
Protesto de bolseiros sai
à rua com apoios de peso

Ciência. Maria Mota, Prémio Pessoa 2013, é uma das cientistas a
advertirem que a quebra abrupta na atribuição de bolsas asfixia o sistema

O sistema cientifico vive em parte dos bolseiros, mas as bolsas estão a diminuir

FILOMENA NAVES

Os bolseiros de investigação estão

hoje em protesto e lançaram o rep-
to à comunidade científica para
que se lhes junte, às 15.00, junto à
sede da Fundação para a Ciência e

aTecnologia (FCT), em Lisboa. E o

apoio não se fez tardar.
"O protesto dos bolseiros pelo

decréscimo do número de bolsas
faz todo o sentido, porque isso as-
fixia o sistema científico", afirma a

investigadora Maria Mota, Prémio
Pessoa 2013 e líder de um grupo de

investigação sobre a malária no
Instituto de Medicina Molecular
(IMM) da Universidade de Lisboa.
O seu grupo também é afetado.
"Tenho duas pessoas que não tive-

ram bolsa por causa de uma regra

que não foi esclarecida e que tem a
ver com o número máximo de bol-
seiros no meu grupo."

A ação de hoje, promovida pela
Associação de Bolseiros de Investi-

gação Científica (ABIC), surge na
sequência dos resultados do con-
curso individual de bolsas de dou-
toramento e pós-doutoramento
relativo a2013, cujas taxas de apro-
vação caíram a pique em relação a
2012. De um universo de 3416 can-
didatos a bolsas de doutoramento
apenas 298 foram aprovadas. Para
o pós-doutoramento os números
são, respetivamente, 2305 e 233.

Em comparação com 2012, no
mesmo concurso, a diminuição é

abrupta, com 1 198 bolsas de dou-

toramento e 677 de pós-doutora-
mento aprovadas nesse ano. "Mes-
mo somando as bolsas dos progra-
mas doutorais, é uma quebra de
50%", diz André Janeco, presiden-
te da ABIC, sublinhando que "este
desinvestimento também afeta as

instituições científicas". Por isso,

explica, "sentimos a necessidade
de alargar o protesto".

Maria Mota é uma das investiga-
doras que sentem essas dificuldades.
"Tenho duas pessoas a ir embora,
preciso de as substituir e assim não
vou poder fazê-10, nem agora nem
nos próximos anos se esta regra se

mantiver", lamenta. "Não me pare-
ce que isto seja apostar na excelên-
cia. Pode-se dizer que não há di-
nheiro e que o País não pode pagar



uma equipa com a dimensão da
minha, mas então poderei querer
ir embora", remata.

O astrónomo João Fernandes,
que dirige o Observatório Geofísi-

co e Astronómico da Universidade
de Coimbra, também está preocu-
pado. "A FCT diz que o financia-
mento foi distribuído de outra ma-
neira, mas na prática há um desin-
vestimento na formação de re-
cursos humanos de excelência",
sublinha. O seu grupo de investiga-
ção, de 25 pessoas, também arris-
ca ficar sem quatro delas, porque
não obtiveram bolsas no último
concurso. "As ciências do espaço
foram das que mais cresceram em
Portugal em impacto internacio-
nal, mas tivemos zero bolsas de
doutoramento."

Outra voz descontente é a de Rui
Reis, que dirige na Universidade do
Minho o 3B's, um grupo de referên-
cia internacional em engenharia
de tecidos e medicina regenerati-
va. "As coisas têm piorado bastan-
te, é o momento de a comunidade
científica falar como já está a fazer."

Apesar da excelência reconhecida,
o seu grupo vive sobretudo de pro-
jetos e financiamentos internacio-
nais, porque "as verbas em Portu-
gal estão mal distribuídas", critica.

O 3B's não conseguiu, por exem-
plo, financiamento para o seu pro-
grama doutoral, "apesar de atrair
os melhores a nível internacional"
e em 2012 também ficou a zeros
em bolseiros de doutoramento pa-
gos pela FCT. Neste último concur-
so, cinco dos seus 20 candidatos
obtiveram bolsa.

Em declarações ao DN, na sex-
ta-feira, o presidente da FCT, Mi-
guel Seabra, refutou a ideia de de-
sinvestimento na ciência. "Há múl-
tiplas formas de financiar bolseiros

e os números da bolsas individuais
não refletem o universo de bolsei-
ros que financiamos."

REDUÇÃO

BOLSAS INDIVIDUAIS
> Quebra Os resultados do con-
curso para bolsas individuais

de doutoramento e pós-doutora-
mento reLativos a 2013, conheci-

dos na última semana, mostram
uma diminuição drástica nas

taxas de aprovação, que é

de cerca de 10%.

DOUTORAMENTO
> Aprovações Dos 3416 candi-
datos eLegíveis a bolsa individual

em 2013, apenas 298 tiveram

aprovação.

PÓS-DOUTORAMENTO
> Aprovações Das 2305 candi-
daturas váLidas, a FCT aprovou
233, tendo as Ciências Exatas

e da Engenharia ganho 86,

seguidas das Ciências Sociais

e Humanidades (66), Ciências

Naturais e do Ambiente (48) e

Ciências da Vida e da Saúde (33).

