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Depois de governar mais de três anos em

verdadeiro "estado de graça", António Costa

foi pela primeira vez apupado em público.

Primeiro aviso antes da expulsão?



António Costa ouve
os primeiros apupos
por MARTA BRITO



Depois de governar mais de três anos em

verdadeiro "estado de graça", António Costa

foi pela primeira vez apupado em público,

mostrando quejá nem o chapéu-de-chuva
da geringonça, que permitia neutralizara

contestação da esquerda, está a funcionar.

O'spirí
de António Costa tem gerido

ao milímetro uma panóplia de ac-

ções de propaganda e, na passada
semana, a ida ao Encontro Ciência 2018
era mais uma. Simbolicamente, ficou mar-
cada pelo facto de ter sido a primeira que
correu mal a António Costa.

Os cientistas bolseiros estão cansados
de não verem regularizada a sua situa-

ção, e mesmo que o Primeiro-Ministro
tenha seguido a cartilha da dar sempre
boas notícias, e de ter anunciado mais
financiamento para a Ciência, ouviu
fortes apupos. Esta é uma séria razão

para preocupação para Costa, pois o
"estado de graça", uma vez perdido, di-
ficilmente se reconquista, e as eleições
europeias e legislativas aproximam-se a

passo acelerado, com as sondagens dos
últimos meses a darem o PS a cair nas

intenções de voto.

Era indisfarçável o mal-estar entre in-
vestigadores e bolseiros que receberam o
Primeiro-Ministro e o Ministro da Ci-
ência, Manuel Heitor, vestidos de preto
e empunhando cartazes onde se lia "luto

pela Ciência". Mesmo quando o chefe do
Governo admitiu que "é também funda-
mental continuar a investir nas bolsas de

doutoramento e pós-doutoramento. . .",

as dezenas de bolseiros presentes no En-
contro Ciência 2018, que decorreu em
Lisboa, apuparam-no ruidosamente. An-
tónio Costa fez uma pausa e completou a
frase: ". . . de forma a continuar a valorizar
o conhecimento científico do nosso País".

Mas os apupos já não pararam, e foram

repetidos quando António Costa falou
em quem distorce as carreiras que "estão

legalmente estabelecidas, em particular a

carreira docente".

Refira-se que as reivindicações dos

profissionais precários na Ciência visam
o "cumprimento efectivo" do programa de

regularização de vínculos laborais precá-
rios no Estado, a contratação de investiga-
dores-doutorados prevista na legislação de
estímulo ao emprego científico, o "reforço
do investimento" na Ciência e no Ensino

Superior e a contratação de leitores das
universidades.

Protestos desde o inicio
Mal António Costa chegou ao Encon-

tro, no Centro de Congressos de Lisboa,
percebeu-se que o dia ia correr-lhe mal.
A sua espera tinha um grupo de investi-

gadores, vestidos com camisolas negras
com um ponto de interrogação nas costas

e alguns cartazes com frases como "luto

pela Ciência" ou "precário há 14 anos", a
alertar para a situação de muitos cientistas,
alguns bolseiros, alguns sem vínculo a
qualquer instituição.

Na entrada da sala, o grupo de cien-
tistas, pessoal docente e não docente, de
várias instituições, aproveitaram para
entregar ao Primeiro-Ministro o seu ma-
nifesto, elaborado em Abril, mas actual,
como disse aos Media uma investigadora
do Instituto Superior Técnico, Dulce Belo,
falando em nome dos profissionais que
têm organizado várias acções para alertar

para a sua situação.

O governante recebeu o manifesto,
contendo a reivindicação de "um verda-
deiro combate à precariedade na Ciência
e Ensino Superior", tentou fazer conversa e
disse saber que se têm realizado contactos
com o ministro da tutela, Manuel Heitor.
Mas nem essa referência de que o dossier
estava a ser tratado pelo titular da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior surtiu qual-
quer efeito para travar protestos. Assim,



durante a intervenção de António Costa,
cerca de 30 participantes de camisola preta,
em pé, num dos corredores entre os bancos
do anfiteatro, apuparam em várias partes
o seu discurso.

O PM defendeu que só há uma forma
de resolver o problema da situação laborai
de muitos investigadores na Ciência: "é

procurar aumentar e insistir no alarga-
mento dos mecanismos e do estímulo ao

emprego científico". E lembrou a meta de

ter, até final da legislatura, cinco mil lugares
de emprego científico, dos quais três mil
ainda em 2018.

Listou três mecanismos para tentar ul-
trapassar os problemas, um deles o conjun-
to de concursos abertos nas instituições de

Ensino Superior, com apoio dos contratos-

-programa assinados pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia (FCT), até Agosto,
para bolseiros com doutoramento há mais
de três anos, estando já sinalizados 1.894
casos nestas condições e 502 concursos
abertos. Recorrendo à imagem de "endi-
reitar a sombra de uma vara torta", Costa
referiu que "há situações onde a vara está
torta e que se tem procurado resolver atra-
vés de um mecanismo especial criado pelo
Orçamento de Estado que é o Programa de

Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários na Administração Pública, mas
não é fácil, porque situações muito diversas
se encontram em confrontação e onde as

posições nem sempre são coincidentes".

