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CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR 

Sindicato Nacional do Ensino Superior questiona a falta de cumprimento das promessas feitas pelo Governo 

Política de ciência 
alvo de críticas 
QUADROS O Governo acusado de não cumprir vinculação de 500 docentes 

BERNARDO ESTEVES 

O
Governo recebeu ontem 
várias críticas por causa 
da política para a ciência. 

O Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (Snesup) acusa o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) de 
não cumprir a sua promessa de 
combater a precariedade na 
ciência, garantindo que foram 
abertos apenas 100 concursos 
para entrada nos quadros, em 
vez dos 500 prometidos. 

Já em relação ao diploma de 
emprego científico (n°57/2016, 
de 29 de agosto), que suposta-
mente transformaria anual-
mente 750 bolsas em contratos,  

até um total de três mil, Gonça-
lo Velho, do Snesup, afirma que 
foram concretizados "apenas 
uma dúzia de concursos". 

Ouvido no Parlamento, o res-
ponsável criticou a redução nas 
remunerações: "A redução dos 
valores remu-
neratórios 
abaixo da car-
reira transmi-
te um sinal er-
rado para a sociedade." 

Também a Associação de Bol-
seiros de Investigação Científi-
ca (ABIC) critica o diploma que 
prevê a passagem de bolsas a 
contratos, afirmando que os 
novos contratados não são co- 

locados na carreira de investi-
gação e ficam dependentes de 
projetos existentes, situação 
que "institucionaliza a preca-
riedade". A ABIC diz ainda que 
"há uma recusa das instituições 
científicas em contratar segun-

do o novo mo-
delo". O Cor-
reio da Manhã 
confrontou o 
MCTES, que 

não respondeu em tempo útil. 
O ministro Manuel Heitor vai 

hoje ao Parlamento para a apre-
ciação parlamentar do diploma 
pedida pelo Bloco de Esquer-
da e pelo PCP devido às dúvi-
das que geroU. • 

DIPLOMA DE EMPREGO 
CIENTÍFICO CRITICADO POR 
SINDICATO E BOLSEIROS 


