
Investigadores respondem ao presidente do Instituto Superior Técnico

Que futuro para os

investigadores precários?

Rede de Investigadores
Contra a Precariedade

v A ais um artigo na imprensa\ / de um dirigente máximo de
uma instituição de ensino
superior, tentando justificar

o injustificável: a manutenção, nas
universidades e na ciência em Portu-
gal, de um statu quo no qual pessoas
que fazem o mesmo trabalho ficam
separadas por um muro inquebrável
entre os que têm vínculos laborais
decentes e acesso a uma carreira
digna e os outros, limitados a bolsas
sucessivas ou outros vínculos pre-
cários.

Escreveu o Presidente do Instituto
Superior Técnico, nestas páginas,
que uma das três ameaças que im-
pendem sobre as universidades é

a possibilidade de estas admitirem
para os seus quadros "doutorados

que neste momento desempenham
funções temporárias", alegando que
esta regularização de vínculos desa-

dequados comprometeria durante
10 anos novas entradas no sistema.

Importa rebater estas ideias equí-
vocas.

Em primeiro lugar, confundem-se

funções temporárias com vínculos
temporários, não por ignorância,
mas com o propósito de justificar a
perpetuação dos últimos. Na reali-
dade, as funções de investigação e
docência que os cientistas precários
desempenham são as funções per-

manentes por excelência das uni-
versidades. Estão é a ser atualmente
garantidas através de uma sucessão
de vínculos desadequados (bolsas,
contratos a termo, contratos a tempo
parcial para carga horária total, en-
tre outros), que se prolongam muito

para além dos 6 anos que constituem
o máximo legal para contratações
orecárias na administração pública.
É isto que a contratação de doutora-
dos ao abrigo da Lei 57/2017 e o pro-
grama de regularização PREVPAP
procuram corrigir.

Em segundo, apela-se à bondade
moral do leitor em favor das gera-
ções futuras, quando na verdade se

está é a apontar à pauperização per-
manente de quem ensina e faz inves-

tigação em Portugal. Relembramos

que a maioria dos reitores e outros
dirigentes das instituições de ensino

superior, postos perante a possibi-
lidade de começar a reverter uma
situação de enorme envelhecimento
e precariedade laborai nas suas ins-

tituições, reversão agora possível
com as alterações legislativas e res-
petivos programas governamentais
já citados, simplesmente as boicota-
ram sem justificações minimamente
convincentes. Como é que alguém
que se recusa a rejuvenescer a uni-
versidade de que é dirigente hoje nos

quer convencer que está preocupado
com o futuro?

Relembramos ainda o modo expe-
dito como em agosto último o Pre-
sidente do IST abriu, em contraste

com todas as outras situações de can-
didatos elegíveis à contratação ao
abrigo da norma transitória da Lei
57 (que viabiliza a transformação das

bolsas atuais em contratos a termo),
18 concursos que rapidamente se

percebeu destinarem-se à progres-
são de professores que já estavam
na carreira. Quanto à defesa das

gerações futuras, ficamos conver-
sados. Quanto ao cerne da questão,
a entrada de novos investigadores e

docentes não é posta em causa pela
regularização dos atuais precários,
quer porque a despesa financeira
associada é tendencialmente neu-
tra visto eles já estarem a trabalhar
nas instituições, quer especialmente
devido a um panorama em que mui-
tos professores e investigadores se

aposentarão em breve e em que sub-
siste a necessidade de convergência
com a média da UE no número de
doutorados no sistema científico e

tecnológico nacional.
Por último, importa sublinhar que

estas não são exigências excessivas
de um grupo de interesses 'instalado'
mas antes iniciativas do governo que
foram objeto de amplo consenso par-
lamentar, correspondem a diretivas
da Comissão Europeia e, finalmente,
respondem tanto às preocupações
dos pais dos alunos sobre a qualida-
de de um ensino superior garantido
por docentes precários como às dos

jovens que gostariam de seguir uma
carreira científica mas que dela fo-

gem perante a perspetiva de serem
considerados elementos descartá-
veis de "elevada rotatividade" (Con-
selho de Reitores dixit).

É precisamente para que no futuro
estes jovens possam ter na ciência e

no ensino superior uma hipótese de
carreira profissional digna que hoje
nos batemos.


