
 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
Gabinete do Ministro 

 

Estrada das Laranjeiras, 197 – 205  ●  1649-018 Lisboa 

Telef.: 21 723 10 00  ●  Fax: 21 723 10 23 
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A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abriu concurso para a atribuição de bolsas de 
Doutoramento mistas, a decorrer em Portugal e na Universidade de Carnegie Mellon, CMU, no 
âmbito de programas de doutoramento conjuntos nas seguintes áreas:  

o Engenharia Electrotécnica e de Computadores  
o Engenharia Informática/Ciência de Computadores  
o Tecnologia da Língua  
o Matemática  
o Mudança Tecnológica e Empreendedorismo  
o Engenharia e Política Pública  

 
As bolsas serão financiadas através do Programa CMU-Portugal, sob gestão do Information 
and Communication Technologies Institute, o qual foi instituído em simultâneo com o 
lançamento da parceria com a Universidade de Carnegie Mellon de forma a intensificar e 
estimular o desenvolvimento de actividade de investigação e formação avançada em 
tecnologias de informação e comunicação. 
 
As bolsas de Doutoramento são destinadas a licenciados ou mestres no âmbito dos temas 
especificados no Programa CMU-Portugal, estando este primeiro concurso público aberto de 4 
de Maio a 15 de Julho.  
 
Este conjunto de bolsas será complementado por concursos de bolsas de Pós-Doutoramento, 
preferencialmente para doutorados há menos de cinco anos, que se destinam à realização de 
trabalhos de investigação em instituições científicas portuguesas. 
 
As candidaturas às Bolsas de Doutoramento devem ser submetidas electronicamente através 
dos sítios http://www.fct.mctes.pt/bolsas/concursos ou www.cmuportugal.org, onde se encontra 
disponível informação relacionada com o concurso. 
 
O programa CMU-Portugal está a desenvolver a investigação e o ensino em várias áreas focais 
de significância estratégica, com ênfase em temas de processamento e redes de informação, 
incluindo engenharia de software, redes de informação, segurança de informação e tratamento 
computacional da língua, mas envolvendo componentes aplicacionais de redes e tecnologias 
de sensores, assim como de análise de políticas de telecomunicações e de gestão do processo 
de mudança tecnológica, envolvendo, ainda, a área de ciências básicas em matemática. 
 
Estas opções respondem, claramente, às prioridades inscritas na iniciativa “Ligar Portugal”, 
desenvolvida no âmbito do Plano Tecnológico do Governo, no que respeita à promoção das 
actividades de investigação e desenvolvimento directamente relacionadas com a promoção da 
sociedade de informação em Portugal. 
 
Para informação sobre o Programa CMU-Portugal, ver em www.cmuportugal.org 
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