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tualmente, uma das grandes bandeiUDV H PDLV YDOLDV GDV LQVWLWXL©·HV GH
HQVLQR VXSHULRU V¥R DV VXDV SRVL©·HV
nos rankings, as quais insistem em destacar
em todo e qualquer evento; independentemente da dimensão, importância ou mediatismo, lá se estica um roll-up com os números
DFLQWLODU1RHQWDQWRRPXLWRVLJQLȴFDWLYRH
parabenizado crescimento dos principais inGLFDGRUHVGHSURGX©¥RFLHQW¯ȴFDHVW£VXSRUtado numa paz podre, cuja débil saúde come©DDJHUDUIRUWHVVLQDLVGHLQVWDELOLGDGH
Nos últimos tempos, o assunto das carreiras no ensino superior, os problemas de progressão, a necessidade de rejuvenescimento
do corpo docente, entre outros, tem vindo à
EDLOD (P VLPXOW¤QHR Y£ULRV LQVWUXPHQWRV
para a contratação de investigadores e doFHQWHV IRUDP DSUHVHQWDGRV H DSOLFDGRV 1R
PHLRGLVWRWXGRPXLWDVGDVLQVWLWXL©·HV Q¥R
digo todas porque me pode estar a falhar
algo, mas poderia dizer as principais) mostraram claramente que, independentemenWH GD TXHVW¥R ȴQDQFHLUD SUHWHQGHP DSHQDV
renovar os seus docentes de forma pontual,
e não querem contratar investigadores, ou
seja, o acesso às carreiras docente e de invesWLJD©¥RWHQGHU£DVHUFDGDYH]PDLVOLPLWDGR
Além disso, foram apresentados, e sobeMDPHQWH SURSDJDQGHDGRV SHOR 0LQLVW«ULR GD
&L¬QFLD7HFQRORJLDH(QVLQR6XSHULRU 0&7(6 

vários instrumentos de contratação, criados
QR¤PELWRGR(PSUHJR&LHQWLȴFRFRPRDSDVsagem de bolsas de pós-doutoramento para
FRQWUDWRVGHWUDEDOKRHQWUHRXWURV1HVWH¤Pbito importa recordar a confusão gerada que,
aliada à inaptidão dos visados em comunicar
¢VRFLHGDGHDVFRQGL©·HVVXUUHDOLVWDVHPTXH
desenvolvem o seu trabalho, foi aproveitada
SHODVLQVWLWXL©·HVSDUDWUDQVPLWLUPHQVDJHQV
demagógicas e pouco claras, quer internaPHQWHTXHUSDUDRH[WHULRU'HV¼ELWRSDUHFLD
que milhares de pessoas estranhas às instiWXL©·HV HQWUDULD SHODV SRUWDV DGHQWUR +RXYH
mesmo quem pensasse – “só em mesas e caGHLUDVYDLVHUXPGLQKHLU¥R(RQGHȴFDP"ȋ
Passou-se a ideia que era tudo um problema
ȴQDQFHLURVHQGRHVWHDSHQDVSDUWHGRSUREOHma, e um problema que deveria ser de toda a
Academia, e não apenas dos diretamente enYROYLGRV5HJUDJHUDORVGRFHQWHVGHFDUUHLUD
não se envolvem neste tipo de assuntos, o que
em muitos casos é compreensível, se dividir
a mesa já seria estranho, ter alguém sentado
ao colo seria desagradável, e o problema da
falta de cadeiras poderia não ter solução, por
IDOWDGHFDELPHQWR0HVHVGHSRLVO£VHSHUFHbeu que não eram necessárias cadeiras novas,
seriam as mesmas, as que por lá andavam,
algumas há dezenas de anos! Em suma, os
problemas associados aos novos instrumentos
de contratação referidos revelaram que, regra
geral, a academia estava confortável com a siWXD©¥RH[LVWHQWHHPXLWRVGRVLQYHVWLJDGRUHV
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com vínculos precários vivia hipnotizado, resultando tudo isto numa letargia contagiante
HHPEDODGRUD$GLFLRQDOPHQWHDLOXV¥RHIUDqueza de que todos ‘são muito bons’, logo,
mais cedo ou mais tarde (ou tardíssimo) tudo
se resolverá, permanece no íntimo de demaVLDGRVHSRUGHPDVLDGRWHPSR
No meio deste desequilíbrio de forças, o
GHVHMR GDV LQVWLWXL©·HV HP LPSULPLU QRYRV
roll-ups TXH LQGLTXHP VLJQLȴFDWLYRV DXPHQWRVQRQ¼PHURGHSXEOLFD©·HVSURMHWRVSDUFHULDV LQWHUQDFLRQDLV H ȴQDQFLDPHQWR DQJDULDGR«JUDQGH(FRPR«HYLGHQWHK£PXLWR
trabalho a fazer, artigos e projetos a submeter
e gerir, ensaios a realizar, entre outras tantas
