resto de Portugal em várias áreas de ac-
tividade 

Artigos indexados por área, no Instituto X e Portugal 2000-2007: citações/papers 

 
Fonte: Instituto Gulbenkian de Ciência, Annual Report (2007) 
 
 
Quadro 2. Comparação das citações/papers do Instituto X com o resto do mundo em várias áreas de acti-
vidade 

Publicações indexadas por área, no Instituto X e Portugal 2000-2007: Média citações/papers 

 
Fonte: Instituto Gulbenkian de Ciência, Annual Report (2007) 
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Anexo 2 
Organização da informação extraída nos currículos 

 
 

1ª Dimensão – Características dos CVs 

Categoria Descrição das categorias 

Formato CV Categoriza o CV consoante o modelo utilizado: FCT; Europass; Lattes; Agregação; Outros (modelos híbridos) 

Data CV 
Data da construção/última actualização do CV (especificada no CV ou no título de gravação do ficheiro enviado: 2006; 2007; 
S/Ref. 

 

2ª Dimensão - Descrição da situação pessoal do investigador 

Categoria Descrição das categorias 

Nº de Caso Correspondência numérica de cada caso 

Nacionalidade 
Listagem descritiva com a Nacionalidade do investigador por País de origem: ALE; ARG; BR; PT; CAN; DIN; ESL; ESP; FRA; 
FRA+ARG; IND; ING; ISL+PT; ISR; ITA; MEX; MOÇ; PT; PT+EUA; RU; STOM  

Nacionalidade (Cat.1) 
Categorização das nacionalidades dos investigadores: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro País da Europa; PALOP; 
EUA; América do Sul; Índia; Israel; Argélia 

Nº de Nacionalidades Indica o número de nacionalidades de cada investigador: 1, 2 

Nacionalidade (Cat.2) 
Categorização dual das nacionalidades dos investigadores: P- Português); E - Estrangeiro [as duplas nacionalidades foram 
eliminadas permanecendo o país onde o investigador fez os seus estudos até ao Doutoramento] 

Ano de Nascimento 
Listagem descritiva com o ano (data) de nascimento do investigador: 1963; 1967; etc. [os dados omissos foram obtidos 
através de contacto directo com o Instituto]; S/Ref. 

Ano Nascimento 
(Cat.) 

Categorização do ano de nascimento dos investigadores: [<= a 1961]; [1962 a 1966]; [1967 a 1971]; [1972 a 1976]; [>= a 
1977] 

Idade em 2007 Listagem descritiva com a idade do investigador em 2007: 30; 32; etc; S/Ref. 

Idade em 2007 (Cat.) 
Categorização da idade dos investigadores em 2007: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 
49]; [>=  50]; S/Ref. 

Género Género do investigador: M - Masculino; F - Feminino 

Estado Civil Categorização do Estado Civil do investigador como indicado no CV: Casado; Divorciado; Solteiro; União de facto; S/Ref.  

Nº de Filhos (Cat.) Número de filhos do investigador como indicado no CV: 1; 2; 3; mais; S/Ref. 

 

3ª Dimensão – Descrição da situação dos investigadores do Laboratório x em 2007 

Categoria Descrição das categorias 

Área de Investigação no 
Laboratório x (Cat.) 

Categorização da área científica de actuação (investigação) do investigador em 2007. A área científica foi codificada 
de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK (Joint Academic Clas-
sification of Subjects (JACS) Higher Education Statistics Agency). Dada a impossibilidade de eleger um “perito científi-
co” que pudesse classificar a área de investigação de todos os investigadores, foi pedido por e-mail a cada investiga-
dor, que classificasse a sua presente área de investigação.  

Grupo de investigação no 
Instituto X 

Identificação do grupo de investigação de pertença do investigador no Laboratório x em 2007 (em 2007 haviam 46 
grupos de investigação no Instituto) 

Investigador Principal do 
Grupo do Instituto X Listagem nominal do Investigador Principal do Grupo de investigação onde o investigador estava inserido.  

Tipologia do Grupo Caracterização do Grupo de investigação relativamente ao Instituto X: Interno; Externo 

Função do investigador no 
Laboratório x (Cat.) 

Categorização da função do investigador: Investigador Principal + Chefe de Unidade; Investigador Principal; Investi-
gador; Investigador Visitante; Pós-doutorado; Administrador de Ciência; N/A 

Ano de início no Instituto X Listagem descritiva com o ano (data) de início das funções do investigador no Instituto X: 1999; 2000; etc. 

Ano de início Laboratório x 
(Cat.) 

Categorização do ano de início das funções do investigador no Instituto X: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; 
[1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref. 

Idade de início no Instituto 
X 

Listagem descritiva com a idade com que o investigador iniciou funções no Instituto X 

Idade de início Laboratório 
x (Cat.) 

Categorização da idade com que o investigador iniciou funções no Instituto X: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 
34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

Ano em que cessa funções 
com Instituto X 

Descrição da relação de investigação com o Laboratório x em 2007. Se exercia funções ou, caso não exercesse em 
que data tinha cessado a sua função: SIM; Data: 1999; 2000; etc.  

Nº de anos que esteve ao 
serviço do Instituto X 

Listagem descritiva com o número de anos que o investigador esteve ao serviço do Instituto X: Nº de anos (1, 2, etc. 
quando já saiu do Instituto X); N/A (quando, em 2007 ainda desempenhava funções no Instituto); S/Ref. 

Nº de anos que está ao 
serviço do Instituto X 

Listagem descritiva com o número de anos que o investigador somava ao serviço do Laboratório x em 2007: Nº de 
anos (1, 2, etc.); N/A (quando já não desempenhava funções em 2007); S/Ref. 

Nº de anos ao serviço do 
Laboratório x em 2007 
(Cat.) 

Categorização do número de anos do investigador ao serviço do Instituto X: [<= a 3]; [4 a 6]; [7 a 9]; [>= a 10]; S/Ref. 

Entidade que atribuiu bol-
sa ao investigador (Cat.) 

Categorização da entidade que atribuiu bolsa ao investigador: Financiamento Público; Financiamento Privado; Finan-
ciamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref. 

País financiador da bolsa 
(Cat.) 

Categorização da origem geográfica da bolsa atribuída aos investigadores para prossecução de sua investigação: Por-
tugal; UE; América do Sul; S/Ref. 
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Afiliação do investigador 
(Cat.) 

Categorização da Instituição com quem o investigador tem um laço institucional: Universidade (Centro de investiga-
ção); Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; Instituto de Investigação Pri-
vado sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref. 

Função do investigador 
Categorização das funções acumuladas pelo investigador em 2007: Investigador + Docente; Investigador + Docente + 
Médico; Investigador + Docente + Empreendedor; Investigador + Empreendedor; Investigador; Administrativo; S/Ref. 

Carreira de Investigação 
(Cat): 

Categorização das funções de Investigação desempenhadas pelos investigadores: Chefe de Unidade (Instituto X); In-
vestigador Principal; Pós-doc; Investigador visitante; Investigador-Coordenador (fora Instituto X); N/A 

Carreira Académica (Cat): 
Categorização das funções Académicas: Prof. Catedrático; Prof. Associado; Prof. Auxiliar; Assistente; Assistente Esta-
giário; Professor Convidado; Assistente Convidado; Leitor; N/A 

Outras Carreiras (Cat):  
Categorização de outras funções exercidas pelos investigadores  em 2007: Médico; Administração Ciência; Direcção 
Empresa 

Ano de início de funções 
fora do Instituto X 

Listagem descritiva com o ano (data) de início da função profissional actual desempenhada noutra instituição para 
além do Instituto X: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Nº de anos fora do Institu-
to X 

Listagem com o número de anos que o investigador, exercia funções fora do Instituto X, em 2007: 1; 2; etc.; S/Ref. 

Nº de anos fora do Labora-
tório x em 2007 (Cat.) 

Categorização do número de anos que o investigador, exercia funções fora do Instituto X, em 2007: [<= a 3]; [4 a 6]; 
[7 a 9]; [>= a 10]; S/Ref. 

 

4ª Dimensão (a)- Descrição do percurso universitário (Licenciatura) 

Categoria Descrição 

Área científica da Licencia-
tura (Cat.) 

Categorização da área científica de Licenciatura do investigador. A codificação foi feita com base na informação do 
CV e de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK (JACS): A; B; C; 
S/Ref. 

Instituição Licenciatura 
(Cat.) 

Categorização da Instituição que conferiu a Licenciatura: Universidade; Instituto Universitário; S/Ref. 

País da Instituição de Li-
cenciatura 

Listagem descritiva do país da Instituição que conferiu a Licenciatura: Portugal; Alemanha; Brasil; S/Ref. 

País da Instituição de Li-
cenciatura (Cat.) 

Categorização do País da Instituição que conferiu a Licenciatura: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro País da Eu-
ropa; UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref. 

Licenciatura no país de ori-
gem ou estrangeiro (Cat.) 

Categorização do local onde o investigador frequentou a Licenciatura, relativamente ao seu país de origem (naciona-
lidade): O (no país de origem); E (no estrangeiro); S/Ref. 

Ano de Início  Listagem descritiva com o ano (data) de início da Licenciatura: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano de Início da Licencia-
tura (cat) 

Categorização do ano de início da Licenciatura: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007] 

Duração da Licenciatura Listagem descritiva com o número de anos de que o investigador demorou a graduar-se: 3; 4; 5; 6; 8; S/Ref. 

Ano de conclusão da Licen-
ciatura  

Listagem descritiva com o ano (data) em que o investigador obteve o grau Licenciatura: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano de conclusão da Licen-
ciatura (Cat.) 

Categorização do ano de conclusão da Licenciatura: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007] 

Idade conclusão Licencia-
tura 

Listagem descritiva com a idade do investigador, quando obteve o grau Licenciatura: 20; 21; etc.; S/Ref. 

Idade conclusão Licencia-
tura (Cat): 

Categorização da idade com que o investigador concluiu a Licenciatura: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 
39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

Outra instituição durante a 
Licenciatura 

Indica se o investigador esteve ou não noutra instituição durante a Licenciatura: SIM (quando esteve noutra institui-
ção); S/Ref. (quando o CV não faz referência) 

Outra instituição durante 
Licenciatura (Cat.) 

Categorização de outra instituição onde o investigador esteve durante a Licenciatura: Universidade (Centro de inves-
tigação); Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Instituto de Investigação Privado sem fins Lucra-
tivos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref. 

País de acolhimento du-
rante a Licenciatura 

Listagem descritiva do país da Instituição de acolhimento durante a Licenciatura: Portugal; Alemanha; Brasil; S/Ref. 

País da Instituição de aco-
lhimento (Cat.) 

Categorização do País da Instituição de acolhimento durante a Licenciatura: Portugal; Estado-Membro da UE; S/Ref. 

Licenciatura no país de ori-
gem ou estrangeiro (Cat.) 

Categorização do local onde o investigador esteve durante a Licenciatura, relativamente ao país de origem (naciona-
lidade): O (no país de origem); E (no estrangeiro); S/Ref. 

Data da primeira mobili-
dade 

Listagem descritiva com o ano (data) em que o estudante teve a primeira experiência académica fora da sua institui-
ção de ensino (mobilidade precoce): 1985; 1987; etc.; S/Ref. 

