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progressivamente mais longos e cada vez mais indivíduos completam o
3º ciclo do ensino superior, o grau mais elevado da formação
académica. Na União Europeia (UE) o ritmo médio de produção de
novos doutorados em 2015 ultrapassa o dos Estados Unidos da América
ou do Japão (UE, 2018)1 animado principalmente por políticas
públicas nacionais e supranacionais (Vittorio, 2015) que usualmente
atribuem a este grupo altamente escolarizado um papel crucial na
criação de conhecimento e na sua transposição para o mundo do
trabalho, valorizando o respetivo contributo para o desenvolvimento
científico e económico das sociedades contemporâneas (Kyvik e Olsen,
2012). (…) Em Portugal, o número de doutoramentos tem vindo a
aumentar de forma significativa e consistente desde o início deste
século e, se no ano letivo de 2000/2001 o número de novos
doutorados se quedou aquém dos 600 (DGEEC, 2019), no de
2015/2016 já excedia os 2300 (DGEEC, 2016). (…) No que concerne
ao papel dos novos doutorados em Portugal na produção de
conhecimento, convém desde logo notar que o nível de qualificações
de investigadores e de docentes do ensino superior português ainda se
afirma particularmente reduzido quando comparado
internacionalmente (Horta e Hasanefendic, 2015; Santos, Horta e
Heitor, 2016), mesmo que o atual quadro legal da carreira de
investigação científica (Decreto de lei n.º 124/99) e de docência nas
universidades (Decreto de lei n.º205/2009) e nos politécnicos
(Decreto-Lei n.º 207/2009) estabeleça o doutoramento como
requisito de acesso. Esta lacuna qualificacional assinala um importante
espaço profissional de acolhimento para os novos doutorados com
impacto no desenvolvimento científico nacional, conforme se pode
verificar pela correlação entre o crescimento do número de novos
doutorados em Portugal e o aumento quer do número de publicações
científicas (indexadas na Web of Science), quer do seu fator de
impacto, entre 2004 e 2011 (Santos, Horta e Heitor, 2016). Mesmo
que o recente período de crise económica tenha dificultado o acesso e
erodido as condições de trabalho nas carreiras de investigação (Cairns,
Cuzzocrea e Briggs, 2017) e de docência (Cardoso, Carvalho e Cideira,
2018), os resultados das várias inquirições CDH revelam que a
esmagadora maioria dos doutorados residentes em Portugal se inscreve
nessa esfera académica (Cotrim e Duarte, 2015; DGEEC, 2017;
GPARI, 2009, 2011), ainda que não precisem se esta forte aliança
também se verifica entre as coortes de doutorados mais recentes. (…)
Perante a obrigatoriedade de concluir o 12º ano de escolaridade em
Portugal e a vulgarização dos cursos de mestrado, é expectável que o
doutoramento se consolide enquanto fator educacional diferenciador
no mercado de trabalho e, portanto, quaisquer análises com este
detalhe assumem também especial importância no âmbito das políticas
públicas de emprego e na gestão da procura e oferta de cursos
superiores.»
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