tarefas! Nos últimos anos, a solução passou
pela contratação de investigadores a termo e
através de bolsas, em muitos casos recorrenGR D $VVRFLD©·HV 3ULYDGDV 6HP )LQV /XFUDWLvos (APSFL) criadas pelas Universidades e Politécnicos, ou aproveitando a transformação
GHDOJXPDVHP)XQGD©¥R(VWDSRO¯WLFDDVVRFLDGD DR IDFWR GH TXH Q¥R IRL SRVV¯YHO WHU ȴcado tudo como estava, parece ser do agraGRGDVLQVWLWXL©·HVHTXHYHLRSDUDȴFDU(VWH
¼OWLPRSRQWRHQWURQFDQRTXHPHWURX[HSRU
DTXL DV Ȇ&DUUHLUDV QR (QVLQR 6XSHULRUȇ 0DV
essas, pelo que observo e como já referido, teU¥RQRIXWXURFDGDYH]PHQRVH[SUHVV¥RHP

WHUPRVGHYROXPHQD&L¬QFLDHP3RUWXJDO$
tendência foi traçada, é necessário diminuir
o número de docentes e terminar de vez com
D FDUUHLUD GH LQYHVWLJD©¥R GHȴQLGD QR (VWDWXWR GD &DUUHLUD GH ,QYHVWLJD©¥R &LHQW¯ȴFD
(&,& (SRUTXH«TXHDVLQVWLWXL©·HVQ¥RTXHrem ter mais docentes e investigadores? Em
DXPHQWDU RV SDLQ«LV FRP DV IRWRJUDȴDV GRV
seus? Porque montaram call centers de investigação, económicos, produtivos e formados
SRU DQµQLPRV ( FRQYHQKDPRV VHULD ULG¯FXlo grandes painéis de bolseiros e investigadoUHVFXMDIRWRJUDȴDHUDXPDVLOKXHWDSUHWDFRP
um ponto de interrogação!
A situação atual revela que a preocupação
está focada em reforçar a estrutura adjacente de bolseiros e investigadores que desenvolvem trabalho para e nas Universidades, mas
estão ‘alojados’ numa qualquer outra instituição do seu universo, perímetro, ou como
TXHLUDP FKDPDU -XOJR TXH D WHUPLQRORJLD
KDELWXDOPHQWHXWLOL]DGDSHODVLQVWLWXL©·HVDW«
soa bem!) Nestes casos, assim como em casos
similares que, por diversos motivos, tiveram
de ser contratados pela Universidade mãe,
podemos referir que se desenvolvem atividades de investigação e docência ao abrigo de
uma ‘Não Carreira Sombra equivalente à Carreira para fazer de conta que é uma Carreira,
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pautada pelo índice remuneratório mais bai[R SRVV¯YHOȇ H GRUDYDQWH SRU VLPSOLFLGDGH
GHVLJQDGDDSHQDVSRUȆ1¥R&DUUHLUD6RPEUDȇ
Atualmente, os vários intervenientes estão a tentar perceber o que são, e se algum
dia terão de ter luz, estas ‘Não Carreiras SomEUDVȇ 1HVWH ¤PELWR LPSRUWD UHIHULU TXH VH
restringiram as bolsas, tentando dar a entender que as pessoas que trabalham como investigadores devem ter um contrato de trabalho, imaginem! (recordo que escrevo este
DUWLJR QR ȴQDO GD VHJXQGD G«FDGD GR 6«FXOR;;, DRVODERUDWµULRVDVVRFLDGRV«H[LJLGR
TXHWHQKDPGHLQYHVWLJDGRUHVFRPFRQWUDWRVHPWHUPRQXPSUD]RGHDQRV XPYDlor tido com margem de erro em muitas siWXD©·HV  D )&7 GHL[DU£ GH DEULU FRQFXUVRV
para bolsas de pós-doutoramento e irá promover mais concursos para investigadores,
inovou até com uma nova categoria, o ‘Investigador Júnior’ (e ainda não divulgou os reVXOWDGRV GR FRQFXUVR GH  QHP DEULX R
FRQFXUVR GH  Ȑ ,PSRUWDYD SHUFHEHU RV
Y£ULRV FHQ£ULRV SRU H[HPSOR RV DVVRFLDGRV
aos investigadores contratados ao abrigo da
/HL  GH  TXH HP FRQMXQWR FRP PXLtos bolseiros têm vínculo com as inúmeras
$36)/XPELOLFDOPHQWHOLJDGDV¢VLQVWLWXL©·HV
mãe, as quais dependem e vivem com fundos
públicos, e onde trabalham muitos destes investigadores e bolseiros ao abrigo das ‘Não
&DUUHLUDV 6RPEUDȇ 6HU¥R DEHUWRV FRQFXUVRV
QDVLQVWLWXL©·HVQRȴQDOGRVFRQWUDWRVȴQDQciado pela FCT? Ou passados seis anos já ninguém responsável se irá lembrar que alguma
vez aquelas cadeiras espalhadas pelos gabinetes tivessem sido ocupadas?!