Data da primeira mobili-
dade (Cat.) 

Categorização da data da primeira mobilidade: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref. 

Idade na primeira mobili-
dade 

Listagem descritiva com a idade do investigador quando teve a experiência de mobilidade: 21; 22; etc.; S/Ref. 

Idade da Mobilidade (Cat.) 
Categorização da idade do estudante de licenciatura quando teve a experiência de mobilidade: [<=21]; [22 a 24]; [>= 
a 25]; S/Ref. 

Entidade financiadora de 
Bolsa Mobilidade (Cat.) 

Categorização da entidade financiadora da Bolsa de Mobilidade: Financiamento Público; Financiamento Privado de 
Utilidade Pública; S/Ref. 

País financiador bolsa 
(Cat.) 

Categorização da origem geográfica das bolsas atribuídas aos investigadores para realização de experiência académi-
ca fora da sua instituição de ensino: UE; Portugal; Estado Membro UE; América do Sul; S/Ref. 
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4ª Dimensão (b) - Descrição do percurso universitário (Mestrado) 

Categoria Descrição 

Área científica do Mestrado 
(Cat.) 

Categorização da área científica de Mestrado do investigador. A codificação foi feita com base na informação do CV 
e de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK (JACS): A; B; C; 
S/Ref. 

Instituição que conferiu a 
o grau de Mestre (Cat.) 

Categorização da Instituição que conferiu a o grau de Mestre: Universidade (Centro de investigação); Instituição de 
Investigação Pública; Instituto de Investigação Privada s/ fins Lucrativos; Hospital; N/A 

País da Instituição de Mes-
trado 

Listagem descritiva do país da Instituição que conferiu o Mestrado: Portugal; Alemanha; Brasil; N/A 

País da Instituição que 
conferiu o grau de Mestre 
(Cat.) 

Categorização do País da Instituição que conferiu o grau de Mestre: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro País da 
Europa; América do Sul; EUA; Índia; Israel; N/A 

Mestrado no país de ori-
gem ou estrangeiro (Cat.) 

Categorização do local onde o investigador frequentou o Mestrado, relativamente ao seu país de origem (nacionali-
dade): O (no país de origem); E (no estrangeiro); N/A 

Entidade financiadora da 
Bolsa de Mestrado (Cat): 

Categorização da entidade financiadora da Bolsa de Mestrado: Financiamento Público; Financiamento Privado de 
Utilidade Pública; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); N/A; S/Ref. 

País financiador Bolsa de 
Mestrado (Cat.) 

Categorização da origem geográfica do financiamento da Bolsa de Mestrado: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro 
País da Europa; UE; América do Sul; EUA; Índia; N/A; S/Ref. 

Ano de Início do Mestrado Listagem descritiva com o ano (data) de início do Mestrado: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano de Início do Mestrado 
(Cat.) 

Categorização do ano de início do Mestrado: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-
2005]; [2006-2007]; N/A; S/Ref. 

Idade no início do Mestra-
do 

Listagem descritiva com a Idade do investigador quando iniciou o Mestrado: 19; 23; 24; etc.; S/Ref. 

Idade início do Mestrado 
(Cat.) 

Categorização da idade do investigador no ano em que iniciou o Mestrado: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; 
[35 a 39]; [40 a 45]; [46 a 50]; [>=  50]; N/S; S/Ref. 

Duração do Mestrado Listagem descritiva do número de anos para obtenção do grau de Mestre: 1; 2; 3; 4; 5; N/A; S/Ref. 

Ano conclusão Mestrado Listagem descritiva com o ano (data) de obtenção do grau de Mestre: 1999; 2000; etc.; N/A; S/Ref. 

Ano conclusão Mestrado 
(Cat.) 

Categorização do ano de conclusão do Mestrado: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007] 

Idade de conclusão do 
Mestrado 

Listagem descritiva com a idade com que o investigador obteve o grau de Mestre: 22; 23; 24; etc.; N/A 

Idade de conclusão do 
Mestrado (Cat.) 

Categorização da idade do investigador no ano em que obteve o grau de Mestre: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 
34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; N/A; S/Ref. 

Outra instituição durante o 
Mestrado 

Indica se o investigador esteve ou não noutra instituição durante a Licenciatura: SIM (quando esteve noutra institui-
ção); S/Ref. (quando o CV não faz referência) 

Outra instituição durante o 
Mestrado (Cat.) 

Categorização da outra instituição onde o investigador esteve durante a Licenciatura: Instituição de Investigação Pú-
blico; Instituto de Investigação Privado sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada 
com fins Lucrativos); S/Ref. 

País de acolhimento du-
rante o Mestrado 

Listagem descritiva do país da Instituição de acolhimento durante o Mestrado: Portugal; Alemanha; Brasil; S/Ref.; 
N/A 

País da Instituição de in-
vestigação (Cat.) 

Categorização do País da Instituição de acolhimento durante o Mestrado: Portugal; Estado-Membro da UE; América 
do Sul; EUA; N/A; S/Ref. 

Mestrado no país de ori-
gem ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador esteve durante o Mestrado, relativamente ao país de origem (nacionali-
dade): O (no país de origem); E (no estrangeiro); S/Ref.; N/A 

 

5ª Dimensão - Descrição do percurso Doutoral 

Categoria Descrição 

Área científica do Doutora-
mento (Cat.) 

Categorização da área científica do Doutoramento do investigador. A codificação foi feita com base na informação 
do CV e de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK (JACS): A; B; 
C; S/Ref. 

Instituição que conferiu a 
o grau de Doutor (Cat.) 

Categorização da Instituição que conferiu a o grau de Doutor: Universidade (Centro de investigação); Instituição de 
Investigação Público; Laboratório Associado; Instituto de Investigação Privado sem fins Lucrativos; S/Ref. 

País da Instituição de Dou-
toramento 

Listagem descritiva do país da Instituição que conferiu o Grau de Doutor: Portugal; Alemanha; Brasil 

País da Instituição que 
conferiu o grau de Doutor 
(Cat.) 

Categorização do País da Instituição que conferiu o grau de Doutor: Portugal; Estado-Membro da UE; América do Sul; 
EUA; Israel 

Doutoramento país de ori-
gem ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador frequentou o Doutoramento, relativamente ao seu país de origem (naci-
onalidade): O (no país de origem); E (no estrangeiro) 

Programa Gulbenkian de 
Doutoramento 

Indica se o investigador frequentou um dos Programas Gulbenkian de Doutoramento (disciplinas e, curso de pós-
graduação com duração de um ano): SIM; Não 

Entidade financiadora da 
Bolsa de Doutoramento 
(Cat): 

Categorização da entidade financiadora da Bolsa de Doutoramento: Financiamento Público; Financiamento Privado; 
Financiamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref. 

Origem da bolsa de Douto-
ramento (Cat.) 

Categorização da origem geográfica do financiamento para Bolsa de Doutoramento: Portugal; Estado-Membro da 
UE; América do Sul; EUA; S/Ref. 

Ano Início do Doutoramen-
to 

Listagem descritiva com o ano (data) de início do Doutoramento: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano Início do Doutoramen-
to (Cat.) 

Categorização do ano de início do Doutoramento [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref. 
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Idade início Doutoramento Listagem descritiva com a Idade do investigador quando iniciou o Mestrado: 19; 23; 24; etc.; S/Ref. 

Idade no início do Douto-
ramento (Cat.) 

Categorização da idade do investigador no ano em que iniciou o Doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 
34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

Duração do Doutoramento 
Listagem descritiva do número de anos em que o investigador obteve do grau de Doutor (subtraindo 1 ano aos in-
vestigadores que frequentaram um ano de Programa Gulbenkian de Doutoramento): 2; 3; 4; 5; 6; 7; etc.; S/Ref. 

Ano obtenção do grau Listagem descritiva com o ano (data) de obtenção do grau de Doutor: 1999; 2000; etc.; N/A; S/Ref. 

Idade obtenção grau Dou-
tor 

Listagem descritiva com a idade com que o investigador obteve o grau de Doutor: 26; 27; 28; etc.; N/A 

Idade de obtenção do Dou-
toramento (Cat.) 

Categorização da idade do investigador no ano em que obteve o grau de Doutor: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 
34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

Outra instituição durante 
Doutoramento 

Indica se o investigador esteve ou não noutra instituição durante a Licenciatura: SIM (quando indica); S/Ref. (quando 
o CV não faz referência) 

Outra instituição durante o 
Doutoramento (Cat.) 

Categorização de outra instituição onde o investigador esteve durante Doutoramento: Universidade (Centro de in-
vestigação); Instituição de Investigação Público; Laboratório Associado; Instituto de Investigação Privado sem fins 
Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref. 

País de acolhimento no 
Doutoramento 

Listagem descritiva do país da Instituição de acolhimento durante o Doutoramento: Portugal; Alemanha; Brasil; 
S/Ref. 

País da Instituição de in-
vestigação (Cat.) 

Categorização do País da Instituição de acolhimento durante a Licenciatura: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro 
País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Nova Zelândia; S/Ref. 

Doutoramento país de ori-
gem ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador esteve durante o Doutoramento, relativamente ao país de origem (naci-
onalidade): O - no país de origem; E - no estrangeiro; S/Ref. 

 

6ª Dimensão - Descrição do percurso pós-doutoral  
(tabela que se repete 3 vezes para 1º, 2º e 3º Pós-Doutoramentos) 

Categoria Descrição 

Área científica do Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização da área científica de actuação do investigador como Pós-doutorado. A codificação foi feita com base 
na informação do CV e de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior 
UK (JACS): A; B; C; S/Ref. 

Instituição onde tem fun-
ção Pós-Doutoramento 
(Cat.) 

Categorização da Instituição onde o investigador exerceu a função de Pós-doutorando: Universidade (Centro de in-
vestigação); Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; Instituto de Investiga-
ção Privado sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref. 

País da Instituição de Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva do país da Instituição onde o investigador teve a função de Pós-doutorando: Portugal; Alemanha; 
Brasil; S/Ref.; N/A 

País da Instituição onde 
tem função Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização do País da Instituição onde o investigador exerceu a função de Pós-doutorando: Portugal; Estado-
Membro da UE; Outro País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; 
N/A; S/Ref. 

Pós-Doc. no país de origem 
ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador teve a função de Pós-doutorando, relativamente ao seu país de origem 
(nacionalidade): O - no país de origem; E - no estrangeiro; S/Ref.; N/A 

Entidade financiadora da 
Bolsa de Pós-
Doutoramento (Cat): 

Categorização da entidade financiadora da Bolsa de Pós-Doutoramento: Financiamento Público; Financiamento Pri-
vado (Empresa); Financiamento Privado de Utilidade Pública; N/A; S/Ref. 

Origem da bolsa de Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização da origem geográfica do financiamento para Bolsa de Pós-Doutoramento: Portugal; Estado-Membro 
da UE; UE; Outro País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; N/A; 
S/Ref. 

Ano de Início do Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva com o ano (data) de início do Pós-Doutoramento: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano de Início do Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização do ano de Início do Pós-doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-
2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; N/A; S/Ref. 

Idade no início do Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva com a idade do investigador quando iniciou Pós-Doutoramento: 19; 23; 24; etc.; S/Ref. 

