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Manuel Heitor mostrou-se surpreendido por nslo haver ainda concursos lançados 

I'mprcsgo Ci('ffiff1(.0 Ministro garante que instituições têm condições para lançar concursos. Reitores decidiram que não o vão fazer para já 

Contratos de investigadores 
70% mais caros do que bolsas 
Alexandra Inácio 
alexandra inacto( 

► Não há sintonia entre os reito-
res e o ministro do Ensino Supe-
rior quanto às novas regras de em-
prego científico: Manuel Heitor 
considera que as instituições têm 
condições para lançar concursos; 
os reitores alertam que os novos 
contratos são 70% mais caros do 
que as bolsas de pós-doutora-
mento e que há regras do diploma. 
ainda em apreciação parlamentar, 
que têm de ser esclarecidas. 

O reitor de Coimbra deu o tiro 
de partida para este debate ao afir-
mar. no Dia da Universidade, que 
não se podem fazer "omeletas 
sem ovos". Manuel Heitor. na Co-
missão Parlamentar de Educação, 
na semana passada manifestou-se 
surpreendido por os concursos 
não terem sido ainda lançados. O 
diploma, recorde-se, encontra-se 
em apreciação parlamentar e to-
das as bancadas vão apresentar 
propostas de alteração. 

João Gabriel Silva desfez, ao IN, 
o "espanto" do ministro: as uni- 

versidades não lançaram nenhum 
concurso porque "os reitores con-
cluíram. em reunião do CRUP, que 
não há ainda condições para abrir 
este tipo de concursos". 

Os reitores, subkinha, concor-
dam que a passagem de bolsas 
pós-doc a contratos a termo é 
"uma boa mudança". Mas também 
é um dado "aritmético" que os 
contratos são mais caros para as 
instituições e os orçamentos são 
iguais, o que resultará, admite. 
"em menos lugares". "E é isso que 
se pretende evitar". 

Para João Gabriel Silva, os de-
putados na especialidade deviam 
aprovar a possibilidade de as ins-
tituições públicas poderem con-
tratar investigadores por dois ou 
três anos - "o tempo da esmaga-
dora maioria dos projetos". Essa 
flexibilidade está prevista para as 
universidades fundação. que se 
regem pelo direito privado, mas 
não para as restantes, frisa. 

O reitor da Universidade do 
Porto também assume que a me-
dida vai encarecer as despesas das 
universidades. Sebastião Feyo de  

Azevedo aprova a passagem das 
bolsas a contratos, desde que se-
jam a termo. "Por tempo indeter-
minado. seria um suicídio para as 
instituições a curto prazo", consi-
dera. 

Quebra de compromisso 
lá o presidente do Sindicato do 
Ensino Superior, Gonçalo Velho. 
acusa Manuel Heitor de ter que-
brado o compromisso firmado 
com o Snesup relativamente ao 
fim dos vínculos precários dos 
professores convidados. 

Na última reunião, realizada no 
fim de fevereiro, entre o ministro, 
o Snesup e a Fenprof, Manuel Hei-
tor ter-se-á comprometido a apro-
var regras que permitissem a vin-
culação de milhares de professó-
res e investigadores com vínculos 
precários. A maioria, assegura ao 
IN Gonçalo Velho, leciona com 
cargas letivas superiores aos limi-
tes legais. Na Comissão de Educa-
ção, o ministro afirmou que "nada 
pode ser feito contra os dirigen-
tes". Ou seja, reitores e presiden-
tes de politécnicos. 


