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Cláudia Nóbrega, com 37 anos, é investigadora do Instituto de Investigação em Ciéni 

Ana Sebos, 38 anos, é Investigadora, com contrato, no IBMC. Foz o doutoramento 

 
 

 

Precariedade 
na ciência 

Vínculos precários O comunicado 
dos reitores que incendiou os ânimos 

Já os investigadores e os reitores andavam de costas voltadas, 
quando um comunicado do Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas, a 6 de março, deitou por terra qualquer entendimento,  
"O CRUP entende que o PREVPAP [Programa de Regularizaão Ex-
traordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública}consti-
tui um procedimento que não garante o princípio do mérito como 
critério de entrada na administração pública". Os investigadores 
lembraram as contantes avaliações a que são submetidos. 
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Investigarão Concursos continuam por abrir. Verbas da FCT não foram transferidas. 

Joana Anaorkia 
jamorim@jn.pt  

São cerca de dois mil bolseiros. 
Mais de mil foram já sinalizados 
pelas instituições de Ensino Supe-
rior junto da Fundação para a Ciên-
cia e a Tecnologia (FCT). Mas, des-
ses, apenas 4% conseguiram um 
contrato de trabalho. São 52. Com  
contrato e sem contrato, voltam 
hoje às ruas, em protesto. Contra a 
precariedade na ciência e no Ensi-
no Superior. Rumo à residência 
oficial de António Costa. Por um 
emprego estável. 

Em causa está a aplicação da 
norma transitória do Decreto-Lei 
N.° 57, que veio obrigar as univer-
sidades a contratarem os bolseiros 
doutorados em funções há mais de 
três anos. A lei estipulava dois con-
cursos, mas o certo é que está tudo 
a concentrar-se no segundo, que 
tem de ser aberto até ao final de 
agosto. 

Ana Seixas integra o restrito gru-
po dos 52 [ler ao lado]. É investiga-
dora no Instituto de Biologia Mole-
cular e Celular do Porto (IBMC). 
que abriu concursos poucos meses 
após a publicação da lei, faz agora 
em abril um ano. Ano esse em que, 
diz o diretor do IBMC, não chegou 
qualquer financiamento da FCT 
para cumprimento dos contratos. 
São mais de 200 mil euros. Contac-
tada pelo IN, a agência garante que 
"irá iniciar ainda este mês o paga-
mento dos contratos apresentados 
pelas instituições à FCT". 

Os dados da FCT dão conta de 
1358 bolseiros sinalizados, a 26 de 
março. por 54 instituições. Com  a 
Universidade de Aveiro (UA) em 
destaque, com 233 sinalizados,  

mas zero contratos. Ao IN, o reitor 
Manuel Assunção faz saber que "a 
UA abrirá tantos concursos quan-
tos os que se mostrem necessários 
para dar cumprimento à mencio-
nada lei". Contudo, frisa o reitor de 
Aveiro, é preciso "garantir as con-
dições orçamentais que permitam 
efetuara cabimentação dessas po-
sições concursais". Assim, a UA 
abrirá, "no imediato, todos os con-
cursos que as condições cabimen-
tais permitam". 

Desesperados, os investigadores 
concorrem a todo e qualquer con- 

Projeto de resolução 
para António Costa 

A Federação Nacional dos 
Professores (Fenprof), a Asso-
ciação dos Bolseiros de Investi-
gação Cientifica (ABIC), a Fede-
ração Nacional de Trabalhado-
res em Funções Sociais e a Rede 
de Investigadores Contra a Pre-
cariedade promovem hoje, a 
partir das 14.30 horas, um pro-
testo nacional. Sob o lema "Pelo 
direito a um emprego estável", 
vão rumar do Largo Camões, em 
Lisboa, à residência oficial do 
primeiro-ministro. O objetivo, 
diz a presidente da ABIC, é ten-
tar entregar um projeto de reso-
lução a António Costa. E dizer 
basta. Os investigadores, lem-
bra, andam de "bolsa em bol-
sa", pelo que "já está na altura 
de ingressarem na carreira e te-
rem os mesmos direitos que os 
outros trabalhadores", afirma 
Sandra Pereira. 

curso que abra. O "Estimulo ao em-
prego cientifico", que oferecia 500 
contratos de trabalho, recebeu 
mais de 4500 candidaturas. Com  a 
agravante de que, explica a presi-
dente da Associação dos Bolseiros 
de Investigação Científica, se irão 
perder vagas. Porque se alguém 
ganhar dois concursos, o lugar que 
fica por preencher não passa para 
o investigador seguinte, garante 
Sandra Pereira. "Muito financia-
mento pode vir a ser desperdiça-
do", alerta. 

