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AS ‘NÃO 
CARREIRAS 
SOMBRA’

vários instrumentos de contratação, criados 

-

sagem de bolsas de pós-doutoramento para 

-

bito importa recordar a confusão gerada que, 

aliada à inaptidão dos visados em comunicar 

desenvolvem o seu trabalho, foi aproveitada 

demagógicas e pouco claras, quer interna-

que milhares de pessoas estranhas às insti-

mesmo quem pensasse – “só em mesas e ca-

Passou-se a ideia que era tudo um problema 

-

ma, e um problema que deveria ser de toda a 

Academia, e não apenas dos diretamente en-

não se envolvem neste tipo de assuntos, o que 

em muitos casos é compreensível, se dividir 

a mesa já seria estranho, ter alguém sentado 

ao colo seria desagradável, e o problema da 

falta de cadeiras poderia não ter solução, por 

-

beu que não eram necessárias cadeiras novas, 

seriam as mesmas, as que por lá andavam, 

algumas há dezenas de anos! Em suma, os 

problemas associados aos novos instrumentos 

de contratação referidos revelaram que, regra 

geral, a academia estava confortável com a si-

A
tualmente, uma das grandes bandei-

nos rankings, as quais insistem em destacar 

em todo e qualquer evento; independente-

mente da dimensão, importância ou media-

tismo, lá se estica um roll-up com os números 

parabenizado crescimento dos principais in-

-

tado numa paz podre, cuja débil saúde come-

Nos últimos tempos, o assunto das carrei-

ras no ensino superior, os problemas de pro-

gressão, a necessidade de rejuvenescimento 

do corpo docente, entre outros, tem vindo à 

para a contratação de investigadores e do-

digo todas porque me pode estar a falhar 

algo, mas poderia dizer as principais) mos-

traram claramente que, independentemen-

renovar os seus docentes de forma pontual, 

e não querem contratar investigadores, ou 

seja, o acesso às carreiras docente e de inves-

Além disso, foram apresentados, e sobe-
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com vínculos precários vivia hipnotizado, re-

sultando tudo isto numa letargia contagiante 

-

queza de que todos ‘são muito bons’, logo, 

mais cedo ou mais tarde (ou tardíssimo) tudo 

se resolverá, permanece no íntimo de dema-

No meio deste desequilíbrio de forças, o 

roll-ups -

-

-

trabalho a fazer, artigos e projetos a submeter 

e gerir, ensaios a realizar, entre outras tantas 

tarefas! Nos últimos anos, a solução passou 

pela contratação de investigadores a termo e 

através de bolsas, em muitos casos recorren-

-

vos (APSFL) criadas pelas Universidades e Po-

litécnicos, ou aproveitando a transformação 

-

-

cado tudo como estava, parece ser do agra-

essas, pelo que observo e como já referido, te-

tendência foi traçada, é necessário diminuir 

o número de docentes e terminar de vez com 

-

-

rem ter mais docentes e investigadores? Em 

seus? Porque montaram call centers de inves-

tigação, económicos, produtivos e formados 

-

lo grandes painéis de bolseiros e investigado-

um ponto de interrogação!

A situação atual revela que a preocupação 

está focada em reforçar a estrutura adjacen-

te de bolseiros e investigadores que desenvol-

vem trabalho para e nas Universidades, mas 

estão ‘alojados’ numa qualquer outra insti-

tuição do seu universo, perímetro, ou como 

soa bem!) Nestes casos, assim como em casos 

similares que, por diversos motivos, tiveram 

de ser contratados pela Universidade mãe, 

podemos referir que se desenvolvem ativida-

des de investigação e docência ao abrigo de 

uma ‘Não Carreira Sombra equivalente à Car-

reira para fazer de conta que é uma Carreira, 
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pautada pelo índice remuneratório mais bai-

Atualmente, os vários intervenientes es-

tão a tentar perceber o que são, e se algum 

dia terão de ter luz, estas ‘Não Carreiras Som-

restringiram as bolsas, tentando dar a enten-

der que as pessoas que trabalham como in-

vestigadores devem ter um contrato de tra-

balho, imaginem! (recordo que escrevo este 

-

-

-

lor tido com margem de erro em muitas si-

para bolsas de pós-doutoramento e irá pro-

mover mais concursos para investigadores, 

inovou até com uma nova categoria, o ‘Inves-

tigador Júnior’ (e ainda não divulgou os re-

aos investigadores contratados ao abrigo da 

-

tos bolseiros têm vínculo com as inúmeras 

mãe, as quais dependem e vivem com fundos 

públicos, e onde trabalham muitos destes in-

vestigadores e bolseiros ao abrigo das ‘Não 

-

ciado pela FCT? Ou passados seis anos já nin-

guém responsável se irá lembrar que alguma 

vez aquelas cadeiras espalhadas pelos gabi-

netes tivessem sido ocupadas?!

-

zados ao abrigo da lei do trabalho nas APS-

FL situadas no perímetro da instituição mãe, 

qual será a solução? Qual o futuro destas? 

-

-

los contribuintes, sem assumirem qualquer 

compromisso com os investigadores que lá 

desenvolvem a investigação que alimen-

ta diretamente a instituição mãe? Vão apro-

a contratação sem termo nos laboratórios 

para harmonizar? Vivendo apenas de soft 

money, vão querer manter risco zero peran-

te os seus investigadores? Esta posição tão 

conservadora num suposto meio meta-inova-

um sintoma de quão triste e irrelevante é a 

-

tra que, mesmo por decreto, a tentativa de 

manter tudo na mesma, posição por defei-

-

do, não vislumbro nem tenho esperança que 

APSFL relativamente à contratação dos in-

vestigadores, sem que estas sejam impostas a 

nível legislativo! É imperativo terminar com 

o constante ‘empurra com a barriga’ a que 

-

-

-

de brincar aos centros de referência a nível 

Seria, sim interessante que, no âmbito de 

tanta inovação e pedidos de ‘saídas da cai-

-

tros de investigação, se assistisse realmente 

a algo novo, e todos pudessem ter voz e estar 

alinhados com o objetivo de melhorar a Aca-

demia; e que os intervenientes, independen-

-

tarem’ a cores ou a preto e branco, estives-

-

quem está no topo, em princípio com uma 

-

to mais não seja porque lá de cima o campo 

que talvez os menos atentos, por vezes, se es-

queçam, no meio do dia-a-dia atarefado, que 

todos os outros!  


