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Investigação 
no Superior 

Nacional 

"Temos de ter condições 
para sermos honestos nos 
contratos que assinamos. 

Temos de ter dinheiro 
para os pagar" 

João Gabriel Silva 
Reitor da Universidade de Coimbra 

Porto  Ana Luís, bolseira há sete anos, está a fazer 
o pós-doutoramento em Biogeoquímica em Aveiro 
fexto dr,  Joana Amorim !Fotos de Artur Machado 

o único 
contrato 
de Ana 
foi num 
call conter 

Ciência Instituições têm de celebrar contratos com doutorados em funções 
há mais de três anos. Investigadores lembram que quem tem de pagar é a FCT 

• • Reitores exigem 
dinheiro para 
contratar bolseiros 
Joana Amorim 
jamorImPtn pt 

► Todos reconhecem a justeza da 
medida. Dar aos investigadores, 
que vivem há anos de bolsas, um 
contrato de trabalho. Mas ninguém 
se entende sobre quem assume a 
despesa. O diploma publicado esta 
semana deixa à Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) os en-
cargos. Os reitores não o interpre-
tam assim. E os bolseiros em fun-
ções há mais de três anos exigem a 
imediata abertura de concursos. 

"O Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas pediu 
ao presidente da República que 
não promulgasse a lei porque vai 
criar problemas de cabimentação 
de verbas", refere António Cunha. 
Que faz as contas. No mínimo, es-
taremos a falar de mil bolseiros 
numa despesa anual a rondar os 30 
milhões. O assunto, garante. "está a 
ser estudado com a tutela". Contac-
tado, o Ministério da Ciência e En 
sino Superior nada disse. 

No texto de promulgação, Mar-
celo Rebelo de Sousa alerta para a 
questão do financiamento: "Apesar 
de envolver um acréscimo de cus-
tos LI, que o Estado dificilmente 
não terá de assumir como despesa 
sua". Para depois frisar que o diplo-
ma visa "reparar uma flagrante si-
tuação de injustiça". Sublinhando, 
ainda, tratar-se de "um regime ex-
cecional e portanto irrepetível". 

E o problema está, para as uni-
versidades. aqui. Ao IN, o reitor da 
Universidade de Coimbra explica 
que a FCT paga, mas "só no perío-
do de transição". No decreto-lei em 
causa, pode ler-se que "o impacto 
do presente diploma não se esgota 
neste mecanismo transitório". Por-
que, explica o legislador, "ao tomar  

a contratação no regime regra para 
a constituição destes vínculos C...1. 
a médio prazo o novo regime visa 
abranger todos os investigadores 
doutorados que já não se encon-
trem em período de formação". 

O diploma, publicado na passa-
da quarta-feira, obriga as institui-
ções a contratarem todos os dou-
torados em funções há mais de três 
anos. As universidades de direito 
público, como Coimbra e Lisboa, 

Coimbra Reitor 
denuncia ataque 
à escola pública 

• Com um "profundo desen-
canto", o reitor da Universida-
de de Coimbra fala no "mais 
forte ataque de que há memó-
ria na democracia às universi-
dades de direito público". João 
Gabriel Silva diz não com-
preender o porquê de regras 
diferentes entre universidades 
e garante que o diploma de es-
timulo ao emprego cientifico 
vai levar a uma migração da 
investigação. "A desvantagem 
é tão grande que, inevitavel-
mente, vai-se concluir que, a 
partir deste decreto, os níveis 
de investigação em universi-
dades de direito público vão 
baixar drasticamente." O reitor 
da recorda que nos últimos dez 
anos os cortes no financia-
mento do Superior oscilaram 
entre os 30 e os 50%. "Se tem 
um projeto que pressupõe a 
contratação de um doutorado e 
se a lei manda contratar por 
seis anos sendo o financia-
mento para dois/três, é óbvio 
que há algo que aqui não en-
caixa", resume. 

têm de celebrar contratos a termo 
certo de três anos, renováveis até 
um máximo de seis. As privadas e 
fundacionais, abrangidas pelo Có-
digo do Trabalho, a termo incerto 
por um prazo máximo de seis anos. 

loão Gabriel Silva, que não en-
tende a diferenciação entre insti-
tuições [ler caixa], garante que irá 
cumprir a lei - o primeiro concur-
so tem de ser lançado até ao final 
deste ano. "Estamos a preparar 
tudo e vamos fazê-lo sem falhas". 
diz. O reitor da Universidade de 
Lisboa, por sua vez, não quis falar 
como IN sobre este assunto. Mas, 
confrontado esta semana com um 
protesto de bolseiros, fez saber à 
Lusa que "os concursos não pode-
rão ser abertos até que haja refor-
ço orçamental para os poder su-
portar". 

