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FCT aprova regulamento 
antes de deputados 
concluírem revisão 

' CRITICAS  O processo de aprecia-
ção parlamentar do decreto-lei n.° 
57/ 2016 só deve terminar no fim 
de março. mas a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) já co-
locou em consulta pública o pro-
jeto de regulamento do emprego 
cientifico. O presidente do Sindi-
cato do Ensino Superior (Snesup), 
Gonçalo Velho, não tem dúvidas 
de que esse regulamento "é ilegal 
por não ter lei habilitante", isto é, 
por o diploma que o suporta ain-
da se encontrar em revisão. lá os 
deputados têm dúvidas. 

"Há aqui um problema político. 
É um desrespeito pela Assembleia 
da República que uma organiza-
ção pública ou privada regula-
mente. quando sabe que esse de-
creto pode ser alterado". defende 
ao IN Luís Monteiro. 

Para o deputado do Bloco, um 
dos partidos que suscitou a apre-
ciação parlamentar do diploma. "a  

FCT está a pressionar o processo 
parlamentar em curso. O que é 
inadmissível. E já não é a primei-
ra vez", frisa, recordando que, em 
dezembro. a FCT divulgou a gre-
lha dos investigadores abrangidos 
pelo diploma, dias antes da vota-
ção dos pedidos de apreciação 
parlamentar. 

Ana Mesquita, deputada do 
PCP, não considera problemático 
que o documento tenha sido pos-
to em consulta pública. Basta que 
a FCT altere o regulamento após a 
aprovação da redação final do di-
ploma. lá o PSD classificou a situa-
ção de "atípica". Nilza de Sena não 
compreende porque é que a FCT 
não esperou duas semanas pela 
conclusão do processo. 

O IN questionou a FCT e 
MCTES sobre a intenção de lançar 
o regulamento antes da conclusão 
do diploma. mas não recebeu res-
postas em tempo útil. • 


