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VI. i e a pnncipai nnanciaaora na Inveszigaçao e e tuteiaaa peto MU i tb, noeraao por manuei mercor 

FCT sob pressão por cancelamento 
de bolsas de dois investigadores 

Justificação é a violação do dever de exclusividade imposto aos bolseiros. 
Sindicato aponta para decisão com base em ativismo político 

MAGALHÃES AFONSO 
Jorge. afonso®ionline. pt 

A Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCI) cancelou as bolsas de dois dos seus 
investigadores. A justificação é a viola-
ção do dever de exclusividade que lhes 
está imposto. O Sindicato Nacional do 
Ensino Superior (SNESup) aponta que a 
causa foi a participação destes na dis-
cussão, na Assf•mbleia da República, do 
decreto-lei sobre o emprego científico. 

Em esclarecimento enviado ao i, a FCT 
justifica que "a decisão de cancelamen-
to de bolsa teve em conta o dever da 
FCT de zelar por processos isentos e 
transparentes na avaliação de unida-
des de investigação, projetos de inves-
tigação e bolsas". 

CIDADANIA Antes, o SNESup denunciara 
que o "cancelamento do contrato destes 
dois bolseiros dá-se porque exerceram 
a sua cidadania e contribuíram com pro-
postas para melhorar uma lei". 

Ao i, o presidente da direção do SNE-
Sup aponta que o processo teve como 
motivo "penalizar os bolseiros de ciên-
cia e tecnologia que se mobilizaram". 
Segundo Gonçalo Leite Velho, "há aqui 
uma indicação de que não se podem 
mobilizar", uma tentativa "de impedir 
qualquer forma de ativismo". 

A fundação refuta. "Estes processos são 
independentes de qualquer eventual par-
ticipação de bolseiros em reuniões fora 
da FCT. A participação em atividades 
cívicas é um direito que a FCT reconhe-
ce, respeita e apoia, e com o qual jamais 
interferiria", lê-se no esclarecimento. 

A FCT acrescenta que essa "participa-
ção não pode, contudo, representar um 
impedimento às averiguações que se 
mostrem necessárias". 

Há dois meses, a fundação abriu um 
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ros. Três foram arquivados. Dos outros 
dois, diz a FCT, um configurava uma "vio-
lação do dever de dedicação exclusiva e 
potencial conflito de interesses", e outro 
"violação do dever de dedicação exclu-
siva e efetivo conflito de interesses". 

SEM REMUNERAÇÃO Esta violação do 
dever dc dedicação exclusiva prende-se 
com a inscrição destes bolseiros em cen-
tros dc investigação, o que é considera-
do irregular por aquele organismo públi-
co tutelado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). 
Os bolseiros em causa sempre respeita-
ram a não remuneração destas funções. 

Gonçalo Leite Velho considera esta 
acusação "muito débil e sem base legal", 
uma vez que há "muitos outros bol-
seiros registados em centros de inves-
tigação". 

"É inacreditável que tal possa aconte-
cer num país democrático como Portu-
gal. Esta execução de sentença da parte 
da direção da FCT representa o seu total 
desrespeito pela democracia e pela cida-
dania", remata o SNESup. 

O deputado do PSD Duarte Marques 
considera o cancelamento das bolsas 
uma "vingança mesquinha" por parte 
do presidente da FCT e o Bloco de Esquer-
da já requereu audição parlamentar do 
presidente da fundação, Paulo Ferrão. 