Segundo Costa, "àqueles que protes-
tam por ainda não terem sido abrangidos,
podemos somar os protestos dos dirigen-
tes das instituições de Ensino Superior
manifestando a reserva de que não possa
ser utilizado de forma a poder distorcer
carreiras que estão legalmente estabele-
cidas, e em particular a carreira docente",
declarou o chefe do Governo, originado
fortes protestos do numeroso grupo das
camisolas negras. "É nestas divergências
entre aqueles que aqui assobiam e aque-
les que dirigem as instituições de Ensino
Superior", com autonomia que o Governo
tem de respeitar, que "esperamos que o

diálogo construtivo se faça com rigor, que
não deixem de fora ninguém que deva ser
contratado nem que incluam quem não
deva ser contratado", resumiu o Primeiro-
-Ministro.
Críticas também no PS

Mas as críticas surgem também dentro
do PS. A socióloga e ex-Secretária de Esta-
do da Educação de António Guterres, Ana
Benavente, aproveitou a sua intervenção
para zurzir forte nas "políticas fragmen-
tadas" do ensino e na "desvalorização do
debate educativo", considerando que os

professores estão a viver um "momento
extremamente difícil".

Ana Benavente falava numa sessão te-
mática sobre políticas educativas e apre-
sentou um retrato "negro" sobre o estado
da Educação. A antiga Secretária de Es-
tado defendeu que o ensino em Portugal
enfrenta um "brutal retrocesso", fruto de

"fogos-de-artifício e políticas fragmenta-
das". Em seu entender, são estas políticas
que conduzem à "precarização do ensino"
e a uma "investigação dependente e em-
pobrecida", com os professores ocupados
em tarefas burocráticas. Ana Benavente
frisou que, face a estes problemas, a escola

aparece aos olhos de muitos como "ré dos
males sociais".

Actualmente investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, Ana Benavente apontou como
"políticas menores" o currículo escolar em
vigor e o sistema de avaliação, baseado em
"exames de segunda", bem como os mega-
-agrupamentos de escolas e a delegação de

competências nos municípios, que, a seu

ver, promovem a desigualdade entre con-
celhos face aos recursos de que dispõem.

Marcelo quer clarificação
O Presidente da República também

esteve presente na iniciativa e sugeriu que
se clarifique a lei, para impor às universi-
dades a regularização contratual dos inves-

tigadores científicos em situação precária,
considerando que isso pode ser feito na
próxima sessão legislativa.

"Quer clarificar-se isso? É um caminho
a seguir, e uma sessão legislativa é suficien-
te para essa clarificação", afirmou Marcelo
Rebelo de Sousa, durante uma intervenção
no Encontro Ciência 2018, que dedicou
inteiramente ao problema da precariedade
laborai neste sector. Como se sabe, du-
rante muitos anos Marcelo foi presidente
do Conselho Científico da Faculdade de
Direito da Universidade Clássica de Lis-
boa, conhecendo com profundidade estes

problemas.



Um novo quadro legal foi a primeira
"pista de solução" deixada pelo PR. Mar-
celo Rebelo de Sousa apontou depois um
"segundo caminho, o da persuasão" das

instituições universitárias, através do diá-

logo, mas advertiu que "o caminho da
persuasão tem limites", e salientou que "o

Governo não tem instrumentos de tutela
sobre as universidades, que são autóno-
mas". Na sua intervenção o Presidente da
República defendeu que "não há país que
tenha futuro sem Ciência, e não há Ciência
sem cientistas". Dirigindo-se aos bolseiros
em protesto, agradeceu a sua contestação
pública, para a sociedade portuguesa "per-
ceber que tem de apostar nos cientistas e
tem de gastar dinheiro nos cientistas", e

declarou: "Não posso ser mais sensível às

vossas preocupações".
"É mais fácil apostar às vezes em obras

públicas do que apostar em obras aparen-
temente não públicas, mas que são mais
duradouras nos seus efeitos. Apostar na
Educação e na Ciência é apostar no médio

longo prazo", acrescentou.

Autonomia universitária
À saída, Marcelo disse aos Media que

fez questão de ir a este encontro para
"explicar exactamente a participação que
tinha tido neste processo", e repetiu qúe
promulgou uma lei da qual vários res-
ponsáveis universitários "não gostaram".
No seu entender, esses responsáveis "não

gostaram da lei, não gostaram da pro-

mulgação pelo Presidente da República,
e têm uma interpretação diferente, que é

preferirem, porventura, apostar noutras

contratações a apostarem na consolidação
dos investigadores anteriores".

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que
"nem o Governo nem o Presidente da Re-

pública podem dar ordens às universidades

quanto à contratação" e defendeu que há

que "encontrar aqui uma forma de equi-
líbrio, sem atingir o que é a autonomia
universitária". Marcelo ainda frisou que "o

mais cómodo era encontrar outro progra-
ma à mesma hora" e evitar este protesto
dos investigadores precários, mas que quis
enfrentá-10, pois considera ser um dossier
muito importante.

Em seu entender, o problema é que a
actual lei não está a ser aplicada como os
bolseiros esperavam, e estes questionam
"porque é que o Governo não age, ou,
se quiserem, indo mais longe, por que é

que o Presidente da República não age,
impondo-se à autonomia universitária".
Marcelo referiu então: "Tenho pensado,
ao longo deste tempo todo, como imagi-
nam, quais eram os passos que poderiam
ser dados num futuro próximo - isto é,
na sessão legislativa que falta até ao fim
da legislatura". A sua conclusão é clara:
"se há dúvidas sobre a lei e o seu alcance
e a sua força vinculativa", então pode ser
feita "uma reponderação parlamentar para
clarificar que a lei prevalece". ¦