Idade no início do Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização da idade do investigador no ano em que iniciou o Pós-Doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; 
[30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; N/A; S/Ref. 

Duração Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva do número de anos em que o investigador exerceu a função de Pós-Doutorado: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
S/Ref. 

Ano conclusão do Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva com o ano (data) de conclusão do Pós-Doutoramento: 1999; 2000; etc.; ON (em curso); N/A; 
S/Ref. 

Ano conclusão do Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização do ano de conclusão do Pós-Doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; 
[1996-2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; N/A; ON (em curso) 

Estado de conclusão do 
Pós-Doutoramento (Cat.) 

Categorização do estado da função: SIM – concluída; ON – em vigor em 2007; N/A 

Idade de conclusão Pós-
Doutoramento 

Listagem descritiva com a idade com que o investigador termina o Pós-Doutoramento: 27; 29; etc.; N/A; ON (quando 
o Pós-Doutoramento ainda está em curso) 

Idade de conclusão do Pós-
Doutoramento (Cat.) 

Categorização da idade com que o investigador terminou o Pós-Doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 
34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; N/A; S/Ref.; ON (em curso) 

Outra instituição durante 
Pós-Doutoramento 

Indica se o investigador esteve ou não noutra instituição durante o Pós-Doutoramento: SIM (quando esteve noutra 
instituição); S/Ref. (quando o CV não faz referência) 

Outra instituição durante o 
Pós-Doutoramento (Cat.) 

Categorização da outra instituição onde o investigador esteve durante Pós-Doutoramento: Universidade (Centro de 
investigação); Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; Instituto de Investi-
gação Privado sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref. 

País de acolhimento du-
rante o Pós-Doutoram. 

Listagem descritiva do país da Instituição de acolhimento durante o Pós-Doutoramento: Portugal; Alemanha; Brasil; 
S/Ref.; N/A 
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País da outra Instituição de 
investigação (Cat.) 

Categorização do País da Instituição de acolhimento durante o Pós-Doutoramento: Portugal; Estado-Membro da UE; 
Outro País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; N/A; S/Ref. 

Pós-Doc. no país de origem 
ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador esteve durante o Pós-Doutoramento, relativamente ao pais de origem 
(nacionalidade): O - no país de origem; E - no estrangeiro; S/Ref.; N/A 

 

7ª Dimensão – Descrição do percurso de investigação (tabela que se repete 3 vezes para registo de 3 experiên-
cias profissionais após a Licenciatura) 
Categoria Descrição 

Área científica da função de-
sempenhada (Cat.) 

Categorização da área científica de actuação do investigador. A codificação foi feita com base na informação do CV e 
de acordo com a Classificação Académica da Fundação de Estatística para o Ensino Superior UK (JACS): A; B; C; S/Ref. 

Carreira de Investigação 
(Cat.) 

Categorização na Carreira de Investigação: Director Instituto; Investigador coordenador; Investigador principal; In-
vestigador auxiliar; Investigador Convidado; Investigador Visitante; Assistente de investigação; Investigador bolseiro; 
Técnico Sénior; Estagiário de investigação; N/A 

Carreira Académica (Cat) 
Categorização na Carreira Académica: Professor catedrático; Professor associado; Professor auxiliar; Professor con-
vidado; Professor visitante; Assistente; Assistente estagiário; Leitor; N/A 

Outras Carreiras (Cat) Categorização noutras Carreiras: Especialista; Veterinário; Consultor; Internato Médico; Estagiário em Empresa; N/A 

Instituição em que exerceu 
função (Cat) 

Categorização da Instituição onde o investigador exerceu funções: Universidade; Instituição de Investigação Pública; 
Laboratório do Estado; Laboratório Associado; Instituição de Investigação Privada s/ fins Lucrativos; Hospital; Empre-
sa (Instituição de Investigação Privada); N/A; S/Ref. 

País da Instituição em que 
exerceu função 

Listagem descritiva do país da Instituição onde o investigador exerceu funções: Portugal; Alemanha; Brasil; S/Ref.; 
N/A 

País da Instituição em que 
exerceu função (Cat) 

Categorização do País da Instituição onde o investigador exerceu funções: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro 
País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; N/A; S/Ref. 

Exerceu funções no país de 
origem ou estrangeiro 

Categorização do local onde o investigador exerceu funções de investigação, relativamente ao seu país de origem 
(nacionalidade): O - no país de origem; E - no estrangeiro; N/A 

Entidade financiadora da 
Bolsa de investigação (Cat) 

Categorização da entidade financiadora da Bolsa de investigação: Financiamento Público; Financiamento Privado; Fi-
nanciamento Privado de Utilidade Pública; N/A; S/Ref. 

Origem da bolsa de inves-
tigação (Cat.) 

Categorização da origem geográfica do financiamento para Bolsa de investigação: Portugal; Estado-Membro da UE; 
UE; Outro País da Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; N/A; S/Ref. 

Ano de Início da função Listagem descritiva com o ano (data) de início da função de investigação: 1999; 2000; etc.; S/Ref. 

Ano de Início da função 
(Cat.) 

Categorização do ano de Início de funções: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-
2005]; [2006-2007]; N/A 

Idade no início da função Listagem descritiva com a idade do investigador quando iniciou a função de investigação: 19; 23; 24; etc.; S/Ref. 

Idade no início da função 
(Cat.) 

Categorização da idade do cientista quando inicia funções: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 
44]; [45 a 49]; [>=  50]; N/A 

Duração da função de in-
vestigação 

Listagem descritiva do número de anos em que o investigador desempenhou função (entre a data de início e a data 
de conclusão da função de investigação): 2; 3; etc.; N/A 

Ano conclusão da função 
de investigação 

Listagem descritiva do ano (data) de conclusão da função de investigação: 1999; 2000; etc.; N/A 

Ano conclusão da função 
de investigação (Cat.) 

Categorização do ano de conclusão de funções-1: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; N/A 

 

8ª Dimensão – Mobilidade: área científica, institucional e geográfica 

Categoria Descrição 

Mobilidade área científica Número de mobilidade de área científica verificadas entre a posição actual, Licenciatura; Mestrado e Doutoramento 

Mobilidade institucional 
Listagem descritiva do número de instituições onde o investigador exerceu funções, no país de origem e no estran-
geiro 

Nº de mobilidades de longa 
duração fora do país de ori-
gem 

Número de experiências profissionais/investigação de longa duração (duração superior a um ano), fora do país de 
origem e após a Licenciatura: 1; 2; 3; etc.; S/Ref. 

Nº de países estrangeiros 
de estadia de longa dura-
ção 

Número de Países estrangeiros onde o investigador exerceu funções profissionais/investigação de longa duração 
(duração superior a um ano): 1; 2; 3; etc.; S/Ref. 

Países de estadia de longa 
duração 

Listagem descritiva dos Países onde o investigador exerceu funções profissionais/investigação de longa duração (du-
ração superior a um ano); França; etc.; S/Ref. 

Nº de mobilidades de curta 
duração fora do país de 
origem 

Número de experiências profissionais/investigação de curta duração (duração inferior a um ano), fora do País de ori-
gem e após a Licenciatura: 1; 2; 3; etc.; S/Ref. 

Nº de países estrangeiros 
de estadia de curta dura-
ção 

Número de Países estrangeiros onde o investigador exerceu funções profissionais/investigação de curta duração (du-
ração inferior a um ano): 1; 2; 3; etc.; S/Ref. 

Países de estadia de curta 
duração 

Listagem descritiva dos Países onde o investigador exerceu funções profissionais/investigação de curta duração (du-
ração inferior a um ano): Portugal; França; etc.; S/Ref. 
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9ª Dimensão – Prémios atribuídos aos investigadores 

Categoria Descrição 

Nº de Prémios no País de 
origem 

Número de prémios que o investigador recebeu no seu País de origem, como reconhecimento da sua prestação cien-
tífica: 1; 2; etc.; S/Ref. 

Momento da carreira em 
que recebe o(s) prémio(s) 

Categorização do momento da carreira em que o cientista recebe o(s) prémio(s): no início; ao longo da carreira 

Nº de Prémios fora do País 
de origem 

Número de prémios que o investigador recebeu fora do País de origem como reconhecimento da sua prestação cien-
tífica: 1; 2; etc.; S/Ref. 

Momento da carreira em 
que recebe o(s) prémio(s) 

Categorização do momento da carreira em que o cientista recebe o(s) prémio(s): no início; ao longo da carreira 

 

10ª Dimensão – Ligação ao sector produtivo 

Categoria Descrição 

Patentes e invenções  Número de patentes ou invenções registadas pelo investigador (autoria ou co-autoria): 1; etc.; S/Ref. 

Empresa própria  Indica se o investigador investiu na criação de empresa e/ou negócio próprio: Sim; S/Ref. 

 

11ª Dimensão - Publicações 

Categoria Descrição 

Nº Publicações em revistas 
Número de artigos que constam nos CVs dos investigadores (publicados em revistas de referência ou não). Os artigos 
submetidos ou em revisão não foram considerados na contagem, bem como os abstarcts. Os artigos “in press” foram 
contabilizados. 

Livros e capítulos de livros Número de referências que nos CV aparecem como livros ou capítulos de livros. 
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Anexo 3 
Variáveis, extraídas dos CVs, codificadas para tratamento estatístico 

 

Variá-
veis 

Referências 

Cas Número de caso 

CV Formato do CV 

ID1 Nacionalidade 

ID2 Número de nacionalidades 

ID3 Data de nascimento: [<= a 1961]; [1962 a 1966]; [1967 a 1971]; [1972 a 1976]; [>= a 1977]; S/Ref.  

ID4 
Idade dos investigadores em 2007: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; 
S/Ref. 

ID4a Idade dos investigadores em 2007 (não categorizada) 

ID5 Género: F; M 

ID6 Estado civil: Casado; divorciado; solteiro; união de facto; S/Ref. 

ID7 Número de filhos: 1; 2; 3; S/Ref. 

 
. 

 LAB1 Área de investigação no laboratório x - JACS  

LAB2 Posição no laboratório x: administrador ciência; investigador; investigador visitante; investigador principal; investiga-
dor principal + chefe de unidade; pós-doutorando; N/A 

LAB3 Caracterização do grupo de pertença no laboratório x: grupo interno; grupo externo 

LAB4 Ano de início as funções do investigador no laboratório x: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-
2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref. 

LAB5 Idade em que iniciou funções no laboratório x: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 49]; 
[>=  50]; S/Ref. 

LAB6 Exercia funções no laboratório x em 2007: Sim; Data de saída 

LAB7 Número de anos que esteve ao serviço do laboratório x: 1; 2; 3; 4; 5;; N/A (quando ainda desempenha funções em 
2007) 

LAB8 Número de anos ao serviço do laboratório x em 2007: [<= a 3]; [4 a 6]; [7 a 9]; [>= a 10] 

LAB9 Entidade que atribuiu bolsa investigador para as funções desempenhadas em 2007: Financiamento Público; Financia-
mento Privado; Financiamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref. 

LAB10 Origem geográfica do financiamento para as funções desempenhadas em 2007: Portugal; UE; Estado-Membro da UE; 
América do Sul; S/Ref. 

LAB11 Afiliação do investigador em 2007: Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; 
Instituto de Investigação Privado sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins 
Lucrativos); S/Ref. 

