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ciência À espera que as ins-

tituições de Ensino Supe-
rior abram os concursos de-

vidos, os bolseiros de pós-
-doutoramento já podem
pedir a renovação ou a pror-
rogação da bolsa. Foi ontem
publicada em "Diário da

República" a lei que permi-
te aos bolseiros pós-doc so-
licitar a renovação ou a

prorrogação da respetiva
bolsa, até à conclusão do

procedimento concursal.
Em causa está, recorde-se,

a aplicação da norma tran-
sitória do Decreto-Lei N.°
57, de 2016, que veio obri-

gar as universidades a con-

tratarem os bolseiros dou-
torados em funções há
mais de três anos. A lei esti-

pulava dois concursos, mas
o certo é que concentrou-
-se tudo no segundo, que
tem de ser aberto até ao fi-
nal de agosto.

Atrasos que fizeram com

que muitos bolseiros dou-
torados, alguns em funções

há mais de 20 anos sem
nunca terem tido um con-
trato de trabalho, ficassem
no desemprego. Pelas con-
tas da presidente da Asso-

ciação dos Bolseiros de In-
vestigação Científica
(ABIC), Sandra Pereira, dos

cerca de dois mil bolseiros

elegíveis, perto de metade
terá perdido o apoio da Fun-

dação para a Ciência e aTec-

nologia (FCT).
Se uns ficaram no desem-

prego, sem qualquer tipo de

proteção social, outros há

que se mantiveram nos cen-
tros de investigação, em si-

tuação ainda mais precária,
explica Sandra Pereira.
"Porque têm experiências a

meio, teses de doutoramen-
to para orientar, artigos para
publicar". A publicação de

editais, diz a responsável da

ABIC, começa agora a ga-
nhar forma, sobretudo nas

instituições de menor di-
mensão.
SÓ 4% COM CONTRATO

Contudo, entre a abertura
do concurso e a celebração
do contrato pode demorar
cerca de meio ano, e isto se

ninguém contestar os resul-
tados. Ou seja, "ninguém
será contratado antes de ja-
neiro", prevê Sandra Perei-
ra. De um processo, recorda,

que está previsto desde se-

tembro de 2016. Por isso, su-

blinha, a lei ontem publica-
da em "Diário da República
é" "um balão de oxigénio"
para os investigadores, que
podem assim retomar e
continuar o seu trabalho de

investigação, assegurando a

respetiva remuneração.
Quanto aos números dos

contratos celebrados conti-
nuam a ser "irrisórios". De
acordo com os dados dispo-
níveis no site da FCT, dos

1787 bolseiros sinalizados

por um total de 84 institui-
ção junto daquela funda-
ção, apenas 71 conseguiram
contrato. Qualquer coisa
como 4% . O que tem leva-
do a várias manifestações
um pouco por todo o país,

contra a precariedade na
Ciência em Portugal. •
ÀLUPA

Ministro assinou

Lançado no final de maio

por um grupo de investi-

gadores, o "Manifesto
Ciência Portugal 2018"

pede mais investimento
e mais transparência na
Ciência. Foi subscrito por
quase cinco mil pessoas,
sendo que o ministro
Manuel Heitor foi dos

primeiros a assiná-10.

Protesto de bolseiros na Universidade de Lisboa

Reuniões com Costa
António Costa quis per-
ceber o que se está a pas-
sar na Ciência nacional,
tendo reunido com dire-
tores de centros de inves-

tigação e com reitores.


