
  Tiragem: 126401

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69488341 12-05-2017

"Funcionários 
públicos não são um 
peso", diz Centeno 
12110 ministro das Finanças 
frisou ontem que "os funcio-
nários públicos não são um 
peso para o Estado, não são 
uma despesa, são um investi-
mento em capital humano". 
Mário Centeno aproveitou o 
encerramento da conferência 
que assinalou os 40 anos do 
Sindicato dos Trabalhadores 
dos Impostos para elogiar os 
trabalhadores do Estado. • 

 

g 

 

Mário Centeno elogiou trabalho 
da Administração Central 

CRUP DIZ OUE ENTRADA 
SERÁ POR CONCURSO 
13  António Cunha. presidente 
do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, 
alerta que a integração destes 
bolseiros terá de ser efetuada 
através de concurso. • 

SNESUP ACUSA REITORES 
DE FAZER PRESSÃO 
13 Gonçalo Velho, do Snesup, 
diz que a proposta do Governo 
não foi melhor devido "à incrí-
vel pressão do CRUP". "Mostra 
que os reitores estão apostados 
na redução salarial." • 

ESTADO  PROCESSO DE VINCULACÃO 

1180CIAÇÃO 

PRECÁRIOS  
BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO 
COM ENTRADA NA CARREIRA 
RESULTADO O  Acordo entre BE e Governo 
garante integração após 6 anos a investigadores 
com doutoramento EXECUTIVO O  António 
Costa quer recrutar mais cinco mil até 2020 

BERNARDO ESTEVES 

O
s bolseiros de investiga-
ção com doutoramento 
vão integrar a carreira de 

investigação científica ao fim de 
seis anos, anunciou ontem o 
Bloco de Esquerda após ter che-
gado a um acordo com o Gover-
no. "O BE conseguiu assegurar 
que a Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT) financia a to-
talidade dos contratos até ao seu 
término, ao fim de seis anos. 

MUDANÇAS APROVADAS 
ONTEM APÓS APRECIAÇÃO 
PARLAMENTAR 

MILHARES DE OUTROS 
BOLSEIROS FICAM DE 
FORA, ALERTA A ABIC 

Nesse momento, os bolseiros 
terão uma efetiva entrada na 
carreira de investigação cientí-
fica", afirmou o deputado Luís 
Monteiro, do BE. 

Já °primeiro- ministro garan-
tiu que o objetivo é contratar 
"cinco mil investigadores dou-
torados até 2020, o que dará um 
forte impulso à atividade cien-
tífica nacional". O acordo en-
volveu também o PCP, que já ti-
nha anuncia" anteontem ter  

conseguido do Executivo que 
estes investigadores auferissetn 

Tabela Remuneratória Única. 
pelo nível 33 em vez do 28 da 

Vão assim receber cerca de 2100 
euros brutos (no nível 28 seriam 
1800), não perdendo rendi-
mento em relação aos 1495 eu-
ros líquidos que recebem como 
bolseiros. 

Estas alterações, aprovadas 
ontem na Assembleia da Repú-
blica, resultam da apreciação 
parlamentar ao diploma do Go - 
verno para o emprego científi-
co, em vigor desde setembro. O 
diploma não garantia a integra-
ção na carreira e a remuneração 
era pelo nível 28. 

João Pedro Ferreira, da Asso-
ciação de Bolseiros de Investi-
gação Científica (ABIC), aplau-
de as alterações, mas nota que 
"só vão resolver o problema dos 
investigadores já doutorados, 
deixando de fora milhares de 
outros bolseiros". 

Gonçalo Velho, do Sindicato 
Nacional do Ensino Superior 
(Snesup), também considera 
que foram conseguidas "vitó-
rias importantes", mas alerta 
que "534 investigadores no 
programa Investigador FCT e 
centenas noutros programas 
não vão ser obrangidos" . • ti  
NOTICIA EXCLUSIVA COT‘IIIK) 
DA EDIÇÃO EMPAPEI 

• 
PRECÁRIOS 

A QUEM SE DESTINA? 

Aos trtibalhadoes do Estado que, de 1 
de janeiro de 2017a 4de maio de 2017, 
tenham exercido funções sujeitas a 
poder filerártsico, &Olha e direção, 
e a horário de trabalho. bem como 
a trabalhadores do setor empresarial 
do Estrio, (pando em ambos os caias 
as funções em casa correspondam 
a necessidades permanentes e os 
trabalhadores não tenham vínculo 
Jurdeo acietwado, 

HÁ CARREIRAS QUE NÃO 
SÃO ABRANGIDAS? 

Sim. O PREVPAP não abrange contai 
em relação às quais tsista legisleOia 
reguladora de ~içá oaraordlable 
de pessoal que exerça funções coifar 
pondertes a ~das pormenor 
tes, como é o cato dos docentes com 
contrato de &Omito em fações 
púbicas a termo e matares. 

COMO É QUE OS TRABALHADORES 
PODEM ACEDER AO PROGRAMA? 

