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Gonçalo Leite Velho

N
a sua recente recomendação 
contra a utilização abusiva 
de bolsas de investigação, o 
Provedor de Justiça foi parti-

cularmente duro com a FCT (que não 
cumpriu com o seu dever de monitori-
zar o uso das bolsas), com a Inspeção 
Geral de Educação e Ciência (que 
não fiscalizou, apesar das inúmeras 
denúncias públicas), e com a Univer-
sidade do Minho (que decidiu aplicar 
um registo de ponto aos bolseiros). 

Quando escrevi sobre o “não todo”, 
excluído e reprimido, que permane-
cia como problema fundamental do 
Ensino Superior e Ciência em Portu-
gal, identificava uma massa de pre-
cários, doutorados e não doutorados, 
que trabalham como investigadores, 
docentes, técnicos, comunicadores 
e gestores de ciência. Trata-se uma 
realidade insofismável e prioritária. 

O recurso sistemático às bolsas não 
decorre apenas do subfinanciamento. 
Demonstra também um problema de 
crenças e mentalidades. Na verdade, 
muitos temem o currículo e o voto 
destes investigadores, subsistindo 
lógicas pré-modernas de filiação e 
subordinação. Dela resulta uma ges-
tão baseada no curto/médio prazo 
e a perpetuação de um esquema de 
poder.

Os investigadores precários não 
são parasitas incapazes e sem lu-
gar na economia. São vencedores de 

concursos altamente competitivos e 
com elevada capacidade de captação 
de financiamento, que são manti-
dos com elos frágeis e vencimentos 
muito abaixo dos seus pares, num 
incentivo óbvio à emigração.

Os estudos demonstram que a 
precariedade não é um estímulo à 
produtividade, antes pelo contrário. 
Tal é verificado quer pela European 
Science Foundation, quer pela Or-
ganização Internacional do Traba-
lho. Aliás, é curioso que a defesa da 
precariedade, enquanto estímulo à 
produtividade, surja entre aqueles 
que cedo asseguraram uma posição 
permanente.

Após um intenso trabalho ne-
gocial, conseguimos um consenso 
histórico no Parlamento, que uniu 
esquerda e direita na vontade de in-
verter esta situação.

As mentiras e falácias que se se-
guiram demonstram a autocracia 
que se criou nas universidades e 
que nada tem a ver com autono-
mia (qualquer liberal, digno desse 
nome, reconhece isto).

Note-se, o Parlamento teve o cui-
dado de prever o financiamento das 
suas medidas, pagas integralmente 
às universidades através da FCT. A 
Norma Transitória, prevista para 
conversão de bolsas, só abrange in-
vestigadores doutorados, com 3 ou 
mais anos de vínculo. A regulariza-
ção do vínculo faz-se, num primeiro 
momento, com contratos a termo, ou 
a termo incerto. Os vencimentos são 

os mesmos, sendo o incremento em 
impostos e contribuições recuperado 
a 100% pelo Estado nesse mesmo 
ano, sem acréscimo ao défice. Nem 
daqui a 6 anos existirá tal problema, 
já que apenas é necessário mudar 
a cabimentação da rubrica, da FCT 
para as universidades.

A solução apresenta uma razoabili-
dade óbvia, apontando caminhos de 
dignidade que incluem a inserção na 
carreira e avaliação de desempenho.

Na sua recente visita a Portugal, 
a economista Mariana Mazzucato 
explicou a vantagem de um siste-
ma público de Ciência robusto. Ao 
mesmo tempo deixou um sério aviso 
aqueles que continuam a pregar 
preconceitos sobre o setor público.

Manter investigadores na indigên-
cia é um sinal para a sociedade que 
não vale a pena investir no conheci-
mento. Num país com uma economia 
assente em serviços, é condenar-nos 
irremediavelmente. Pensar que a so-
lução mágica é integrar uns tantos 
doutorados em empresas é não perce-
ber o básico de economia de inovação. 
Estamos a falar de investimentos e 
de infraestruturas, com o necessário 
para trabalhar no longo prazo (como 
as várias agências públicas que permi-
tiram o sucesso dos EUA).

É verdade, temos o menor orça-
mento de Ensino Superior de toda a 
OCDE. A preferência foi para resga-
tes à banca e construção de estádios. 
Mas estamos a tentar construir um 
horizonte de dignidade, valorização 
e inovação. Um desígnio nacional 
construído em consenso e que vá-
rias gerações prestam tributo. Sim, 
estamos a mudar e para melhor, cor-
rigindo até o Governo.

Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior diz que recurso 
às bolsas decorre do subfinanciamento e de crenças e mentalidades

Mudar, para melhor


