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António Cunha diz que não pode obrigar universidades a abrir concursos 

Bolseiros e reitores 
em rota de colisão 
INVESTIGAÇÃO  Multiplicam-se os 
casos de investigadores a ficarem 
no desemprego à espera que as 
universidades abram os concur-
sos para contratação de doutora-
dos. Multiplicam-se as acusações 
contra os reitores, que se escudam 
na lei. O Ministério do Ensino Su-
perior nada diz. 

"O que vemos é uma grande in-
sensibilidade. As pessoas estão a 
ficar desesperadas. As instituições 
não aplicam o diploma e os pou-
cos concursos que abriram foi 
para progressões na carreira. E o 
ministro diz que não se pode per-
turbar a autonomia das universi-
dades". Assim o resume o presi- 

dente do Sindicato Nacional do 
Ensino Superior (SNESup), que 
denuncia "a autocracia e o regime 
opressivo das universidades". 

Em causa está, recorde-se, a lei 
57/2016 que regulamenta o em-
prego científico e obriga as insti-
tuições a contratarem doutorados 
em funções há mais de três anos. 
Confrontado com as acusações 
dos investigadores, o presidente 
do Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas (CRUP) 
foi claro: "A lei pèrmite que as en-
tradas sejam feitas em posição de 
investigador ou de professor au-
xiliar. não se pode dizer que sejam 
progressões". Por outro lado, frisa  

António Cunha, "os concursos não 
são abertos para vagas especifi-
cas, são concursos abertos para 
quem os ganhar, não há concur-
sos para determinadas pessoas". 

Gonçalo Velho, por sua vez, re-
corda que "grande parte destes in-
vestigadores, que estão agora em 
situações graves, foram responsá-
veis pela captação de muitos mi-
lhões de euros em investimento 
para as universidades". O dirigen-
te do SNESup fala mesmo numa 
"geração perdida". O CRUP reco-
nhece a justeza da medida, mas 
faz saber que "nãopode obrigar as 
universidades a abrir concursos 
para posição de investigadores". E  

vótta também a lembrar que "não 
se pode abrir concursos sem sa-
ber quais vão ser os salários". 

Conforme o TN noticiou, o sin-
dicato está a negociar com Manuel 
Heitor alterações ao diploma, no-
meadamente à tabela remunera- 

tória, que está por regulamentar. 
"É um trabalho que está a ser fei-
to e que tem implicações no Orça-
mento do Estado", revela Gonçalo 
Velho. Contactado no inicio da se-
mana, o Ministério não se pronun-
ciou sobre o assunto. JOANA AMORIM 


