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Além de homenagear o
investigador com vínculo
precário, o monumento
pretende ser um símbolo
de combate à precariedade
Ontem de manhã, entre 50 e 100 pes-
soas ligadas à ciência e ao ensino su-

perior inauguraram o Monumento ao
Precário Desconhecido em frente à

Presidência do Conselho de Minis-
tros, em Lisboa. Este monumento
itinerante representa a situação do

investigador (e outras carreiras cien-

tíficas) com vínculo precário.
Em cima do palco estava um ma-

nequim com uma bata que tinha dois

quadros atrás: um deles com um do-
cente e artigos da Constituição da Re-

pública Portuguesa (o direito ao tra-
balho e o direito dos trabalhadores);
e o outro quadro tinha a silhueta de
dois cientistas. É este o Monumento
ao Precário Desconhecido.

"[Este monumento] representa o

investigador com vínculo precário
que está nas instituições há muitos
anos", afirmou Sandra Pereira, diri-

gente da Associação de Bolseiros de

Investigação Científica (ABIC), orga-
nizadora da iniciativa com a Fenprof
e o Sindep (Sindicato Nacional e De-
mocrático dos Professores).

"Gostávamos que os vínculos [pre-
cários] fossem tão breves quanto o

monumento", frisou Sandra Pereira.
Afinal, o monumento vai circular pelo
país para que, além de homenagear
os investigadores, seja um símbolo do
combate à precariedade. Sobre este
combate Sandra Pereira disse: "Por
um lado, [queremos] a consolidação
e regularização dos vínculos já exis-
tentes. Por outro lado, exigimos uma
revogação do estatuto do bolseiro,

porque é um instrumento de precari-
zação de todos os trabalhadores."

A acompanhar a iniciativa estive-
ram Ana Ricardo e Dulce Belo, in-

vestigadoras do Instituto Superior
Técnico (IST), em Lisboa. Doutorada
há quase 17 anos, Dulce Belo já foi

investigadora contratada pelo IST
ou teve bolsas de cientista convida-
da. Agora tem um contrato de seis
anos ao abrigo da norma transitória
do Decreto-lei 57/2016 - contratos-

programa entre a Fundação para a

Ciência e a Tecnologia (FCT) e as ins-

tituições - na Associação do Instituto

Superior Técnico para a Investigação
e Desenvolvimento (IST-ID), institui-

ção privada sem fins lucrativos.
Contudo, Dulce Belo contou que

foi uma surpresa para ela ser contra-
tada por uma instituição privada e

não pelo IST. Afinal, a sua afiliação é

o IST. "Também tivemos uma grande
surpresa na avaliação dos nossos re-

querimentos ao abrigo do PREVPAP

[Programa de Regularização Extraor-

dinária dos Vínculos Precários na Ad-

ministração Pública], que, segundo
as indicações que temos, não foram

aceites, porque fazemos parte de

uma instituição privada", contou.

Estendal de artigos científicos
Ana Ricardo também tem um con-
trato de trabalho ao abrigo do Decre-
to-lei 57 e espera que o monumento
sensibilize o Governo e a sociedade.
Frisou ainda que "estamos longe de

chegar a condições de pleno empre-
go", referindo-se à entrevista que o
ministro da Ciência, Manuel Heitor,
deu ao PÚBLICO em que afirmou que
há "pleno emprego" entre os douto-
rados. "A entrevista foi absolutamen-
te ofensiva para connosco. Estamos

longe da situação ideal que o minis-
tro parece querer pintar."

Na iniciativa,
foram entregues
três cartas ao
Governo sobre
a precarização na
ciência e no ensino
superior

O Monumento ao Precário Desconhecido irá percorrer o país



A segurar um fio com artigos cien-
tíficos (como se fosse um estendal),
Renata Freitas veio do Porto para re-
presentar os colegas. Além de inves-

tigadora no Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde e docente no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar, é requerente ao PREVPAP.

"Preocupa-me ter sido uma pessoa
ao qual o Estado pagou para fazer
um doutoramento no estrangeiro no
princípio dos anos 2000 e que não
tenha criado nenhuma estratégia pa-
ra acolher estes recursos nos quais in-
vestiu." Renata Freitas explicou que,
quando quis regressar a Portugal, a
única perspectiva que tinha ou era
uma bolsa de pós-doutoramento ou
os contratos de Investigador FCT.

A iniciativa teve ainda um momen-
to musical com Beatriz Nunes (actual
vocalista do grupo Madredeus). Mas,
antes, Mário Nogueira (líder da Fen-

prof), Tiago Dias (da Fenprof), Luís

Lopes (do Sindep) e Sandra Pereira

entregaram na Presidência do Conse-
lho de Ministros três cartas dirigidas
ao primeiro-ministro, ao ministro do

Trabalho, ao ministro das Finanças
e ao ministro da Ciência.

A carta da ABIC teve quase 1500 as-

sinaturas e referia-se às declarações
de Manuel Heitor na entrevista ao
PÚBLICO. Já as da Fenprof são sobre

o PREVPAP: uma pede que seja feita
uma clarificação de critérios e apoios
financeiros ao programa; a outra é
sobre o facto de haver requerentes
do PREVPAP que podem não ser ad-
mitidos por estarem em instituições
privadas sem fins lucrativos.

teresa.serafim@publico.pt


