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O que conseguimos
com o emprego Científico?

Gonçalo Velho

\ urante anos, o Estado social criou um
I paradoxo: financiou a quase totalidade
I da investigação, mas excluiu dos direi-/ tos sociais mais básicos aqueles que a

produzem.
Direitos básicos como o subsídio de desem-

prego eram realidades estranhas ao Ensino

Superior (até 2008) e ainda hoje há instituições

que negam pagar a indemnização por termo de
contrato.

Quando se fala de conquistas sindicais, não
falamos do longínquo século XIX, mas sim do

presente e no sector mais qualificado.
Esta legislatura trouxe mais atenção para es-

tes problemas. O processo legislativo de altera-

ção da Lei de Emprego Científico demonstrou
a capacidade de criarmos consensos e a sua
viabilidade financeira

Mesmo no seio do Partido Socialista, há al-

gum desconforto com a visão de Terceira Via do
ministro Manuel Heitor, que afirmou pretender
"flexibilizar o emprego científico" (há quem fale
de uma clivagem quase geracional entre quem

desenhou essa Terceira Via e quem sente os

seus resultados).
A "resolução da precariedade" nos doutora-

dos significa perto de 5000 contratos precários
(o que demonstra a dimensão de emprego infor-
mal nos mais qualificados).

NaNorma Transitória, 95,8%d0s 1919 contra-
tos são precários (a termo ou a termo incerto);
27,7% estarão em associações privadas sem
fins lucrativos (criadas pelas universidades) e

apenas 4,6% desses contratos são de docência

(a prioridade do reitor António Cruz Serra foi,

afinal, residual).
Compare-se: entre 2011 e 2015 contrataram-

-se 806 investigadores FCT, sendo atribuídas

2355 bolsas de pós-doutoramento. De 2007-
-2011 foram atribuídas 2956 bolsas de pós-dou-
toramento e 1000 contratos Ciência. Somam-se

os inúmeros bolseiros contratados por projetos.

Hoje, temos 7000 investigadores doutorados,
dos quais apenas 1000 na carreira de investi-

gação.
Grande parte dos doutorados contratados

pelo Investigador FCT e Ciência, alguns dos

quais líderes de linhas de investigação e coorde-
nadores de programas doutorais, estão na emi-

nência real (senão concreta) de desemprego.
O Emprego Científico, nas suas várias linhas,
falhou e não os absorveu. Apesar do mérito
científico dos seus percursos foi-lhes vedado um
acesso à carreira

Há lições a tirar e rumos a decidir. A pressão
não vai abrandar, até por força da massificação
da qualificação avançada.

Atrair jovens qualificados depende de refor-
mas prementes, as quais passam por uma políti-
ca de carreiras. Não se vai conseguir maquilhar
a realidade por mais tempo.

Doutorados dispersos aqui ou ali em em-

presas acentuam uma lógica fragmentada,
com poucos benefícios. Precisamos de um sis-

tema de Ensino Superior e Ciência estável e

articulado (vertebrado), centrado em produzir
e transmitir conhecimento (leia-se Mariana

Mazzucatto).
Sujeitos à boleia (free riders) existem em to-

dos os sectores, sobretudo em autocracias.
Dados os problemas de clientelismo prevale-
centes temos de implementar mecanismos de

equilíbrio institucional (checks and balances),
sendo necessária a presença de reguladores
ativos. Recompor este sistema tem de ser um

objetivo, mais ainda quando se vão reformar

perto de 3000 docentes e investigadores.
É tempo de implementarmos um programa

ambicioso que altere esta situação. Sem ele,
iremos perder a "geração mais qualificada de

sempre", alimentando mais frustração social e

perdendo percursos com vinte anos de excelên-
cia É o futuro que nos interpela.
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