
EMPREGO CIENTÍFICO

PME nunca
vão criar emprego
para doutorados

Os reitores portugueses explicam por que razão
há tão poucos doutorados a trabalhar nas

empresas e como este problema pode ser
Em Portugal, apenas 2,6% dos
doutorados trabalham em empre-
sas. A média na OCDE (Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
volvimento Económico) é 15,7%.
Em países como a Dinamarca che-

gam aos 40%. O emprego científi-
co dominou o jantar-debate, pro-
movido pelo Banco Santander
Totta e o seu presidente executivo,
Vieira Monteiro, para a delegação

portuguesa que participou no IV
Encontro Internacional de Reito-
res Universia.

"Estamos a formar mais gente do

que o país consegue empregar em
termos de doutorados", disse a

Reitora da Universidade de Évora,
Ana Costa Freitas. E justificou: os

doutorados vão para o estrangeiro

porque há falta de empregos quali-
ficados em Portugal. Porém, a

montante nada a objetar: enquan-
to Estado, Portugal tem a obriga-
ção de dar aos seus a melhor edu-

cação.

João Gabriel Silva, Reitor da
Universidade de Coimbra, explica

que "o Estado não pode nem deve

empregar todos os doutorados.

Não haveria viabilidade nisso, pois
ou formava muito poucos ou pa-
gava salários de miséria." No en-
tanto, tem imposto regras de con-

tratação que não existiam, desi-

gnadamente o prazo fixo de três

anos, o que cria dificuldades ope-
racionais às universidades. Outro

exemplo. Um trabalho conjunto
com o tecido económico em que o

investigador encontra um desafio.
Faria sentido que pudesse ser re-
duzido o seu horário de trabalho
na Universidade sem que isso ti-
vesse impacto contratual. Porém,
ou está a 100% na Universidade ou

perde o vínculo.
"A existência de mecanismos

que permitissem flexibilizar a rela-

ção contratual facilitava", salienta

o Reitor de Coimbra.
Daniel Traça, diretor da Nova

School of Business and Econo-
mics, trouxe a debate uma questão
de importância capital para Portu-
gal: "Porque é que num país que
precisa de produtividade e produz
doutorados as coisas não ligam?",

interroga-se, para, de imediato,
dar a resposta. "O tecido empresa-

rial português é dominado por
empresas de pequena e média di-
mensão que nunca vão criar em-

prego para doutorados". Pelo me-
nos, nunca os criarão em número
suficiente para absorver os douto-
rados que saem das universidades.

Arlindo Oliveira, presidente do

Instituto Superior Técnico, coin-
cide com Daniel Traça em que a

estrutura do tecido empresarial
português é uma tremenda condi-
cionante. Mas acrescenta outros
dados. O responsável pela maior
escola de Engenharia do país vê
nos laboratórios colaborativos
(CoLAB, criados em setembro de

2017 pelo ministro Manuel Hei-
tor) uma ideia interessante, mas o

estímulo deveria ir na direção
oposta: As pessoas que se estão a

formar têm que ser contratadas

pelas empresas e não continuar a

reforçar o número de doutorados

nas universidades. "Uma parte do

problema é político, a outra é de

posicionamento", diz, apontando a

solução. "Os doutorados têm de ir

para as empresas com a mentalida-
de de que vão criar valor com o co-
nhecimento que têm e não para es-

crever papers. • AR