LAB12 Funções desempenhadas pelo investigador em 2007: Investigador; Docente; Médico; Administrativo; Empreendedor 

LAB13 Carreira de investigação, posição em 2007: investigador principal; pós-doutorando; investigador visitante; investigador 
principal (fora do laboratório x); N/A  

LAB14 Carreira académica posição em 2007: Prof. Catedrático; Prof. Associado; Prof. Auxiliar; Assistente; Assistente Estagiá-
rio; Professor Convidado; Assistente Convidado; Leitor; N/A 

LAB15 Outras carreiras posição em 2007: Médico; Administração Ciência; Direcção Empresa 

LAB16 Ano de início das funções desempenhadas fora do laboratório x: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; 
[1996-2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; NA 

LAB17 Número de anos em funções fora do laboratório x em 2007 (Cat): [<= a 3]; [4 a 6]; [7 a 9]; [>= a 10]; S/Ref.; NA 

LAB18 O investigador desempenha a posição no laboratório x em 2007, no país de origem ou no estrangeiro: O; E 

 
. 

 LIC1 Área científica Licenciatura (JACS): A; B; C; D; F; G; H; L; N; S/Ref.  

LIC2 Instituição que conferiu a Licenciatura: Universidade; Institutos Universitários; S/Ref. 

LIC3 
País da Instituição de Licenciatura: Portugal; Estado-Membro da EU; Outro país da Europa; EU; América do Sul; USA; 
Índia; Israel; S/Ref. 

LIC4 Frequentou a Licenciatura no país de origem ou no estrangeiro: O; E 

LIC5 
Ano de início da Licenciatura: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-
2007]; S/Ref. 

LIC6 Duração da Licenciatura: 3; 4; 5; 6; S/Ref. 

LIC7 
Ano de obtenção da Licenciatura: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; 
[2006-2007]; S/Ref. 
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LIC8 
Idade com que o investigador concluiu a Licenciatura: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 
a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

LIC9 
Outra instituição onde esteve durante a Licenciatura: Universidade; Instituição de Investigação Pública; Laboratório de 
Estado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; S/Ref.  

LIC10 
País da instituição de acolhimento durante a Licenciatura: Portugal; Estado-Membro da EU; Outro país da Europa; EU; 
América do Sul; USA; Índia; Israel; S/Ref.  

LIC11 Acolhimento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref. 

LIC12 
Ano da 1ª mobilidade: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; 
S/Ref. 

LIC13 Idade da 1ª mobilidade [<=21]; [22 a 24]; [>= a 25]; S/Ref. 

LIC14 
Entidade financiadora de Bolsa Mobilidade: Financiamento Público (Erasmus; Prodep; etc.); Financiamento Privado; 
Financiamento Privado de Utilidade Publica; S/Ref. 

LIC15 País financiador da bolsa: UE; Portugal; Estado Membro UE; América do Sul; S/Ref. 

 
. 

 MES1 Área científica do Mestrado (JACS): A; B; C; D; F; G; H; V; N/A; S/Ref. 

MES2 Instituição que conferiu o grau de Mestre: Universidade (Centro de investigação); Instituição de Investigação Pública; 
Instituto de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; N/A 

MES3 País que conferiu o grau de Mestre: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; América do Sul; EUA; Ín-
dia; Israel; N/A 

MES4 Frequentou Mestrado no país de origem ou no estrangeiro: O; E; N/A 

MES5 Entidade financiadora da Bolsa de Mestrado: Financiamento Público; Financiamento Privado; Financiamento Privado 
de Utilidade Pública; Empresa; N/A; S/Ref. 

MES6 Origem geográfica do financiamento da Bolsa de Mestrado: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
UE; América do Sul; EUA; Índia; N/A; S/Ref. 

MES7 Ano de início do Mestrado: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-
2007]; N/A; S/Ref. 

MES8 Idade com que o investigador inicia o Mestrado: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 45]; [46 a 50]; 
[>= 50]; N/A; S/Ref. 

MES9 Duração Mestrado: 1; 2; 3; 4; 5; N/A; S/Ref. 

MES10 Ano de conclusão do Mestrado; [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-
2007]; N/A; S/Ref. 

MES11 Idade com que o investigador obtém o grau Mestre: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 a 
49]; [>=  50]; N/A  

MES12 Outra instituição onde esteve durante o Mestrado: Universidade; Instituição de Investigação Pública; Laboratório de 
Estado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; N/A; S/Ref. 

MES13 País da instituição de acolhimento durante o Mestrado: Portugal; Estado-Membro da UE; outro país da Europa; UE; 
América do Sul; EUA; Índia; Israel; N/A; S/Ref. 

MES14 Acolhimento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; N/A; S/Ref. 

 
. 

 DOU1 Área científica do Doutoramento (JACS): A; B; C; D; F; G; L; S/Ref. 

DOU2 
Instituição que conferiu o grau de Doutor: Universidade; Instituição de Investigação Pública; Instituto de Investigação 
Privada sem fins Lucrativos; Laboratório Associado; S/Ref. 

DOU3 País que conferiu o grau de Doutor: Portugal; Estado-Membro da UE; América do Sul; EUA; Israel 

DOU4 Frequentou Doutoramento no país de origem ou no estrangeiro: O; E 

DOU5 Frequentou o Programa Gulbenkian de Doutoramento: Sim; Não 

DOU6 
Entidade financiadora da Bolsa de Doutoramento: Financiamento Privado; Financiamento Privado de Utilidade Públi-
ca; S/Ref. 

DOU7 
Origem geográfica do financiamento da Bolsa de Doutoramento: Portugal; Estado-Membro da UE; América do Sul; 
EUA; S/Refª 

DOU8 
Ano de início do Doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; [2006-
2007], S/Ref. 

DOU9 
Idade com que o investigador iniciou o Doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; [45 
a 49]; [>=  50]; S/Ref. 

DOU10 
Duração do Doutoramento (subtraindo 1 ano aos investigadores que frequentaram o Programa Gulbenkian de Douto-
ramento); 2; 3; 4; 5; 6; 7; S/Ref. 

DOU11 Ano de obtenção do grau de Doutor: 

DOU12 
Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 44]; 
[45 a 49]; [>=  50], S/Ref. 

DOU12
a 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

DOU13 Outra instituição onde esteve durante o Doutoramento: Universidade; Instituição de Investigação Pública; Laboratório 
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do Estado; Laboratório Associado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; S/Ref. 

DOU14 
País da instituição de acolhimento durante o Doutoramento: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; Canadá; Nova Zelândia; S/Ref. 

DOU15 Acolhimento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref. 

 
. 

 PDC11 Área científica de actuação no 1º Pós-doutoramento (JACS): A; B; C; D; F; G; M; N; S/Ref.; N/A 

PDC12 
Instituição de investigação durante o 1º Pós-doutoramento do investigador: Universidade (Centro de investigação); 
Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; Instituto de Investigação Privado 
sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref.; N/A 

PDC13 
País de investigação durante o 1º Pós-doutoramento do investigador: Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; S/Ref.; N/A 

PDC14 Frequentou o 1º Pós-doutoramento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

PDC15 
Entidade financiadora do 1º Pós-doutoramento: Financiamento Público; Financiamento Privado (Empresa); Financia-
mento Privado de Utilidade Pública; S/Ref.; N/A 

PDC16 
Origem geográfica do financiamento da Bolsa do 1º Pós-doutoramento: Portugal; Estado-Membro da EU; Outro país 
da Europa; EU; América do Sul; USA; Israel; S/Ref.; N/A 

PDC17 
Ano de Início do 1º Pós-doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; 
[2006-2007]; S/Ref.; N/A 

PDC18 
Idade com que o investigador iniciou o 1º Pós-doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 a 
44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

PDC181 Idade com que o investigador iniciou o 1º Pós-doutoramento não categorizada 

PDC19 Duração do 1º Pós-doutoramento: ON (em curso); 1; 2; 3; 4; 5; S/Ref.; N/A 

PDC110 
Ano de conclusão do 1º Pós-doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-
2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

PDC111 
Idade com que o investigador concluiu o 1º Pós-doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 
a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

PDC112 
Outra instituição onde esteve durante o 1º Pós-doutoramento: Universidade (Centro de Investigação); Instituição de 
Investigação Pública; Laboratório do Estado; Laboratório Associado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucra-
tivos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada); S/Ref.; N/A 

PDC113 
País da instituição de acolhimento durante o 1º Pós-doutoramento: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da 
Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; S/Ref.; N/A 

PDC114 Instituição de acolhimento durante o 1º Pós-doutoramento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

PDC21 Área científica de actuação no 2º Pós-doutoramento (JACS): B; C; G; S/Ref.; N/A 

PDC22 
Instituição de investigação durante o 2º Pós-doutoramento do investigador: Universidade (Centro de investigação); 
Instituição de Investigação Público; Laboratório de Estado; Laboratório Associado; Instituto de Investigação Privado 
sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada com fins Lucrativos); S/Ref.; N/A 

PDC24 
País de investigação durante o 2º Pós-doutoramento do investigador: Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; S/Ref.; N/A 

PDC23 Frequentou o 1º Pós-doutoramento no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

PDC25 
Entidade financiadora do 2º Pós-doutoramento: Financiamento Público; Financiamento Privado (Empresa); Financia-
mento Privado de Utilidade Pública; S/Ref.; N/A 

PDC26 
Origem geográfica do financiamento da Bolsa do 2º Pós-doutoramento: Portugal; Estado-Membro da EU; Outro país 
da Europa; EU; América do Sul; USA; Israel; S/Ref.; N/A 

PDC27 
Ano de Início do 2º Pós-doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-2005]; 
[2006-2007]; S/Ref.; N/A 

PDC28 Duração do 2º Pós-doutoramento: ON (em curso); 1; 2; 3; 4; 5; S/Ref.; N/A 

PDC29 
Ano de conclusão do 2º Pós-doutoramento: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; [2001-
2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

PDC210 
Idade com que o investigador concluiu o 2º Pós-doutoramento: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 
a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

PDC211 
Outra instituição onde esteve durante o 2º Pós-doutoramento: Universidade (Centro de Investigação); Instituição de 
Investigação Pública; Laboratório do Estado; Laboratório Associado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucra-
tivos; Hospital; Empresa (Instituição de Investigação Privada); S/Ref.; N/A 

PDC212 
País da instituição de acolhimento durante o 2º Pós-doutoramento: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da 
Europa; América do Sul; EUA; Canadá; Índia; Israel; Estremo Oriente; Nova Zelândia; S/Ref.; N/A 

PDC213 Instituição de acolhimento durante o 2º Pós-doutoramento, no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

 
. 

