
Elvira Fortunato conquistou recentemente uma bolsa de 3,5 milhões de euros do Conselho Europeu

Cientistas pedem menos
burocracia, concursos
anuais e planeamento
Manifesto. É num clima de "grande incerteza, desgaste e frustração"
que um grupo de 30 investigadores se dirige ao país e ao governo
CARLOS FERRO e JOANA CAPUCHO

Os cientistas portugueses acusam o

governo de estar a "matar a ciência"
devido aos atrasos, burocracias e
falta de planeamento que enfren-
tamno seudia-a-dia. Eparamostrar

essa frustração divulgaram um ma-
nifesto em que denunciam o que
consideram estar mal no setor.

"Há bolseiros da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT) que

se candidatam a um contrato pago
pela mesma instituição no âmbito
do emprego científico, e a meio do

processo pedem-lhes o comprova-
tivo do doutoramento. É surreal.



A instituição que lhes paga a bolsa
[de pós-doutoramento] pede-lhes
um comprovativo do grau para se-
rem elegíveis para concurso."

É a cientista Elvira Fortunato
quem fala, uma das proponentes do

Manifesto Ciência Portugal 20 18,
lançado ontem por cerca de 30 pes-
soas ligadas à comunidade científi-
ca, que ao final do dia j á tinha rmais
de 2000 assinaturas. Dirigindo-se ao

governo e à Assembleia da Repúbli-
ca, pedem simplificação de proce-
dimentos, concursos de bolsas e de

contratação regulares, previsibili-
dade de financiamentos, transpa-
rência na avaliação.

Com a alteração das regras de

contratação pública, introduzidas
em janeiro, algumas instituições de
investigação ficaram bloqueadas,
porque não conseguem comprar os
materiais, consumíveis e serviços de

que precisam, devido aos limites
por fornecedor, que consideram
baixos. "Os procedimentos não po-
dem ser aplicados à investigação
científica. Há laboratórios a parar.
São muitas imposições", critica Elvi-
ra Fortunato, vice-reitora da Uni-
versidade Nova de Lisboa (UNL) .

Lembrando que os projetos eu-
ropeus "têm prazos", ainvestigado-
ra do Departamento de Ciência dos
Materiais da UNL sublinha que é

uma situação "grave e desgastante".
Fala de uma "indefinição", que se

prende também com "falta de esta-
bilidade e regularidade" nos con-
cursos.

Em matéria de concursos, Maria
Mota, diretora executiva do Institu-
to de Medicina Molecular, lembra
que a comunidade esteve "dois anos
e meio sem a abertura de concurso

para projetos científicos". Quando
abriu, prossegue a proponente do
documento, tinha novas regras e ca-
racterísticas diferentes dos anterio-
res. E, por esta altura, ainda há in-
vestigadores que não sabem a res-
posta à candidatura.

Apelando à previsibilidade, os
autores do manifesto consideram
que "os concursos de projetos
anuais, em todas áreas científicas,
devem ser abertos sempre na mes-
ma data, com resultados divulgados

de uma só vez, em prazos previa-
mente estipulados e cumpridos".

Pedro Magalhães, investigador
no Instituto de Ciências Sociais na
Universidade de Lisboa, que tam-
bém assina o documento, destaca

que a comunidade científica está
"mais preocupada com o futuro do

que com o passado". 'As instituições,
os centros de investigação e os gru-
pos precisam de previsibilidade
para tomarem decisões. Não se tra-
ta tanto de pedir mais ou menos di-
nheiro. As pessoas tem de ser capa-
zes de planear as suas vidas, de se
moverem num contexto estável",
frisa. Para os cientistas, é "funda-
mental e urgente" que haja "finan-
ciamento consistente e transparen-
te, com pelo menos um concurso
anual de projetos para todas as
áreas científicas". Mónica Betten-
court-Dias, diretora do Instituto
Gulbenkian de Ciência, explica que
não está em causa o pedido de mais
financiamento, "mas que as coisas

sejam organizadas de forma previ-
sível, planeada e menos burocrati-
zada".
Sair de Portugal
A bióloga fala de um clima de "in-
certeza na ciência", o que choca com
aquilo que deve ser a investigação,
pois esta "exige tempo e planea-
mento", "não se compadece com
paragens e recomeços". Mónica
Bettencourt-Dias salienta que
"quem é competitivo e olha para um
sistema em que não consegue pre-
ver o que se vai passar, não o acha
atraente". É também por isso, diz,
que muitos investigadores têm es-
tado a sair de Portugal.

Este é, segundo Maria Mota, "o

grito do Ipiranga" dos investigado-
res portugueses, que estão "espe-
cialmente preocupados com o futu-
ro". Pedem uma "organização racio-
nal", para que não se continue "a
matar a ciência".

Ao DN, o ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior diz
que apoia o "ativismo científico" e

pede muito realismo para fazer da
ambição dos cientistas e de todos
nós uma realidade. "Não basta pe-
dir, é preciso fazer acontecer e foi
para isso que vim para o governo",
sublinha Manuel Heitor, que assi-

na o manifesto na qualidade de in-
vestigador do Instituto Superior
Técnico.

375
> milhões para financiamento
0 concurso de Investigação e Desen-
volvimento Científicos (IC&DC) tem
um investimento previsto para três
anos de 375 milhões de euros.
MANIFESTO

TRANSPARÊNCIA
> Considerando que a gestão
da ciência e tecnologia tem de
obedecer aos mesmos crité-
rios de quaLidade e eficiência

exigidos aos cientistas, os pro-
motores do Manifesto Ciência

PortugaL 2018 defendem
a existência de:

> Execução financeira

transparente, atempada
e desburocratizada, e na con-
cretização de objetivos que
deverão ser alvo de avaliação
externa;
> A Fundação para a Ciência
e Tecnologia deve ter um orça-
mento próprio garantido
e pelo menos um concurso
de ideias por ano;
> E a estratégia para a ciência
deve ser clara e transparente
e os concursos devem ter avi-

sos prévios [...] para permitir
preparação e a possibilidade
de planeamento racional das
atividades.

MENOS BUROCRACIA
> Os autores e subscritores
do documento defendem que
para que PortugaL possa au-
mentar a sua competitividade
necessita de vaLorizar os seus
melhores cientistas e atrair os

melhores do estrangeiros, in-
cLuindo portugueses que foram

para o estrangeiro com boLsas

FCT. No âmbito deste segundo
ponto do manifesto, alegam
que a atribuição de fundos
devem Levar em conta:
> 0 mérito dos candidatos;
> Que os concursos nacionais

para posições de investiga-
ção devem ocorrer anual-
mente, com um calendário



plurianual definido (a cinco

anos, no mínimo);
> Alterações aos concursos
devem ser feitas com avisos

atempados e claros de modo a

que todos se possam preparar
para elas;
> As exigências processuais
durante a candidatura devem
ser limitadas, com calendá-
rios e práticas alinhadas com
os melhores exemplos inter-
nacionais.

CONTRATOS PÚBLICOS
> 0 excesso de burocracia apli-
cada às verbas de investigação
faz que grande parte das insti-

tuições que se dedicam à in-

vestigação estejam bloquea-
das e sem a hipótese de com-

prar bens, consumíveis e servi-

ços que precisam para a sua
atividade. Por isso, aLegam que
devia existir, por exemplo:
> Um regime de exceção a ser
aprovado com urgência, à ima-

gem do que aconteceu em
2009 e 2012.