O líder do Sindicato Nacional do 
Ensino Superior põe o ónus em 
Manuel Heitor, "porque subverteu 
a lei, incentivou ao incumprimen-
to da lei" ao permitir apenas um 
concurso. Gonçalo Velho alerta, 
também, para os "atrasos na Uni-
versidade de Lisboa, sobretudo no 
Instituto Superior Técnico". 

Regularização é um flop? 
lá no que ao Programa de Regulari-
zação Extraordinária dos Vínculos 
Precários na Administração Públi-
ca (PREVPAP) diz respeito, "a taxa 
de aprovação do Ministério é míni-
ma". frisa Sandra Pereira. "Dos 115 
mil precários, só 30 mil requere-
ram. seis mil dos quais do Ministé-
rio da Ciência, e só cerca de 2,2% 
dos bolseiros foram aprovados". 

A Associação Nacional dos In-
vestigadores em Ciência e Tecno-
logia, por sua vez, revela que Ma-
nuel Heitor lhes adiantou, em reu-
nião tida este mês, que "apenas 11% 
dos pedidos de investigadores que 
requereram a regularização do vín-
culo labora] pelo PREVPAP foram 
avaliados, dos quais apenas 20% 
(bolseiros e Investigadores) foram 
considerados". • 

Procura pelo "Estímulo ao emprego científico" superou em nove vezes a oferta 

Só 52 de 2000 
bolseiros 
obtêm contrato 
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j Porto  Ana Seixas assinou contrato 
de trabalho com IBMC há um ano 

"Fazer 
ciência em 
Portugal 
é para 
heróis" 
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Estados Unidos, na John Nopklns University 

da vida e Saúde, na Universidade do Minho 

Braga  Cláudia Nóbrega anseia por 
contrato, após 15 anos de bolsas 

"Há muitas 
promessas 
mas não 
vemos nada 
a acontecer"  

367 22 "Cinquenta e dois contratos é 
manifestamente pouco. O 
número não aumentou por-
que os concursos não estão 
ainda abertos. Estão muitos 
sinalizados, mas não abrem" 

Sandra Pereira 
Presidente da ABIC 

elides de financiamento 
O investimento anual da FCT na ciên-
cia portuguesa está em queda desde 
2013, depois de ter atingido um pico 
de 465,5 milhões em 2010. Os da-
dos da FCT mostram um financia-
mento de 367 milhões em 2016. 

mil investigadores 
A grande parte da investigação cien-
tífica portuguesa é realizada em uni-
dades financiadas e avaliadas pela 
FCT. São 26 laboratórios associados, 
307 unidades de investigação e um 
total de 22 mil Investigadores. 

T
ornada pela racionalidade. 
Tomada pela ciência. O 
projeto. Além-fronteiras. 
Aos 38 anos, a transmonta-
na Ana Seixas tem o futuro, 

pessoal e profissional, a correr-lhe nos 
Estados Unidos. Foi lá que, a convite 
fez o doutoramento em 2004 na área 
da Neurogenética numa parceria en-
tre o Instituto de Biologia Molecular e 
Celular (IBMC) e a John Hopkins Uni-
versity. E seria lá que teria o seu pri-
meiro contrato de trabalho. 

Todo o percurso. recorda ao IN, 
está associado a uma bolsa: Gul-
berildan, Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia. Foi as-
sim entre 2003 e 2016. Ano em que o 
IBMC adota o consagrado no tão 
apregoado Decreto-Lei N.° 57 e abre 
concursos para contratação de bol-
seiros. "Foi a correção de uma situa-
ção que estava multo errada. Tudo é 
agora mais claro laboralmente, a 
quem tenho que responder, antes era 
a uma agência (FCT] que está muito 
longe do empregador." E clareza pa-
rece ser a palavra-chave para esta in-
vestigadora licenciada em Bioquími-
ca pela Universidade do Porto. Ou. no 
caso, a falta dela. 

Ana reconhece o papel da FCT.  

"Agradeço o facto de ter tido um pais 
e um agência que me proporciona-
ram ter as oportunidades que tive. 
Deram-me dinheiro para o fazer. 
Uma oportunidade para as pessoas 
contribuírem com o seu melhor." 
Sim, reconhece. Mas acrescenta o 
pormenor. De que "fazer ciência em 
Portugal é para heróis, para pessoas 
que não desistem, porque não há re-
gras, não há clareza, não há calenda-
rização". Porque "o que passa para o 
lado de cá é que não há estratégia". 

