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No seguimento da abertura do último Concurso de bolsas individuais de Doutoramento e
Pós-Doutoramento pela FCT, a ABIC exigiu a marcação de uma reunião com um carácter de
urgência à Presidência da FCT para dia 2 de Agosto pelas 15 horas. 

Neste novo concurso a FCT e o Governo decidiram acrescentar critérios específicos de
exclusão. Estes novos critérios afastarão de forma artificial e injusta milhares de candidatos
deste Concurso sendo que muitos deles ficarão no futuro sem qualquer fonte de rendimento e
forma de subsistência. A FCT parece desta forma pretender reduzir os custos com o processo
de avaliação, cortar em meses pagos aos bolseiros de investigação científica e ainda aumentar
artificialmente a percentagem de aprovações das candidaturas. É inaceitável! Além de tudo
isto, continua sem se conhecer o guião do concurso bem como a composição dos painéis de
avaliação. É inadmissível! 
Aos bolseiros é exigido que cumpram todas as regras e que suportem todas as dificuldades. A
FCT lança Concursos sem a informação necessária, não cumprindo prazos e sem ponderar o
impacto que as regras introduzidas têm na vida das pessoas. É altura de dizer BASTA!

  

A ABIC decidiu assim avançar para a marcação desta iniciativa. Além da delegação presente é
importante que o número máximo de pessoas se junte a nós. A FCT tem que rapidamente
voltar atrás com esta medida e assumir o erro cometido. Assim:
• Convocamos todos aqueles que serão prejudicados com esta medida a estarem presentes a
essa hora na Loja do Cientista em Lisboa.

  

• Convocamos todos aqueles que acreditam que o Sistema Científico Nacional não suporta
mais precariedade e cortes financeiros e que este Governo não tem o direito de destruir o que
milhares de trabalhadores, com o seu esforço e dedicação conseguiram construir nas últimas
décadas. 

  

• Convocamos os milhares de colegas, professores, pessoas com responsabilidades em
Centros de Investigação a estarem presentes e a defenderem os postos de trabalho dos seus
colegas. Esta é a melhor forma de defenderem os seus postos de trabalho no futuro.

  

• Convocamos todas as pessoas que acham que o Direito a uma vida digna se deve sobrepor a
toda esta lógica de cortes cegos em todas as esferas do Estado e que coloca em causa a mais
básica integridade dos seres humanos deste País. 
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A ABIC tudo fará para defender a anulação destes critérios que vão prejudicar a vida de
milhares de bolseiros. Seremos incansáveis na luta e no protesto até à revogação destas
medidas.

  

Informações úteis: Se és de fora de Lisboa preenche o formulário disponível no link
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https://docs.google.com/forms/d/191wrIvXGQVWuIFchR7bxFC4N6XPYh9J1C9O9uUbL5Mc/viewform