 
CI1 

Área científica categorizada da 1ª experiência profissional/profissionalizante (fora do percurso académico – exclui pós-
doutoramento - e antes de iniciar funções do laboratório x (JACS): A; B; C; D; F; G; N; S/Ref.; N/A 

CI2 
1ª Experiência profissional - carreira de investigação: Investigador coordenador; Investigador principal; Investigador 
auxiliar; Investigador Convidado; Investigador Visitante; Assistente de investigação; Investigador bolseiro; Estagiário 
de investigação; Pós-doutorando*; Técnico* 
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CI3 
1ª Experiência profissional - carreira académica: Professor catedrático; Professor associado; Professor auxiliar; Profes-
sor convidado; Professore visitante; Assistente; Assistente convidado; Assistente estagiário; Leitor 

CI4 
1ª Experiência profissional – outras carreiras: Especialista; Internato Médico; Veterinário; Consultor; Estagiário em 
Empresa 

CI5 
Instituição em que exerceu funções durante a sua 1ª experiência profissional: Universidade; Instituição de Investiga-
ção Pública; Laboratório de Estado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; S/Ref.; 
N/A 

CI6 
País em que exerceu funções durante a 1ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Eu-
ropa; UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 

CI7 Exerce funções, durante a 1ª experiência profissional, no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

CI8 
Entidade financiadora da função durante a 1ª experiência profissional: Financiamento Público; Financiamento Privado 
(Empresa); Financiamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref.; N/A 

CI9 
País financiador de bolsa durante a 1ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 

CI10 
Ano de início de funções da 1ª experiência profissional: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-
2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

CI11 
Idade do investigador quando inicia 1ª experiência profissional: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 
a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

CI12 Duração da 1ª experiência profissional (até 2007): 1; 2; 3, etc.; S/Ref.; N/A 

CI13 
Ano de conclusão da 1ª experiência profissional; [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

CI2-1 
Área científica categorizada da 2ª experiência profissional/profissionalizante (fora do percurso académico – exclui pós-
doutoramento - e antes de iniciar funções do laboratório x (JACS): A; B; C; D; F; G; N; S/Ref.; N/A 

CI2-2 
2ª Experiência profissional - carreira de investigação: Investigador coordenador; Investigador principal; Investigador 
auxiliar; Investigador Convidado; Investigador Visitante; Assistente de investigação; Investigador bolseiro; Estagiário 
de investigação; Pós-doutorando*; Técnico* 

CI2-3 
2ª Experiência profissional - carreira académica: Professor catedrático; Professor associado; Professor auxiliar; Profes-
sor convidado; Professore visitante; Assistente; Assistente convidado; Assistente estagiário; Leitor 

CI2-4 
2ª Experiência profissional – outras carreiras: Especialista; Internato Médico; Veterinário; Consultor; Estagiário em 
Empresa 

CI2-5 
Instituição em que exerceu funções durante a sua 2ª experiência profissional: Universidade; Instituição de Investiga-
ção Pública; Laboratório de Estado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; S/Ref.; 
N/A 

CI2-6 
País em que exerceu funções durante a 2ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Eu-
ropa; UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 

CI2-7 Exerce funções, durante a 2ª experiência profissional, no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

CI2-8 
Entidade financiadora da função durante a 2ª experiência profissional: Financiamento Público; Financiamento Privado 
(Empresa); Financiamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref.; N/A 

CI2-9 
País financiador de bolsa durante a 2ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 

CI2-10 
Ano de início de funções da 2ª experiência profissional: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-
2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

CI2-11 
Idade do investigador quando inicia 2ª experiência profissional: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 
a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

CI2-12 Duração da 2ª experiência profissional (até 2007): 1; 2; 3, etc.; S/Ref.; N/A 

CI2-13 
Ano de conclusão da 2ª experiência profissional; [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

CI3-1 
Área científica categorizada da 3ª experiência profissional/profissionalizante (fora do percurso académico – exclui pós-
doutoramento - e antes de iniciar funções do laboratório x (JACS): A; B; C; D; F; G; N; S/Ref.; N/A 

CI3-2 
3ª Experiência profissional - carreira de investigação: Investigador coordenador; Investigador principal; Investigador 
auxiliar; Investigador Convidado; Investigador Visitante; Assistente de investigação; Investigador bolseiro; Estagiário 
de investigação; Pós-doutorando*; Técnico* 

CI3-3 
3ª Experiência profissional - carreira académica: Professor catedrático; Professor associado; Professor auxiliar; Profes-
sor convidado; Professore visitante; Assistente; Assistente convidado; Assistente estagiário; Leitor 

CI3-4 
Instituição em que exerceu funções durante a sua 3ª experiência profissional: Universidade; Instituição de Investiga-
ção Pública; Laboratório de Estado; Instituição de Investigação Privada sem fins Lucrativos; Hospital; Empresa; S/Ref.; 
N/A 

CI3-5 
País em que exerceu funções durante a 3ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Eu-
ropa; UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 

CI3-6 Exerce funções, durante a 3ª experiência profissional, no país de origem ou no estrangeiro: O; E; S/Ref.; N/A 

CI3-7 
Entidade financiadora da função durante a 3ª experiência profissional: Financiamento Público; Financiamento Privado 
(Empresa); Financiamento Privado de Utilidade Pública; S/Ref.; N/A 

CI3-8 
País financiador de bolsa durante a 3ª experiência profissional: Portugal; Estado-Membro da UE; Outro país da Europa; 
UE; América do Sul; EUA; Índia; Israel; S/Ref.; N/A 
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CI3-9 
Ano de início de funções da 3ª experiência profissional: [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-
2000]; [2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

CI3-10 
Idade do investigador quando inicia 3ª experiência profissional: [<= a 22]; [23 e 24]; [25 a 29]; [30 a 34]; [35 a 39]; [40 
a 44]; [45 a 49]; [>=  50]; S/Ref.; N/A 

CI3-11 Duração da 3ª experiência profissional (até 2007): 1; 2; 3, etc.; S/Ref.; N/A 

CI3-12 
Ano de conclusão da 3ª experiência profissional; [até 1980]; [1981-1985]; [1986-1990]; [1991-1995]; [1996-2000]; 
[2001-2005]; [2006-2007]; S/Ref.; N/A 

 
. 

 MOBI1 Número de mobilidades institucionais  

MOBI2 Número de mobilidades de longa duração (> 1 ano) fora do país de origem (após a Licenciatura) 

MOBI3 Número de países estrangeiros de estadia de longa duração 

MOBI4 Número de mobilidades de curta duração (< 1 ano) fora país de origem 

MOBI5 Número de países estrangeiros de estadia de curta duração 

PREM1 Número de prémios no país de origem 

PREM2 Momento da carreira em que o investigador recebeu os prémios no país origem: no início; ao longo da carreira; S/Ref. 

PREM3 Número de prémios fora do país de origem 

PREM4 
Momento da carreira em que o investigador recebeu os prémios fora do país origem: no início; ao longo da carreira; 
S/Ref. 

PAT1 Patentes e invenções 

EMP1 Empresa própria  

FIN1 Financiamento privado 

PUB1 Número de artigos científicos publicados em revistas 

PUB2 Número de livros e capítulos de livros publicados 
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Anexo 4 
Guião suporte à entrevista narrativa 

 

Introdução e enquadramento: 

Entrevista em profundidade aos investigadores do IGC - Informação introdutória 

Como já pude elucidar em contacto precedente, o trabalho em desenvolvimento está relacionado a questões centra-
das na mobilidade dos investigadores e circulação de conhecimento. Sabe-se pouco sobre as trajectórias dos investi-
gadores, das suas escolhas pessoais e do impacto das suas decisões e motivação ao longo da carreira. 
Esta etapa do estudo é composta pela realização desta entrevistas em profundidade, que durará cerca de 45 minutos. 
Esta conversa informal, centrada nas escolhas e motivações pessoais subjacentes à mobilidade e impossíveis de explo-
rar através da análise de CV, visam tentar compreender "hidden mobility reasons” e aportar novos insights ao estudo 
deste tema. Agradeço desde já a disponibilidade para colaborar nesta fase do projecto. 

 

Tópicos de orientação á intervenção do entrevistador 

1. Perfil 

 Sexo 
 Nacionalidade  
 Idade 
 Estado civil  
 Filhos 
 Residência 

 
 

2. Contexto Familiar 

 

Contexto socioeconómico 
- Aldeia/cidade; dimensão da família; 
- Nível educacional dos pais e profissão 
- Cresceu com investigadores 

 
Eventos Especiais e mudanças de vida 
- “Outros” significantes que influenciaram a carreira: quem/como/sozinho? 

 
Situação do parceiro 
Crítico ou apoia a escolha profissional? 

 
 

3. Educação e percurso Pré e Pós-Graduado  

 Ensino secundário e universitário: 
- Experiência precoce no estrangeiro? 

- Para onde foi? Como escolheu a instituição? 
- Frequentou escola de línguas? Influenciou a decisão? 
- Houve algum suporte/influência de um mentor na escolha da institui-

ção? Iniciativa pessoal no envio de CV? Uso de meios informais? 
- Considerações da família, apoio? Relações/casamento?  
- Razões para ter ido para o estrangeiro (3)? 
- Quais eram a intenções iniciais de permanência?  
- Quanto tempo ficou? Razões para (vir a) voltar? 
- Competências diferenciadoras? Aumentou a possibilidade de empre-

go? 
- Novas relações? Com que tipo de instituições, publicas/privadas? 
- Roturas ou interrupções na carreira (maternidade, escolhas erradas, 

mudança de percurso) 
- Contribuição para o país de origem durante a estadia no estrangeiro? 
- Renuncias e arrependimentos 

 Percurso Pós-Graduado 
- Mestrado  
- Doutoramento  
- Pós-Doutoramento (uma não posi-
ção mais facilmente enquadrada no 
percurso académico não obstante o 
seu carácter profissional) 
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4. Carreira Profissional  

 Factores que motivaram a aceitação da posição científica actual 
- Como e quando decidiu? 
- Onde estava antes? 

 

 Comentários à posição actual: 
- Como tipificaria rotinas, horas de trabalho, modelos de cooperação 
- Relação com PI/outros investigadores/equipa 
- Responsabilidades, tarefas e atributos pessoais 
- Diferenças de sexo 
- Compensação/qualidade de vida 

 

 Projecções e planos para o futuro: 
- Etapas de progressão na carreira, limitações e desejos 
- Considera algum dia a abandonar a ciência? 

 

 Ciência e prestígio social  

 
 

5. Colaborações e redes de relações (network) 

 Criação, manutenção e expansão do “social knowledge network”: 
- Quantas memberships tem e como se tornou membro? 
- Está inscrito ou participa em algum fórum? 
- Quantas colaborações off-place tem no momento? Como gere contactos/tempo? 

 Network e tecnologia: 
- As ferramentas disponíveis permitem outros modos de viver e fazer ciência? 

 Tempo e mobilidade dedicado: 
- Apresentação de papers e/ou ida a conferências 
- Desenvolvimento de projectos 
- Visitar infra-estruturas chave e centros de investigação 
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Anexo 5 
Relação entre a data de nascimento do investigador  

e a idade com que este conclui várias etapas da sua trajectória de vida 
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Gráfico 1: Ano de nascimento versus idade na conclusão da Licenciatura 
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Gráfico 2: Ano de nascimento versus idade da mobilidade durante a Licenciatura 
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Gráfico 4: Ano de nascimento versus idade na conclusão do Doutoramento 
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Gráfico 5: Ano de nascimento vs idade de conclusão do 1º pós-doutoramento (ON- em curso em 2007) 
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Gráfico 6: Ano de nascimento versus idade de inicio de funções no instituto 
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Anexo 6 
Mapas longitudinais da mobilidade dos investigadores na sua trajectória científica 

 
Quadro 1: Mapa longitudinal do país de obtenção do grau de mestre e país da instituição de acolhimento para in-
vestigação durante o mestrado vs origem do investigador. 

