
Pela investigação
a tempo inteiro
BOLSEIROS Uma centena e meia
de bolseiros foram ontem mostrar
a sua indignação e revolta à porta
da reitoria da Universidade de Lis-
boa, dirigindo-se especificamen-
te ao reitor da instituição, que no
passado dia 15 manifestou ser
contra a carreira de investigação
fora do âmbito do ensino.

Os presentes no protesto, orga-
nizado pela Associação de Bolsei-
ros de Investigação Cientifica
(ABIC), cuja idade média estaria
nos 40 anos, consideram que exis-
te uma clivagem na classe entre os

que estão instalados nas institui-
ções e os que há anos trabalham
na ciência recorrendo a bolsas,
sem vínculo, subsídios de Natal e
férias. Em síntese, em situação
precária.

A revolta adensou-se com as

declarações proferidas no último
dia 15 pelo reitor da Universidade
de Lisboa, Cruz Serra. "Discordo
completamente da carreira de in-
vestigação e tudo farei para aca-
bar com ela. Não consigo com-
preender que haja professores

que não façam investigação".
Sandra Pereira alerta para o fac-

to de os "investigadores serem in-
substituíveis". "Considerando
apenas a investigação feita pelos
professores, esta acaba. A investi-
gação precisa de quem a faça a
tempo inteiro". Sandra Pereira
exige que se altere o estatuto de
bolseiro para que o vínculo dos
bolseiros se transforme em con-
tratos efetivo.

Há bolsas que não são atualiza-
das desde 2002 e técnicos que es-
tão contratados por um valor in-
ferior ao salário mínimo: 565 eu-
ros mês. Na sua mala de tecido po-
dia ler-se: "Bolsas só destas. Direi-
tos de trabalho e dignidade".

Margarida Ferreira, de 46 anos,
do Instituto Superior de Agrono-
mia, bolseira desde 1995, com
apenas alguns anos de interregno,
veio mostrar a sua "indignação. As

declarações do reitor foram com-
pletamente inaceitáveis. Mostrou-
se contra a carreira de investiga-
ção, denegrindo os trabalhadores
de ciência", dina margato

Bolseiros estão contra eliminação da carreira de investigação


