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Bolseiros equiparados a investigadores de carreira 
CIÊNCIA O Governo vai equiparar 
os bolseiros aos investigadores de 
carreira. A garantia foi ontem dada 
ao Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (SNESup) pelo ministro 
Manuel Heitor, com quem reuni-
ram. A portaria que define as ta-
belas remuneratórias que regem 
os concursos para contratação de 
doutorados em funções há mais 
de três anos deve ser publicada 
ainda esta semana. 

Ao IN. o presidente do SNESup 
revela que "a tabela é a mesma 
que está nos estatutos da carreira 
cientifica, sendo o nivel inicial.  

que faz a transição, o 33 [2128,34 
euros1, equiparado aos investiga-
dores de carreira". Outro impor-
tante avanço na ronda negociai de 
ontem, revela o Gonçalo Leite Ve-
lho, é que serão abrangidos "todos 
os que possuem os três anos de 
bolsa ao longo dos procedimentos 
concursais, em 2017 e 2018", ten-
do o Governo ficado de "propor 
nova redação". 

Para aquele dirigente não res-
tam dúvidas: "É um problema de 
execução orçamental, não de fi-
nanciamento". E aponta primeiro 
o dedo às instituições de ensino Manuel Heitor reuniu-se com sindicato 

superior. "Os dirigentes podem 
ser culpados de um grave prejuí-
zo para o ensino superior e a ciên-
cia, num dano irreparável". Se os 
reitores alegavam falta de cabi-
mentação orçamental, essa ques-
tão, argumenta o SNESup, não se 
coloca. "Está tudo cabimentado." 

Depois, apontam o dedo à Fun-
dação para a Ciência e a Tecnolo-
gia (FCT). "Em 2016, a FCT não 
executou 76 milhões de euros e 
2017 pode vir a ser bem pior por-
que os concursos estiveram para-
dos e muito por culpa da direção 
da FCT e dos dirigentes que não  

executaram o emprego cientifico", 
acusa Gonçalo Leite Velho. O pre-
sidente do SNESup afirma mesmo 
que "o dinheiro do Orçamento do 
Estado está a ser desperdiçado", 
recordando que "dois terços dos 
financiamento da FCT é feito por 
fundos nacionais". 

Para hoje à tarde estava já agen-
dada uma concentração de do-
centes e investigadores em frente 
do Ministério da Educação. em 
Lisboa. Em causa estão, dizem, "os 
atrasos e impedimentos na imple-
mentação das medidas de comba-
te à precariedade". JOANA AN ORIN 