País de obtenção 
do grau de Mestre 

Localização do investigador face ao seu 
país de origem durante a realização do 

mestrado 

País da instituição de aco-
lhimento durante o mes-

trado 

Localização do investigador durante ex-
periências de investigação enquadradas 

no mestrado 
Total 

França fora do país de origem França fora do país de origem 1 
Inglaterra + Holan-

da 
fora do país de origem Holanda fora do país de origem 1 

Inglaterra fora do país de origem Inglaterra fora do país de origem 1 
Holanda fora do país de origem S/Refª. S/Refª. 1 

Inglaterra fora do país de origem S/Refª. S/Refª. 3 
Portugal fora do país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
Rússia fora do país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
EUA fora do país de origem S/Refª. S/Refª. 2 

Alemanha no país de origem Alemanha no país de origem 1 
Portugal no país de origem EUA fora do país de origem 1 

Inglaterra no país de origem Inglaterra no país de origem 1 
México no país de origem México no país de origem 1 

Portugal no país de origem Portugal no país de origem 6 
Alemanha no país de origem S/Refª. S/Refª. 2 

Bélgica no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
Brasil no país de origem S/Refª. S/Refª. 4 

Dinamarca no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
Eslováquia no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 

Espanha no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
França no país de origem S/Refª. S/Refª. 4 
Israel no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 
Itália no país de origem S/Refª. S/Refª. 1 

Portugal no país de origem S/Refª. S/Refª. 6 
Alemanha no país de origem N/A N/A 1 

Índia no país de origem N/A N/A 1 
N/A N/A N/A N/A 56 

Total 
   

101 
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Quadro 2: Mapa longitudinal do país de obtenção do grau de Doutor e país da instituição de acolhimento para in-
vestigação durante o doutoramento vs origem do investigador. 

País de obten-
ção do grau de 

Doutor 

Localização do investigador face ao 
seu país de origem durante a reali-

zação do doutoramento 
País da instituição de acolhimento du-

rante o doutoramento 

Localização do investigador durante 
experiências de investigação en-

quadradas no doutoramento Total 

Alemanha no estrangeiro Alemanha no estrangeiro 1 
Alemanha no estrangeiro Suécia no estrangeiro 1 

França no estrangeiro França no estrangeiro 1 
França no estrangeiro França + EUA no estrangeiro 1 

Holanda no estrangeiro Portugal no estrangeiro 1 
Inglaterra no estrangeiro Inglaterra no estrangeiro 3 
Inglaterra no estrangeiro EUA no estrangeiro 1 
Portugal no estrangeiro Portugal no estrangeiro 2 
Portugal no estrangeiro EUA no estrangeiro 1 

EUA no estrangeiro EUA no estrangeiro 1 
Portugal no estrangeiro Argentina no país de origem 1 

Inglaterra no estrangeiro Portugal no país de origem 1 
Alemanha no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 1 

Escócia no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 1 
França no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 5 

Holanda no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 2 
Inglaterra no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 10 

Suécia no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 2 
EUA no estrangeiro S/Ref. S/Ref. 2 

Brasil no país de origem Portugal no estrangeiro 1 
Itália no país de origem Suíça no estrangeiro 1 

Portugal no país de origem Canadá no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Estónia no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem França no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Inglaterra no estrangeiro 3 
Portugal no país de origem Nova Zelândia no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Portugal + Alemanha + Inglaterra no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Portugal + França no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Portugal + Inglaterra no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem Portugal + EUA no estrangeiro 2 
Portugal no país de origem Portugal + Inglaterra no estrangeiro 1 
Portugal no país de origem EUA no estrangeiro 7 
Portugal no país de origem EUA + Inglaterra no estrangeiro 1 

Eslováquia no país de origem Eslováquia no país de origem 1 
Espanha no país de origem Espanha no país de origem 1 
França no país de origem França no país de origem 2 

Inglaterra no país de origem Inglaterra no país de origem 1 
Portugal no país de origem França no país de origem 1 
Portugal no país de origem Portugal no país de origem 7 

Alemanha no país de origem S/Ref. S/Ref. 4 
Bélgica no país de origem S/Ref. S/Ref. 1 
Brasil no país de origem S/Ref. S/Ref. 3 

Espanha no país de origem S/Ref. S/Ref. 1 
França no país de origem S/Ref. S/Ref. 2 
Israel no país de origem S/Ref. S/Ref. 1 

Portugal no país de origem S/Ref. S/Ref. 15 

Total 
   

101 
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Anexo 7 
Outputs SPSS dos resultados das regressões multilineares – 3 Modelos Explicativos 

 

 
Regressão multilinear - Modelo Explicativo I (n=94) 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 13,69 13,071 94 

Nº de mobilidades institucionais  5,50 1,734 94 

Nº de mobilidades de longa duração 1,88 1,310 94 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,31 ,855 94 

Nº de mobilidades de curta duração 1,67 2,339 94 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 1,19 1,554 94 

Idade do investigador em 2007 37,70 5,404 94 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 31,24 3,198 94 

 
Correlations 

 Correlations Nº de 
publicações 
em revistas 

Nº de 
mobilidades 
institucionais 

Nº de 
mobilidades 

de longa 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 
de estadia de 

longa 
duração 

Nº de 
mobilidades 

de curta 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 
de estadia de 
curta duração 

Idade do 
investigador 

em 2007 

Idade com que 
o investigador 

concluiu o 
Doutoramento 

P
ea

rs
o

n
 C

o
rr

el
at

io
n

 

Nº de publicações em 
revistas 

1,000 ,019 ,373 ,386 -,006 -,041 ,530 -,142 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,019 1,000 ,376 ,395 ,009 ,068 ,203 -,125 

Nº de mobilidades de 
longa duração 

,373 ,376 1,000 ,838 ,068 ,080 ,346 -,224 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

,386 ,395 ,838 1,000 ,127 ,101 ,288 -,283 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

-,006 ,009 ,068 ,127 1,000 ,899 -,004 -,034 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

-,041 ,068 ,080 ,101 ,899 1,000 -,089 -,072 

Idade do investigador 
em 2007 

,530 ,203 ,346 ,288 -,004 -,089 1,000 ,409 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

-,142 -,125 -,224 -,283 -,034 -,072 ,409 1,000 

Si
g.

 (
1

-t
ai

le
d

) 

Nº de publicações em 
revistas 

. ,429 ,000 ,000 ,478 ,347 ,000 ,086 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,429 . ,000 ,000 ,465 ,258 ,025 ,115 

Nº de mobilidades de 
longa duração 

,000 ,000 . ,000 ,258 ,222 ,000 ,015 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

,000 ,000 ,000 . ,112 ,167 ,002 ,003 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

,478 ,465 ,258 ,112 . ,000 ,486 ,374 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

,347 ,258 ,222 ,167 ,000 . ,196 ,244 

Idade do investigador 
em 2007 

,000 ,025 ,000 ,002 ,486 ,196 . ,000 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

,086 ,115 ,015 ,003 ,374 ,244 ,000 . 
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N
 

Nº de publicações em 
revistas 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Nº de mobilidades 
institucionais  

94 94 94 94 94 94 94 94 

Nº de mobilidades de 
longa duração 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Idade do investigador 
em 2007 

94 94 94 94 94 94 94 94 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

94 94 94 94 94 94 94 94 

 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Idade do investigador em 2007 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Idade com que o investigador concluiu o 
Doutoramento 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Nº de mobilidades institucionais  . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
 

Model Summary
d
 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,530
a
 ,281 ,273 11,146 

2 ,660
b
 ,435 ,423 9,930 

3 ,686
c
 ,471 ,453 9,669 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Model Summary
d
 

Model 

Change Statistics  

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,281 35,903 1 92 ,000  

2 ,155 24,920 1 91 ,000  

3 ,035 5,983 1 90 ,016 1,679 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4460,396 1 4460,396 35,903 ,000
a
 

Residual 11429,657 92 124,235   

Total 15890,053 93    

2 Regression 6917,459 2 3458,729 35,078 ,000
b
 

Residual 8972,594 91 98,600   

Total 15890,053 93    
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3 Regression 7476,754 3 2492,251 26,660 ,000
c
 

Residual 8413,300 90 93,481   

Total 15890,053 93    

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -34,627 8,146  

Idade do investigador em 2007 1,282 ,214 ,530 

2 (Constant) 4,319 10,655  

Idade do investigador em 2007 1,708 ,209 ,706 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -1,761 ,353 -,431 

3 (Constant) 13,293 11,004  

Idade do investigador em 2007 1,854 ,212 ,766 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -1,963 ,353 -,480 

Nº de mobilidades institucionais  -1,486 ,607 -,197 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Coefficients
a
 

Model 

 Correlations 

t Sig. Zero-order Partial Part 

1 (Constant) -4,251 ,000    

Idade do investigador em 2007 5,992 ,000 ,530 ,530 ,530 

2 (Constant) ,405 ,686    

Idade do investigador em 2007 8,180 ,000 ,530 ,651 ,644 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -4,992 ,000 -,142 -,464 -,393 

3 (Constant) 1,208 ,230    

Idade do investigador em 2007 8,750 ,000 ,530 ,678 ,671 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -5,556 ,000 -,142 -,505 -,426 

Nº de mobilidades institucionais  -2,446 ,016 ,019 -,250 -,188 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Idade do investigador em 2007 1,000 1,000 

2 Idade do investigador em 2007 ,832 1,201 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,832 1,201 

3 Idade do investigador em 2007 ,767 1,304 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,787 1,270 

Nº de mobilidades institucionais  ,907 1,103 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Excluded Variables
d
 

Model 

 

Beta In t Sig. Partial Correlation 

1 Nº de mobilidades institucionais  -,093
a
 -1,027 ,307 -,107 

Nº de mobilidades de longa duração ,216
a
 2,346 ,021 ,239 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,254
a
 2,859 ,005 ,287 

Nº de mobilidades de curta duração -,004
a
 -,044 ,965 -,005 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,006
a
 ,071 ,944 ,007 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -,431
a
 -4,992 ,000 -,464 
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2 Nº de mobilidades institucionais  -,197
b
 -2,446 ,016 -,250 

Nº de mobilidades de longa duração ,045
b
 ,485 ,629 ,051 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,083
b
 ,899 ,371 ,094 

Nº de mobilidades de curta duração -,018
b
 -,225 ,823 -,024 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração -,009
b
 -,116 ,908 -,012 

3 Nº de mobilidades de longa duração ,112
c
 1,195 ,235 ,126 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,161
c
 1,732 ,087 ,181 

Nº de mobilidades de curta duração -,017
c
 -,226 ,822 -,024 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,006
c
 ,079 ,938 ,008 

a. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades 
institucionais  

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
 

Excluded Variables
d
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 Nº de mobilidades institucionais  ,959 1,043 ,959 

Nº de mobilidades de longa duração ,880 1,136 ,880 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,917 1,090 ,917 

Nº de mobilidades de curta duração 1,000 1,000 1,000 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,992 1,008 ,992 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,832 1,201 ,832 

2 Nº de mobilidades institucionais  ,907 1,103 ,767 

Nº de mobilidades de longa duração ,720 1,389 ,631 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,724 1,381 ,655 

Nº de mobilidades de curta duração ,999 1,001 ,831 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,991 1,010 ,829 