A acabar o pós-doutoramento, que 
iniciou em 2012 no IBMC, o objetivo 
é regressar aos Estados Unidos, onde 
se encontra também o seu parceiro. 
A carreira é o projeto. Lá fora. Sabe 
que, cá, "é difícil levar a cabo proje-
tos ambiciosos. sem saber como vai 
ser daqui a seis meses". Uma incerte-
za, garante a investigadora, que "pre-
judica a produtividade". 

Num pais preocupado com a fuga 
de cérebros, o horizonte de Ana sur-
ge longe. Porque "fazer ciência em 
Portugal é viver sem saber quais é 
que são as regras do jogo, o que leva 
a injustiças e prejudica a estratégia do 
sistema cientifico e do ensino supe-
rior que se faz em Portugal e que é de 
topo". Assim, de Trás-os-Montes para 
o Mundo. JOANA ANORIM 

A
os 37 anos, dos quais 15 
dedicados à investigação. 
Cláudia Nóbrega. bolseira 
do Instituto de Investiga-
ção em Ciências da Vida e 

Saúde, na Universidade do Minho, 
em Braga, está "cansada" de uma vida 
-incerta'. Desde 2003 que vai sobre-
vivendo com bolsas, "sem direito a 
subsídios, seguro e outras regalias", 
como a maioria dos trabalhadores 
comuns. A esperança para uma vida 
profissional e pessoal mais tranquila 
reside no contrato da norma transi-
tória, à qual tem direito, mas não sabe 
para quando. "A lei saiu em agosto de 
2016. Até hoje, ainda não aconteceu 
nada", lamenta. 

A espera "é cansativa", repete 
Cláudia. numa pausa entre o trabalho 
a que está dedicada, na área da infe-
ção com tuberculose e HIV. "Em vez 
de estarmos focados a pensar na nos-
sa investigação, perdemos muitas ve-
zes um mês a escrever um projeto 
para conseguir ter financiamento 
para subsistirmos. É muito difícil 
manter o foco no que estamos a fa-
zer. porque temos de andar sempre 
à procura de forma de arranjar di-
nheiro para sobreviver", afirma, em 
jeito de indignação. 

No seu caso, admite. vale-lhe a  

estabilidade do emprego do marido, 
engenheiro. Foi isso que contribuiu 
para não adiar a maternidade ou até 
mesmo viver numa casa, sem de-
pender de terceiros. "Queremos fa-
zer um empréstimo no banco e uma 
bolsa não tem valor, porque não é 
um contrato. Até para arrendar é 
preciso fiadores. Isto acontecer a 
pessoas com quase 40 anos é um 
bocado ridículo", denuncia a inves-
tigadora, que até considera ter tido 
"a sorte de, desde 2003, andar sem-
pre de bolsa em bolsa, mas nunca fi-
car um mês sem receber". 

Atualmente, subsiste com um pós-
doutoramento que tem duração até 
agosto do próximo ano, enquanto 
aguarda pela concretização do con-
trato. "No meu caso, tenho a sorte de 
ter a bolsa, mas tenho colegas cujas 
bolsas já acabaram e, como os con-
tratos da norma transitória ainda não 
foram celebrados, estão sem nada. É 
uma situação muito complicada". 
conta, defendendo que "faz falta ha-
ver investigadores com contratos 
vinculados às universidades". 

"Tem havido um esforço grande 
para mudar o emprego científico, há 
muitas promessas. mas não vemos 
nada a acontecer", conclui Cláudia 
Nóbrega. SANDRA FREITAS 
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De  dois mil bolseiros 
só 52 têm contrato 
Concursos continuam por abrir. 
Investigadores voltam hoje às ruas Paes 

Cláudia hióbrega (esq.) esta  à  espera 
de um contrato ha 15 anos. 
Ana Seitas tem vínculo desde 2016 

Regalia para fomentar natalidade P. 25 

Empresa de Braga 
dá 500 euros por cada 
bebé de trabalhadores 

PORTUGAL HOLANDA 

Laranja 
"1  arga 

Descalabro no último ensaio antes' 
da convocatoria para o Mundial 
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Dinheiro 
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festa ao 
Governo 
Páginas 6 e 7 

Insólito Polícia 
filmado a dar 
sermão a detidos 
na esquadra 
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Gaia Diretora 
de creche acusada 
de maus-tratos 
a crianças 
Página 15 

Violência 
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de vítimas com 
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• Paulo Gonçalves apanhado com currículo de sobrinho do funcionário 
• Vi iado encontro com braço-direito de Vieira no Benfica-Chaves P I i 

PI trava 
emprego 
a familiar 
de toupeira 
no Benfica 
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