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Emprego científico pode ditar 
nova aliança PSD-esquerdas 
Investigadores. Bloco e PCP agendaram para hoje apreciação parlamentar e defendem aber-
tura dos quadros em vez de contratos a termo. PSD diz que decreto-lei do governo "não serve" 

PEDRO SOUSA TAVARES 

Ministro defende que propostas da esquerda extravasam o que foi assumido pelo governo 

O decreto-lei sobre o emprego 
científico (57 /2017) ameaça gerar 
— depois da questão da TSU — uma 
nova aproximação do PSD aos par-
tidos mais à esquerda para alterar 
uma medida do governo. Bloco de 
Esquerda e PCP agendaram para 
hoje a apreciação parlamentar da 
legislação, que visa transformar as 
antigas bolsas de investigação em 
contratos a termo, e o PSD, mesmo 
não revelando a sua posição final, 
avisa, pela voz da deputada Nilza 
de Sena, que o diploma"não serve" 
e que irá "apresentar as próprias 
propostas" nesta matéria. 

"Aposição definitiva do PSD não 
posso adiantar, porque ainda ouvi-
remos pessoas [nesta manhã); ex-
plica ao DN a deputada que, no en-
tanto, não poupa críti 
ção: "Revanchista em relação ao 
Programa Investigador FCT [Fun-
dação para a Ciência e Tecnolo-
gia)", desenvolvido pelo anterior 
governo, que vai "agravar as condi-
ções dos investigadores, nomeada-
mente com perda de rendimen-
tos", e está a deixar "preocupadíssi-
mos" todos os sindicatos do setor. 

O diploma visa substituir as bol-
sas de pós-doutoramento, que se 
generalizaram nas universidades e 
nos politécnicos nos últimos anos, 
por contratos de três anos, renová-
veis por mais três. Mas sindicatos e 
partidos da esquerda defendem a 
criação de um sistema de real inte-
gração nos quadros. 

Algo que, em declarações ao 
DN, o ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Manuel 
Heitor, afirma nunca ter sido o ob-
jetivo da medida: "O que nós esta-
mos a atacar é a precariedade asso-
ciada à figura do bolseiro de pós-
-doutoramento, e esse é que é o 
combate eleito no âmbito da dis-
cussão que houve com os partidos 
que apoiam o governo", diz, numa 
aparente crítica implicita à iniciati-
va parlamentar de PCP e Bloco. 

Manuel Heitor defende que 
"não faz sentido a discussão do 
tempo indeterminado [dos contra-
tos nesta área], que nunca houve 
no contexto europeu". E que, por 
comparação, "a maior parte dos 
países têm contratos de dois ou três 
anos, alguns quatro, e nós aumen-
támos para seis". Ainda assim, re- 

jeita a ideia de que a apreciação 
parlamentar fragilize o diploma e 
até considera "positivo que estas 
matérias sejam discutidas". 

Luís Monteiro, do Bloco de Es-
querda, lembra que "este é um 
decreto-lei do governo, não é do 
Bloco de Esquerda. É verdade que 
partilhamos um principio de com-
bater as bolsas precárias", confir-
ma, mas isso não significa que con-
cordemos com tudo, nomeada-
mente com as soluções que são 
apresentadas", explica. Para o de-
putado, "a proposta é, na verdade, 
a criação de uma carreira paralela 
à investigação cientifica. E não po-
demos aceitar isso", avisa, defen-
dendo também que "há investiga-
dores que ficarão com menos valor 
salarial relativamente àquele que 
recebem como bolseiros". 

"A leitura que fazemos do que 
está em cima da mesa é que se tra-
ta de um carrossel de contratos 
precários", acrescenta Ana Mes-
quita, do PCP. "Não nos parece ló-
gico começar um debate e deixá-lo 
a meio. Se estamos a falar de com-
bater a precariedade temos de ver 
o percurso todo", avisa. "Daqui a 
seis anos ou até antes, o que acon- 

tece a esta gente? Não podem vol-
tar atrás para as bolsas. O país tem 
uma necessidade tremenda dos 
seus investigadores e estes preci-
sam de estabilidade." 

Refira-se que tanto Bloco como 
PCP afastam a ideia de um chum-
bo puro e duro do diploma do go-
verno, considerando que existem 
"condições" para que este seja tra-
balhado. 

Atentos a este debate estão pro-
fessores e responsáveis das insti-
tuições do ensino superior. 

Gonçalo Velho, do Sindicato 
Nacional do Ensino Superior, foi 

"O que estamos 
a atacar é a 
precariedade das 
bolsas. Esse foi o 
combate eleito na 
discussão com os 
partidos parceiros" 
MANUEL HEITOR 
MINISTRO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR 

ouvido ontem na comissão de 
Educação e Ciência e não poupou 
críticas ao diploma, lembrando, 
entre outras coisas, que foram 
anunciadas 500 entradas em 2016-
-2017, mas que até agora só terão 
aberto cem concursos. "Para um 
diploma que supostamente iria 
concretizar bolsas em contratos, 
numa média de 750 investigadores 
por ano, para um total de 3000, es-
tes dados ficam consideravelmen-
te aquém do esperado", ironizou. 

António Cunha, reitor da Uni-
versidade do Minho e presidente 
do Conselho de Reitores, conside-
ra "muito positiva" a intenção de 
combater a excessiva precarieda-
de, que atribui às restrições às con-
tratações dos últimos anos e tam-
bém, pela positiva, "ao crescimen-
to significativo da investigação". 

Rejeita ainda a ideia de que os 
investigadores irão ganhar menos. 
Aliás, assume, o que preocupa as 
universidades é a necessidade de 
salvaguardar "aumentos de dota-
ções" que permitam fazer face a 
mudanças "de 12 para 14 venci-
mentos" e encargos com o Estado 
que poderão "elevar os encargos, 
em alguns casos, em 50%. 
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EMPREGO CIENTI ICO 
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