3 Nº de mobilidades de longa duração ,669 1,494 ,621 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,662 1,510 ,644 

Nº de mobilidades de curta duração ,999 1,001 ,767 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,984 1,016 ,761 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

 Variance Proportions 

Eigenvalue Condition Index (Constant) Idade do investigador em 2007 

1 1 1,990 1,000 ,01 ,01 

2 ,010 14,100 ,99 ,99 

2 1 2,984 1,000 ,00 ,00 

2 ,011 16,354 ,17 ,99 

3 ,005 24,160 ,83 ,01 

3 1 3,915 1,000 ,00 ,00 

2 ,070 7,489 ,01 ,01 

3 ,011 18,853 ,17 ,94 

4 ,005 29,211 ,82 ,05 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Variance Proportions 

Idade com que o investigador concluiu o 
Doutoramento Nº de mobilidades institucionais  

2 1 ,00  

2 ,10  

3 ,90  

3 1 ,00 ,01 

2 ,02 ,87 

3 ,07 ,01 

4 ,91 ,11 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,66 40,04 13,69 8,966 94 

Std. Predicted Value -1,600 2,939 ,000 1,000 94 

Standard Error of Predicted Value 1,058 4,137 1,906 ,590 94 

Adjusted Predicted Value -1,16 40,40 13,66 9,025 94 

Residual -20,729 53,593 ,000 9,511 94 

Std. Residual -2,144 5,543 ,000 ,984 94 

Stud. Residual -2,232 5,685 ,001 1,010 94 

Deleted Residual -22,458 56,371 ,030 10,035 94 

Stud. Deleted Residual -2,283 7,061 ,019 1,108 94 

Mahal. Distance ,125 16,041 2,968 2,776 94 

Cook's Distance ,000 ,419 ,014 ,051 94 

Centered Leverage Value ,001 ,172 ,032 ,030 94 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
Charts 
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Regressão multilinear - Modelo Explicativo II (n=78) 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 14,64 12,915 78 

Nº de mobilidades institucionais  5,72 1,562 78 

Nº de mobilidades de longa duração 2,27 1,089 78 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,58 ,675 78 

Nº de mobilidades de curta duração 1,67 2,410 78 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 1,13 1,549 78 

Idade do investigador em 2007 38,08 5,465 78 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 31,04 3,261 78 

 
 

Correlations 

 Correlations Nº de 
publicações 
em revistas 

Nº de 
mobilidades 
institucionais 

Nº de 
mobilidades 

de longa 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 
de estadia de 

longa 
duração 

Nº de 
mobilidades 

de curta 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 
de estadia de 
curta duração 

Idade do 
investigador 

em 2007 

Idade com que 
o investigador 

concluiu o 
Doutoramento 

P
ea

rs
o

n
 C

o
rr

el
at

io
n

 

Nº de publicações em 
revistas 

1,000 ,036 ,394 ,424 ,010 -,011 ,503 -,145 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,036 1,000 ,312 ,341 -,001 ,101 ,190 -,181 

Nº de mobilidades de 
longa duração 

,394 ,312 1,000 ,705 ,099 ,203 ,352 -,186 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

,424 ,341 ,705 1,000 ,192 ,251 ,273 -,276 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

,010 -,001 ,099 ,192 1,000 ,892 ,003 -,076 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

-,011 ,101 ,203 ,251 ,892 1,000 -,079 -,150 

Idade do investigador 
em 2007 

,503 ,190 ,352 ,273 ,003 -,079 1,000 ,428 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

-,145 -,181 -,186 -,276 -,076 -,150 ,428 1,000 

Si
g.

 (
1

-t
ai

le
d

) 

Nº de publicações em 
revistas 

. ,377 ,000 ,000 ,464 ,463 ,000 ,103 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,377 . ,003 ,001 ,496 ,189 ,048 ,056 

Nº de mobilidades de 
longa duração 

,000 ,003 . ,000 ,194 ,038 ,001 ,052 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

,000 ,001 ,000 . ,046 ,013 ,008 ,007 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

,464 ,496 ,194 ,046 . ,000 ,490 ,254 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

,463 ,189 ,038 ,013 ,000 . ,245 ,095 

Idade do investigador 
em 2007 

,000 ,048 ,001 ,008 ,490 ,245 . ,000 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

,103 ,056 ,052 ,007 ,254 ,095 ,000 . 

N Nº de publicações em 
revistas 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Nº de mobilidades 
institucionais  

78 78 78 78 78 78 78 78 
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Nº de mobilidades de 
longa duração 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de longa duração 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Nº de mobilidades de 
curta duração 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Nº de países 
estrangeiros, de estadia 
de curta duração 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Idade do investigador 
em 2007 

78 78 78 78 78 78 78 78 

Idade com que o 
investigador concluiu o 
Doutoramento 

78 78 78 78 78 78 78 78 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Idade do investigador em 2007 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Idade com que o investigador concluiu o 
Doutoramento 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Nº de mobilidades institucionais  . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Nº de países estrangeiros, de estadia de longa 
duração 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Model Summary
e
 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,503
a
 ,253 ,243 11,239 

2 ,641
b
 ,411 ,395 10,042 

3 ,668
c
 ,446 ,424 9,806 

4 ,690
d
 ,476 ,447 9,602 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais , 
Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Model Summary
e
 

Model 

Change Statistics  

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,253 25,679 1 76 ,000  

2 ,159 20,198 1 75 ,000  

3 ,035 4,652 1 74 ,034  

4 ,030 4,184 1 73 ,044 1,782 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3243,782 1 3243,782 25,679 ,000
a
 

Residual 9600,167 76 126,318   

Total 12843,949 77    

2 Regression 5280,610 2 2640,305 26,182 ,000
b
 

Residual 7563,339 75 100,845   

Total 12843,949 77    
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3 Regression 5727,933 3 1909,311 19,855 ,000
c
 

Residual 7116,016 74 96,162   

Total 12843,949 77    

4 Regression 6113,675 4 1528,419 16,578 ,000
d
 

Residual 6730,274 73 92,196   

Total 12843,949 77    

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais  

d. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades institucionais , 
Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -30,583 9,015  

Idade do investigador em 2007 1,188 ,234 ,503 

2 (Constant) 6,603 11,547  

Idade do investigador em 2007 1,634 ,232 ,691 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -1,745 ,388 -,441 

3 (Constant) 18,018 12,456  

Idade do investigador em 2007 1,788 ,237 ,756 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -1,999 ,397 -,505 

Nº de mobilidades institucionais  -1,646 ,763 -,199 

4 (Constant) 10,682 12,713  

Idade do investigador em 2007 1,584 ,253 ,670 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -1,655 ,424 -,418 

Nº de mobilidades institucionais  -1,962 ,763 -,237 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 3,949 1,930 ,206 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Coefficients
a
 

Model 

 Correlations 

t Sig. Zero-order Partial Part 

1 (Constant) -3,393 ,001    

Idade do investigador em 2007 5,067 ,000 ,503 ,503 ,503 

2 (Constant) ,572 ,569    

Idade do investigador em 2007 7,050 ,000 ,503 ,631 ,625 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -4,494 ,000 -,145 -,461 -,398 

3 (Constant) 1,446 ,152    

Idade do investigador em 2007 7,534 ,000 ,503 ,659 ,652 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -5,035 ,000 -,145 -,505 -,436 

Nº de mobilidades institucionais  -2,157 ,034 ,036 -,243 -,187 

4 (Constant) ,840 ,404    

Idade do investigador em 2007 6,264 ,000 ,503 ,591 ,531 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -3,906 ,000 -,145 -,416 -,331 

Nº de mobilidades institucionais  -2,572 ,012 ,036 -,288 -,218 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 2,045 ,044 ,424 ,233 ,173 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
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Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Idade do investigador em 2007 1,000 1,000 

2 Idade do investigador em 2007 ,817 1,225 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,817 1,225 

3 Idade do investigador em 2007 ,743 1,347 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,745 1,342 

Nº de mobilidades institucionais  ,879 1,137 

4 Idade do investigador em 2007 ,627 1,595 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,627 1,594 

Nº de mobilidades institucionais  ,843 1,186 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,706 1,416 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Excluded Variables
e
 

Model 

 

Beta In t Sig. Partial Correlation 

1 Nº de mobilidades institucionais  -,061
a
 -,606 ,546 -,070 

Nº de mobilidades de longa duração ,248
a
 2,409 ,018 ,268 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,309
a
 3,175 ,002 ,344 

Nº de mobilidades de curta duração ,009
a
 ,088 ,930 ,010 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,029
a
 ,294 ,769 ,034 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -,441
a
 -4,494 ,000 -,461 

2 Nº de mobilidades institucionais  -,199
b
 -2,157 ,034 -,243 

Nº de mobilidades de longa duração ,093
b
 ,899 ,372 ,104 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,154
b
 1,501 ,138 ,172 

Nº de mobilidades de curta duração -,025
b
 -,284 ,777 -,033 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração -,022
b
 -,248 ,804 -,029 

3 Nº de mobilidades de longa duração ,134
c
 1,315 ,192 ,152 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,206
c
 2,045 ,044 ,233 

Nº de mobilidades de curta duração -,031
c
 -,352 ,726 -,041 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração -,006
c
 -,073 ,942 -,008 

4 Nº de mobilidades de longa duração ,019
d
 ,153 ,878 ,018 

Nº de mobilidades de curta duração -,066
d
 -,761 ,449 -,089 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração -,053
d
 -,591 ,556 -,069 

a. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 

c. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades 
institucionais  

d. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento, Nº de mobilidades 
institucionais , Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Excluded Variables
e
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 Nº de mobilidades institucionais  ,964 1,037 ,964 

Nº de mobilidades de longa duração ,876 1,142 ,876 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,925 1,081 ,925 

Nº de mobilidades de curta duração 1,000 1,000 1,000 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,994 1,006 ,994 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,817 1,225 ,817 
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2 Nº de mobilidades institucionais  ,879 1,137 ,743 

Nº de mobilidades de longa duração ,737 1,356 ,624 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,736 1,358 ,650 

Nº de mobilidades de curta duração ,993 1,007 ,811 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,977 1,023 ,803 

3 Nº de mobilidades de longa duração ,716 1,397 ,601 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,706 1,416 ,627 

Nº de mobilidades de curta duração ,992 1,008 ,739 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,970 1,031 ,738 

4 Nº de mobilidades de longa duração ,464 2,154 ,458 

Nº de mobilidades de curta duração ,956 1,046 ,626 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,912 1,097 ,615 

e. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

 Variance Proportions 

Eigenvalue Condition Index (Constant) 
Idade do investigador em 

2007 

Idade com que o 
investigador concluiu o 

Doutoramento 

1 1 1,990 1,000 ,01 ,01  

2 ,010 14,096 ,99 ,99  

2 1 2,984 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,011 16,482 ,20 ,98 ,09 

3 ,005 23,609 ,80 ,02 ,91 

3 1 3,929 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,055 8,417 ,01 ,01 ,02 

3 ,011 18,985 ,18 ,91 ,06 

4 ,004 29,701 ,82 ,07 ,91 

4 1 4,814 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,121 6,296 ,00 ,00 ,01 