QUEBRA
> 2012 A taxa de aprovações de

boLsas em 2013 sofreu uma di-

minuição drástica em relação
a 2012, quando foram aprovadas
1198 bolsas de doutoramento

e 677 de pós-doutoramento.
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íi
O protesto dos bolseiros pelo
decréscimo do número de bolsas

faz todo o sentido, porque isso

asfixia o sistema científico"

> Maria Mota, que ganhou o
Prémio Pessoa no ano passado,
dirige no Instituto de Medicina
Molecular, na Universidade de

Lisboa, um grupo de investigação
de excelência internacional na
área da malária. A quebra na atri-
buição de bolsas também af eta
o seu grupo.

JOÃO FERNANDES

CIENTISTA DA

UNIVERSIDADE

DE COIMBRA

íi
A FCT diz que o dinheiro foi dis-
tribuído de outra forma, mas há
desinvestimento na formação de
recursos humanos de excelência"

> Astrónomo, professor e investi-
gador, João Fernandes dirige
o Observatório Geof ísico e
Astronómico na Universidade de
Coimbra. O seu grupo de investi-
gação no Centro de Geofísica da
mesma universidade pode agora
ficar sem quatro pessoas, porque
não receberam bolsas.

RUI REIS

CIENTISTA

DA UNIVERSIDADE

DO MINHO

íi
As coisas têm piorado bastante
e este é o momento de a comuni-
dade científica falar, como já está

afazer"

> Dirige na Universidade do Minho
o grupo 3B's, uma das equipas in-
ternacionais de excelência em en-
genharia de tecidos e medicina
regenerativa. Dos 20 candidatos

que o seu grupo tinha a bolsas
neste concurso, cinco obtiveram
aprovação. A alternativa são os
financiamentos externos.





Protesto frente à FCT, em Lisboa, de luto pela ciência• Professores preocupados com efeito dos cortes

5221 INVESTIGADORES

SEM DIREITO A BOLSA
Diná Margato
dina.margato@jn.pt

De luto pela ciência. Será
uma das mensagens dos jo-
vens investigadores que se

tornarão visíveis na mani-

festação, hoje, junto à FCT.
Professores seniores reú-
nem-se esta semana para
analisar os cortes nas bolsas.

Do
Porto, Aveiro e

Coimbra deslo-
cam-se, em auto-

carro, cerca de
200 candidatos a bolsas de
doutoramento e pós-douto-
ramento que viram a oportu-
nidade de prosseguir estudos
adiada. Este ano, os resulta-
dos chegaram tarde - última
quarta-feira - e reduzidos a

um mínimo histórico: 298
bolsas para doutoramentos e

233 parapós-doutoramento,
sendo os candidatos, segun-

do a Associação de Bolseiros
de Investigação Científica
(ABIC), 3433 e 2319, respeti-
vamente, e isto a partir dos

elementos fornecidos atra-
vés de inquérito respondido
pelos bolseiros. 5221 candi-
datos terão ficado de fora.

Nos últimos meses, os in-
vestigadores insurgiram-se
contra a precariedade laborai
e a falta de benefícios sociais.

"O corte nas bolsas foi a gota
de água", diz Marta Afonso,
membro da direção da ABIC,
do Porto. Aquela associação

conseguiu ainda distribuir as

bolsas por áreas científicas
específicas, concluindo que
"as ciências sociais foram as

mais penalizadas". A Funda-

ção para a Ciência e Tecnolo-

gia (FCT) deve responder
hoje às perguntas do JN.

O mau-estar na comunida-
de científica adensou-se nos

últimos dias. O Conselho
Nacional de Ciência e Tec-

nologia, de que faz parte o

professor Alexandre Quin-
tanilha e Sebastião Feyo de

Azevedo, diretor da Facul-
dade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto, reúne-
se na quinta-feira a fim de

refletir sobre a diminuição
drástica de bolsas. Em 2012,
somaram-se 1198 bolsas de
doutoramento e 677 de pós-
doutoramento.

Sebastião Feyo de Azevedo
alerta, desde logo, para "a re-

dução da produtividade cien-
tífica a três anos" e para o

novo abanão ao funciona-
mento das universidades, a

lidarem com orçamento di-
minuto. Os bolseiros são
também eles fonte de receita

importante. Ainda assim, a

questão principal é a "da es-

tratégia política e se esta é

para continuar". Tem espe-
rança que possa ser corrigida.

António Costa Pinto, pro-
fessor no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade
de Lisboa, um dos autores da
"Carta aberta ao ministro da

Educação e Ciência", divul-
gada domingo, assinada por
Manuel Sobrinho Simões,
diretor do Instituto de Pato-

logia e Imunologia Molecu-
lar, do Porto, receia que este-

jamos perante "uma dimi-
nuição significativa de fun-
dos para a investigação cien-
tífica, a favor de outras
áreas". Sendo que "a ciência

representa muito pouco na
despesa pública e, por outro
lado, é um dos setores mais

produtivos para o desenvol-
vimento do país". •

Comunidade científica contesta corte na atribuição de bolsas
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