Podem requer, a avaliação de direção 
asavas de apresentação de um roque-
11111110. Os dirigentes meamos também 
devem comunicar as situações susccr 
*lis de serem abrangidas e que não 
tatua eido abjeto& requerimento, 

COMO É QUE SE PODE APRESEN-

TAR REQUERIMENTO? 

~ás do alta viim.prevpap.gov.pt  
ou em papel, ~mio por ceceio 
à Comboio da Avalmotio &árida 
(CAB) de área governei». 

r)I IAIS ShO OS PRAZOS PARA 
AR OS REQUERIMENTOS? 

De 11 de maio a 30 de Junho de 2017. 

F. SE FALHAR O PRAZO? 

Os dnierses mbimos devem, nos 30 
dias *apoies, comunicer as situações 
sumootals cie serem &rangida 

COMO SE AVALIA SE O VÍNCULO 
JURIDICO É ADEQUADO? 

Se tais funções aseeaurarem noosser 

dedos permanentes. Os vínculos nas 
frequentes são os contratos de trilhão 

oscaaratos de prestação de seMço. 
No primeiro caso, é necessário verificar 
se o mesmo foi celebrado por tempo 
Indeterminado (sem prazo) ou com 
termo resokáivo (com prazo). No sega-
do caso, é necessário verificar se a 
pmetaçáo supre uma necessidade tem-
- ou uma posição permanente. 

')UEM ANALISA OS REOUERIME-tiTOS? 

Sion. Comissões de Avaliação 
BOM& (UB), existentes em todas 
as éreos de fpAimação e formadas 
por representardes ministeriais, dos 
urtigas e das associações sindicais. 

como  É OUE O PROCESSO 
AI DECORRER? 

O presidente da UB pede ao **lote 
máximo que informe se o ocbalhador 
em caves assegtre urna neceuldade 
permanante. O dirigente deve raspador 
noir dá úteis esfaimes. Em soo". 
a CAB emite um perecer sobre se as 
fira?» ~Ides correapoadom 
a mos necualdade carmine. 
Se a avalklio for positiva, a UB 
avie se o vinculo ao abrigo do qual 
as torções são eurddes ti adoudo. 
Os pareceres de CAB carecem 
de homolegp;110 pelo Governo. 

TY., TRABALHADORES SERÃO INFORMA 

DOS DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO? 

Sim, depois da homologação peio 
AMIMO dos pereceres de CAB. • 

O TRABALHADOR PODERÁ CONTESTAR 

Sim. Os trabelhadores podem opor-se 
Is conclusões readomos dos pare-

i Geres das CAB, emolido reclonacio 
I reolede pelo Código do Procedimento 

Adminionolvo, ou de meios contenda-
sos de ImixquÇáo• 

E OVANDO TERÁ LUGAR A REGULARI-
ZADA° DAS SITUAÇÕES? 

Atacara e drina fase do programe 
delemien:agá edraordinária 
decominion21711 
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Ministro Manuel Heitor e António Costa estiveram ontem juntos 

1300 bolseiros 
à espera de receber 
3  Cerca de 1300 bolseiros de 
investigação da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia do con -
curso de 2016 continuam à es-
pera do pagamento, quase qua-
tro meses depois do anúncio dos 
resultados. "Temos relatos de 
situações dramáticas", diz ao 
CM João Pedro Ferreira, da 
ABIC, lembrando que os inves-
tigadoresnão têm direito a sub-
sídio de desemprego. 

João Pedro Delgado, de 40 
anos, conseguiu uma bolsa de 
doutoramento (980 euros) na 
área da música, mas ainda nada 
recebeu. "Os resultados do con-
curso foram anunciados a 31de 
janeiro e, no dia seguinte, pedi 
licença sem vencimento do 
Conservatório de Évora, onde  

dou aulas, mas já estou arrepen-
dido", conta. Pai de dois filhos e 
separado, João Pedro Delgado 
teve de recorrer à ajudada famí-
lia. A FCT diz que "os resultados 
finais do concurso, após audiên-
cia prévia, só foram divulgados 
a 8 de maio" e que começará 

FCT DIZ QUE CONTRATOS 

Só AVANÇAM AGORA, 

APÓS RESULTADOS FINAIS 

agora "a contratualização das 
bolsas, que serão pagas logo que 
os contratos estejam assinados, 
com retroativos". 
Ontem, o ministro Manuel 

Heitor e o primeiro-ministro 
estiveram juntos numa confe-
rência sobre ciência. • 

Salários dos 

investigadores 
com doutora-
mento vão su-
bir substan-

cialmente após 

a integração 

GRUPOS JUNTAM-SE PARA 
ORGANIZAR PROCESSO 
El  A Associação Precários Infle-
xíveis recorda que os precários 
do Estado, sindicatos, associa-
ções e outros grupos estão a 
unir-se para organizar o proces-
so de integração nos quadros. • 

"NEGOCIAÇÕES DURAS" 
NAS PROGRESSÕES 
13  As negociações entre sindica-
tos e Governo sobre o descon-
gelamento das progressões será 
um processo complicado. "Vão 
ser negociações duras, não vão 
ser fáceis", diz o Sintap. • Tiago Gillot,  rios Precários inflexíveis 