Bolseiros pressionam 
A presidente da Associação dos 
Bolseiros de Investigação Cienti-
fica (ABIC) reconhece que "é pre-
ciso mais financiamento, mas as 
universidades não se podem virar 
contra os trabalhadores". Bolseira 
há 18 anos, Sandra Pereira sabe do 
que fala: "São centenas de colegas 
como eu. Uma geração que viveu 
à custa das bolsas. Isto tem que 
acabar". Nesse sentido, a ABIC 
tem aconselhado os pares a pres-
sionarem as instituições a abrirem 
os concursos. 

Na mesma linha, o Sindicato 
Nacional do Ensino Superior su-
blinha que "não há nenhum obs-
táculo a que a lei seja aplicada". E 
lança um apelo, seguido de minu-
ta: "Os colegas que possuam os re-
quisitos indicados na norma tran-
sitória devem enviar a solicitação 
de abertura do concurso aos dire-
tores da sua unidade orgânica". • 
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As universidades tèm prol ores 
que vão lá uma vez por sethana dar 

aulas", atira a investigadora 

1195 2128 
euros - vale hoje a bolsa 
Um bolseiro pOs-doutoramento, 
como a Ana, ganha 1495 euros. Lá 
fora, de acordo com dados da FCT, 
aufere 2245 euros. Já a bolsa de 
doutoramento vale 980 euros por cá 
e 1710 euros no estrangeiro.  

euros - salário mínimo 
O nivel remuneratOrio inicial a aplicar 
nos contratos que serão agora cele-
brados sobe dos 1870,88 euros, pre-
vistos no decreto-lei inicial, para 
2128,34 euros, com a alteração ago-
ra introduzida. 

R
iogeoquímica. Tudo co-
meçou com uma licen-
ciatura em Biologia. De-
pois um mestrado em 
Geoquimica. E o douto-

ramento na soma das partes. Ana 
Luis vai já no pôs-doc, agora na 
Universidade de Aveiro. Andou 
pelo Porto e por Faro. Rumou ao 
Canadá. a Espanha e ao Luxem-
burgo. "Tentar ter experiência", 
conta esta portuense de 38 anos. A 
viver de bolsas há sete anos, o úni-
co contrato de trabalho que teve 
no nosso pais foi num call center 
onde trabalhou aquando do mes-
trado. Lá fora, viu o seu trabalho 
reconhecido por escrito num labo-
ratório no Luxemburgo. 

Ana Luis é investigadora pura e 
dura. Todas as suas palavras têm o 
mesmo destino. "Coloquei a mi-
nha vida pessoal em segundo pla-
no: não sou casada, não tenho fi-
lhos." A verdade. como quem cor-
rige. é que "sempre quis investir 
na área da investigação". Debru-
ça-se sobre as microalgas, nomea-
damente no seu perfil genético e 
consequentes capacidades de pu- 

rificar águas contaminadas. E é 
aqui que quer ficar. "Não sonho 
ter urna casa. ter um carro." 

Aplaude o diploma conseguido, 
à custa da Esquerda e das associa-
ções que representam os bolsei-
ros - Ana pertence à direção da 
ABIC. Sabe que "nem toda a gen-
te vai ser contratada, porque não 
vai haver dinheiro". Mas dispara: 
"As universidades têm professo-
res que vão lá uma vez por sema-
na dar aulas, estão lá há 30 anos e 
não são avaliados". 

O salário de Ana é a bolsa. São 
1495 euros vezes 12. Não há subsí-
dios de férias nem de Natal. Nem 
proteção social. Quer dizer, expli-
ca, há o mínimo. A FCT avança di-
nheiro para pagarem o seguro so-
cial voluntário. Que não a protege 
em caso de desemprego. 

Ana está agora elegível para ver 
a sua posição contratualizada. "Não 
sei projetar a minha vida a mais cfo 
que um ano", desabafa. Porque da-
qui a um ano termina a sua bolsa 
pós-doc. "Que seria renovável por 
mais três anos." Assim, de bolsa em 
bolsa, sucessivamente. • 
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Grátis hoje  l.º GUIA TURÍSTICO 

dwestrada 

Carina, 42 anos, vai todos 
os dias da Mala para a EN13, 
em Viana do Caste.19_, 

• Defesa quer colocar forças militares ao nível dos parceiros da NATO 

Investimento beneficiará empresas nacionais para lábrico de 

equipamento* Aquisições de armas, meios aéreos e navios Páginas 4 e5 

Governo 
vai gastar 
700 milhõe 
em armas 

DetençõesStão a aumentar.  
Casos mais preocupantes no Norte e Cefit;ii. 

Negócio rende menos nos. apartamentos 
, • Paginas 26 e 27
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Pinto da Cosia 
recupera e marca 
reunião de trabalho 
no hospital 

Bolseiros Reitores 
sem dinheiro 
para contratar 
doutorados 
Páginas 6 e 7 

Parlamento Dez 
deputados do PSI) 
e do PS em silêncio 
durante um ano 
Página 12 

Porto Turismo 
e senhorios ditam 
encerramento 
de lojas históricas 
Páginas 24 e 25 

Etc.  Flamingos 
e unicórnios são 
as bojas da moda 
nas piscinas 
Páginas 40 e 41 
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