
COMUNICADO ABIC
Tuesday, 06 August 2013 19:41 - Last Updated Tuesday, 06 August 2013 19:45

 

  

VITÓRIA DOS BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA! FCT RECUA NO CRITÉRIO
DE EXCLUSÃO QUE IMPLICAVA A OBTENÇÃO DO GRAU ANTECEDENTE ATÉ 19 DE
SETEMBRO

  

 

  

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) veio hoje através da sua página oficial informar
que os candidatos a bolsa de Doutoramento e Pós-Doutoramento necessitam de obter o grau
precedente até 31 de Dezembro. Isto corresponde a uma importante vitória para todos os
bolseiros que assim veem a FCT e o Governo recuar numa medida que ia prejudicar de forma
dramática a possibilidade de muitos investigadores continuarem a desenvolver Ciência em
Portugal.

  

O resultado deste processo fica a dever-se, sem qualquer dúvida à marcação por parte da
ABIC da ação de dia 2 de Agosto e à demonstração de coragem dos bolseiros presentes que
só saíram das instalações da FCT quando esta voltou a admitir dialogar sobre a revisão dos
critérios de exclusão. Adicionalmente, o desfecho deste episódio não seria possível se os
parceiros institucionais da ABIC não tivessem imediatamente aceite solidarizar-se com a luta
dos bolseiros (nomeadamente, a FENPROF, o SNESUP e o STFPSSRA), ou se a ABIC não
tivesse contactado juristas e ponderado avançar com processos judiciais, e/ou se mais de 4000
mil pessoas não tivessem assinado um abaixo-assinado onde era defendida “a não-introdução
de regras de exclusão/eliminatórias que diminuam de forma artificial o número de candidatos
em relação a concursos realizados em outros anos”.

  

Esta vitória é importante e pode animar todos aqueles que querem um futuro diferente para a
Ciência e para o País. No entanto, existe um conjunto alargado de questões fundamentais para
resolver tanto sobre aspetos do concurso de bolsas individuais de 2013 (existência de outros
critérios de exclusão, interpretações de aspetos do guião de avaliação, não conhecimento dos
painéis de avaliação) como do futuro da Ciência em Portugal (número de bolsas aprovadas,
financiamento de projetos e Centros de Investigação, precariedade do trabalho científico,
etc…).
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Desta forma, há ainda muito para fazer pela Ciência em Portugal. Perante este cenário, a
reunião de amanhã foi cancelada
. No entanto, 
a ABIC manterá a concentração à porta onde dialogará com os bolseiros e professores que
surgirem e discutirá novos temas para serem discutidos numa próxima reunião com a FCT
. No fim, será feita uma declaração sobre o futuro da luta dos bolseiros e a continuidade deste
processo que está ainda longe do fim.
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