3 ,051 9,744 ,00 ,01 ,01 

4 ,010 21,690 ,22 ,79 ,03 

5 ,004 35,735 ,77 ,19 ,95 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Variance Proportions 

Nº de mobilidades institucionais  
Nº de países estrangeiros, de estadia de longa 

duração 

3 1 ,00  

2 ,81  

3 ,01  

4 ,18  

4 1 ,00 ,00 

2 ,00 ,67 

3 ,91 ,11 

4 ,00 ,05 

5 ,09 ,17 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,23 41,89 14,64 8,911 78 

Std. Predicted Value -1,781 3,058 ,000 1,000 78 

Standard Error of Predicted Value 1,349 4,539 2,331 ,695 78 

Adjusted Predicted Value -1,54 42,67 14,68 9,095 78 

Residual -18,721 53,596 ,000 9,349 78 

Std. Residual -1,950 5,582 ,000 ,974 78 

Stud. Residual -1,997 5,756 -,002 1,008 78 

Deleted Residual -19,645 56,993 -,038 10,021 78 

Stud. Deleted Residual -2,040 7,735 ,024 1,171 78 

Mahal. Distance ,533 16,222 3,949 3,309 78 

Cook's Distance ,000 ,420 ,015 ,051 78 

Centered Leverage Value ,007 ,211 ,051 ,043 78 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
 

Charts 
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Regressão multilinear - Modelo Explicativo III (n=42) 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Nº de publicações em revistas 12,76 9,388 42 

Nº de mobilidades institucionais  5,93 1,455 42 

Nº de mobilidades de longa duração 2,33 1,183 42 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 1,60 ,701 42 

Nº de mobilidades de curta duração 3,10 2,526 42 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração 2,10 1,559 42 

Idade do investigador em 2007 37,00 6,125 42 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento 30,52 2,890 42 

 
Correlations 

 Correlations Nº de 
publicações 
em revistas 

Nº de 
mobilidades 
institucionais 

Nº de 
mobilidades 

de longa 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 

de estadia 
de longa 
duração 

Nº de 
mobilidades 

de curta 
duração 

Nº de países 
estrangeiros, 

de estadia 
de curta 
duração 

Idade do 
investigador 

em 2007 

Idade com que 
o investigador 

concluiu o 
Doutoramento 

P
ea

rs
o

n
 C

o
rr

el
at

io
n

 

Nº de publicações em revistas 1,000 ,017 ,554 ,586 ,277 ,248 ,676 ,019 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,017 1,000 ,128 ,210 -,184 ,003 ,096 -,124 

Nº de mobilidades de longa 
duração  

,554 ,128 1,000 ,697 ,095 ,273 ,246 -,324 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de longa duração 

,586 ,210 ,697 1,000 ,298 ,416 ,273 -,170 

Nº de mobilidades de curta 
duração 

,277 -,184 ,095 ,298 1,000 ,809 ,225 ,070 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de curta duração 

,248 ,003 ,273 ,416 ,809 1,000 ,110 -,071 

Idade do investigador em 2007 ,676 ,096 ,246 ,273 ,225 ,110 1,000 ,495 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

,019 -,124 -,324 -,170 ,070 -,071 ,495 1,000 

Si
g.

 (
1

-t
ai

le
d

) 

Nº de publicações em revistas . ,458 ,000 ,000 ,038 ,056 ,000 ,452 

Nº de mobilidades 
institucionais  

,458 . ,210 ,091 ,122 ,492 ,273 ,216 

Nº de mobilidades de longa 
duração 

,000 ,210 . ,000 ,274 ,040 ,058 ,018 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de longa duração 

,000 ,091 ,000 . ,028 ,003 ,040 ,141 

Nº de mobilidades de curta 
duração 

,038 ,122 ,274 ,028 . ,000 ,076 ,330 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de curta duração 

,056 ,492 ,040 ,003 ,000 . ,244 ,328 

Idade do investigador em 2007 ,000 ,273 ,058 ,040 ,076 ,244 . ,000 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

,452 ,216 ,018 ,141 ,330 ,328 ,000 . 

N Nº de publicações em revistas 42 42 42 42 42 42 42 42 

Nº de mobilidades 
institucionais  

42 42 42 42 42 42 42 42 

Nº de mobilidades de longa 
duração  

42 42 42 42 42 42 42 42 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de longa duração 

42 42 42 42 42 42 42 42 

Nº de mobilidades de curta 
duração 

42 42 42 42 42 42 42 42 

Nº de países estrangeiros, de 
estadia de curta duração 

42 42 42 42 42 42 42 42 

Idade do investigador em 2007 42 42 42 42 42 42 42 42 

Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

42 42 42 42 42 42 42 42 
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Idade do investigador em 2007 . Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Nº de países estrangeiros, de estadia de 
longa duração 

. Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Idade com que o investigador concluiu o 
Doutoramento 

. Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 

Model Summary
d
 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,676
a
 ,457 ,444 7,003 

2 ,794
b
 ,631 ,612 5,846 

3 ,826
c
 ,682 ,657 5,495 

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração, Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
 

Model Summary
d
 

Model 

Change Statistics  

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,457 33,688 1 40 ,000  

2 ,174 18,399 1 39 ,000  

3 ,051 6,133 1 38 ,018 2,063 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

 
 

ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1652,039 1 1652,039 33,688 ,000
a
 

Residual 1961,580 40 49,040   

Total 3613,619 41    

2 Regression 2280,805 2 1140,402 33,370 ,000
b
 

Residual 1332,814 39 34,175   

Total 3613,619 41    

3 Regression 2466,013 3 822,004 27,219 ,000
c
 

Residual 1147,606 38 30,200   

Total 3613,619 41    

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração, Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -25,585 6,695  

Idade do investigador em 2007 1,036 ,179 ,676 

2 (Constant) -28,145 5,620  

Idade do investigador em 2007 ,855 ,155 ,558 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 5,811 1,355 ,434 

3 (Constant) -7,713 9,797  

Idade do investigador em 2007 1,106 ,177 ,721 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 4,576 1,368 ,341 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -,909 ,367 -,280 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Coefficients
a
 

Model 

 Correlations 

t Sig. Zero-order Partial Part 

1 (Constant) -3,822 ,000    

Idade do investigador em 2007 5,804 ,000 ,676 ,676 ,676 

2 (Constant) -5,008 ,000    

Idade do investigador em 2007 5,518 ,000 ,676 ,662 ,537 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 4,289 ,000 ,586 ,566 ,417 

3 (Constant) -,787 ,436    

Idade do investigador em 2007 6,234 ,000 ,676 ,711 ,570 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 3,346 ,002 ,586 ,477 ,306 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -2,476 ,018 ,019 -,373 -,226 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Idade do investigador em 2007 1,000 1,000 

2 Idade do investigador em 2007 ,926 1,080 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,926 1,080 

3 Idade do investigador em 2007 ,624 1,602 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,803 1,246 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,655 1,527 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
 

Excluded Variables
d
 

Model 

 

Beta 
In t Sig. Partial Correlation 

1 Nº de mobilidades institucionais  -,049
a
 -,411 ,683 -,066 

Nº de mobilidades de longa duração ,413
a
 4,044 ,000 ,544 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,434
a
 4,289 ,000 ,566 

Nº de mobilidades de curta duração ,131
a
 1,097 ,279 ,173 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,176
a
 1,527 ,135 ,238 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -,418
a
 -3,534 ,001 -,493 

2 Nº de mobilidades institucionais  -,134
b
 -1,362 ,181 -,216 

Nº de mobilidades de longa duração ,225
b
 1,695 ,098 ,265 

Nº de mobilidades de curta duração ,024
b
 ,233 ,817 ,038 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,008
b
 ,074 ,941 ,012 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento -,280
b
 -2,476 ,018 -,373 
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3 Nº de mobilidades institucionais  -,170
c
 -1,856 ,071 -,292 

Nº de mobilidades de longa duração ,114
c
 ,812 ,422 ,132 

Nº de mobilidades de curta duração ,036
c
 ,365 ,717 ,060 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,009
c
 ,085 ,933 ,014 

a. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

c. Predictors in the Model: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração, Idade com que o 
investigador concluiu o Doutoramento 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Excluded Variables
d
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 Nº de mobilidades institucionais  ,991 1,009 ,991 

Nº de mobilidades de longa duração ,940 1,064 ,940 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração ,926 1,080 ,926 

Nº de mobilidades de curta duração ,949 1,054 ,949 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,988 1,012 ,988 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,755 1,324 ,755 

2 Nº de mobilidades institucionais  ,954 1,048 ,891 

Nº de mobilidades de longa duração ,511 1,957 ,503 

Nº de mobilidades de curta duração ,889 1,125 ,867 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,827 1,209 ,775 

Idade com que o investigador concluiu o Doutoramento ,655 1,527 ,624 

3 Nº de mobilidades institucionais  ,935 1,069 ,616 

Nº de mobilidades de longa duração ,425 2,354 ,425 

Nº de mobilidades de curta duração ,887 1,128 ,618 

Nº de países estrangeiros, de estadia de curta duração ,827 1,209 ,624 

d. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

 Variance Proportions 

Eigenvalue Condition Index (Constant) Idade do investigador em 2007 

1 1 1,987 1,000 ,01 ,01 

2 ,013 12,310 ,99 ,99 

2 1 2,885 1,000 ,00 ,00 

2 ,102 5,321 ,05 ,03 

3 ,013 14,900 ,95 ,96 

3 1 3,861 1,000 ,00 ,00 

2 ,122 5,630 ,00 ,01 

3 ,014 16,768 ,16 ,78 

4 ,003 33,895 ,83 ,22 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Variance Proportions 

Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 
Idade com que o investigador concluiu o 

Doutoramento 

2 1 ,02  

2 ,97  

3 ,01  

3 1 ,01 ,00 

2 ,79 ,01 

3 ,03 ,02 

4 ,17 ,98 
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ANOVA
d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1652,039 1 1652,039 33,688 ,000
a
 

Residual 1961,580 40 49,040   

Total 3613,619 41    

2 Regression 2280,805 2 1140,402 33,370 ,000
b
 

Residual 1332,814 39 34,175   

Total 3613,619 41    

3 Regression 2466,013 3 822,004 27,219 ,000
c
 

Residual 1147,606 38 30,200   

Total 3613,619 41    

a. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007 

b. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração 

c. Predictors: (Constant), Idade do investigador em 2007, Nº de países estrangeiros, de estadia de longa duração, Idade com que o investigador 
concluiu o Doutoramento 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,38 35,15 12,76 7,755 42 

Std. Predicted Value -1,339 2,886 ,000 1,000 42 

Standard Error of Predicted 
Value 

,992 3,497 1,616 ,520 42 

Adjusted Predicted Value 1,77 34,60 12,80 7,832 42 

Residual -11,282 12,924 ,000 5,291 42 

Std. Residual -2,053 2,352 ,000 ,963 42 

Stud. Residual -2,400 2,403 -,003 1,019 42 

Deleted Residual -15,423 13,494 -,039 5,953 42 

Stud. Deleted Residual -2,572 2,575 -,004 1,050 42 

Mahal. Distance ,361 15,627 2,929 2,938 42 

Cook's Distance ,000 ,529 ,033 ,084 42 

Centered Leverage Value ,009 ,381 ,071 ,072 42 

a. Dependent Variable: Nº de publicações em revistas 
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