5HODWLYDPHQWHDRVPXLWRVFRQWUDWRVUHDOLzados ao abrigo da lei do trabalho nas APSFL situadas no perímetro da instituição mãe,
qual será a solução? Qual o futuro destas?
9¥R FRQWLQXDU D WHU DFHVVR D ȴQDQFLDPHQWR SURYHQLHQWH GH SURMHWRV ȴQDQFLDGRV SHlos contribuintes, sem assumirem qualquer
compromisso com os investigadores que lá
desenvolvem a investigação que alimenta diretamente a instituição mãe? Vão aproYHLWDU TXH H[LVWHP YDORUHV GHȴQLGRV SDUD
a contratação sem termo nos laboratórios

FRODERUDWLYRV H DVVXPHP RV PHVPRV 
para harmonizar? Vivendo apenas de soft
money, vão querer manter risco zero perante os seus investigadores? Esta posição tão
conservadora num suposto meio meta-inovaGRU QHP ȴFD EHP ( GLVFXWLU  « DSHQDV
um sintoma de quão triste e irrelevante é a
&L¬QFLD QR SD¯V $ KLVWµULD UHFHQWH GHPRQVtra que, mesmo por decreto, a tentativa de
manter tudo na mesma, posição por defeiWR GDV XQLYHUVLGDGHV « LPHQVD 1HVWH VHQWLdo, não vislumbro nem tenho esperança que
DVXQLYHUVLGDGHVGHȴQDPUHJUDVSDUDDVVXDV
APSFL relativamente à contratação dos investigadores, sem que estas sejam impostas a
nível legislativo! É imperativo terminar com
o constante ‘empurra com a barriga’ a que
VH DVVLVWLX QDV ¼OWLPDV G«FDGDV 2X DV LQVWLWXL©·HV P¥H FHQWURV GH LQYHVWLJD©¥R ȆFRLVDV GHQWUR GRV SHU¯PHWURV ȴOKDVȇ WRGDV HODV
ȴQDQFLDGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SRU GLQKHLURS¼EOLFRW¬PFRQGL©·HVSDUDWHUHPXP
P¯QLPRGHSRVL©·HVSHUPDQHQWHVRXSDUHP
de brincar aos centros de referência a nível
FLHQW¯ȴFRFRPS«VVLPDVSU£WLFDVODERUDLV
Seria, sim interessante que, no âmbito de
tanta inovação e pedidos de ‘saídas da cai[DȇTXHVHRXYHPSHODVXQLYHUVLGDGHVHFHQtros de investigação, se assistisse realmente
a algo novo, e todos pudessem ter voz e estar
alinhados com o objetivo de melhorar a Academia; e que os intervenientes, independenWHPHQWH GDV SRVL©·HV QD SLU¤PLGH H GH ȆHVtarem’ a cores ou a preto e branco, estivesVHP SUHRFXSDGRV FRP D H[LVW¬QFLD GH VROX©·HV SDUD WRGRV &ODUR TXH QXP VLVWHPD W¥R
KLHUDUTXL]DGRVHH[LJHPDLRULQWHUYHQ©¥RGH
quem está no topo, em princípio com uma
YLV¥R JHUDO GRV SUREOHPDV H[LVWHQWHV TXDQto mais não seja porque lá de cima o campo
GHYLV¥RGHYHULDVHUEHPPDLVPDJQ¤QLPR
que talvez os menos atentos, por vezes, se esqueçam, no meio do dia-a-dia atarefado, que
DH[FHO¬QFLDQ¥RVHID]VµFRPH[FHOHQWHVH
RVH[FHOHQWHVQ¥RV¥RDVVLPW¥RGLIHUHQWHVGH
todos os outros!

