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Doutorado em Física, João Esteves, 51 anos, pediu intervenção do provedor 

FCT fecha a porta 
a pagamento de 

Doutorados exigem 
cumprimento da lei 

e já há queixas ao 
provedor de Justiça 

Fundação só garante •retroativos a bolseiros período de um ano 
renovação pelo 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt  

C IÊN C IA  A Fundação para a Ciên-
cia e a Tecnologia (FCT) não ten-
ciona pagar retroativos aos in-
vestigadores doutorados que, 
devido aos atrasos nos concur-
sos, perderam a bolsa. Na sexta-
-feira ao final do dia publicou, no 
seu site, um documento orien-
tador relativo ao processo de 
prorrogação e renovação onde 
deixa claro que "a data de início 
do contrato de bolsa será a indi-
cada pelo bolseiro, desde que 
esta não seja anterior a 9 de ju-
nho de 2018", tendo a lei sido 
publicada a 8. 

Mas não só. Apesar de a lei refe-
rir que os contratos de bolsa "são 
renovados até à conclusão do 
procedimento concursal" pre-
visto ao abrigo da norma transi- 

tória do Decreto-Lei n.° 
57/2016, o documento da FCT 
restringe-os a um ano. "A FCT 
procederá à renovação ou pror-
rogação do contrato de bolsa 
pelo período adicional de 12 me-
ses", lê-se. Para os bolseiros é 
mais um balde de água fria. "A 
FCT fecha a porta ao pagamento 
de retroativos, sendo que não é 
o que está na lei", diz, ao JN, a 
presidente da Associação dos 
Bolseiros de Investigação Cien-
tífica (ABIC). Sublinhando, no 
entanto, Sandra Pereira que " o 
documento orientador não se 
sobrepõe à lei", pelo que será 
"tomada uma posição de força" 
pelos investigadores. 

DEMORA NA RENOVAÇÃO 
Quem já decidiu lutar pelos pró-
prios meios foi o investigador do 
Instituto Superior Técnico, João  

Esteves, que apresentou queixa 
ao provedor de Justiça. 

De referir que o Sindicato Na-
cional do Ensino Superior, após 
ter sido contactado por vários in-
vestigadores, pediu aos seus ad-
vogados que analisassem a situa-
ção tendo sido emitido um pare-
cer jurídico que valida a retroati-
vidade da medida, até porque "a 
renovação (e a prorrogação) de 
um contrato pressupõe sempre 
uma ideia de continuidade, logo 
terá que ter efeitos reportados ao 
termo do período inicial ou an-
terior do contrato". 

A presidente da ABIC lamenta, 
ainda, a demora da FCT em avan-
çar com a renovação. "Não faz 
sentido, a lei foi votada no início 
de maio". Este e outros assuntos 
estarão, revela, em cima da mesa 
na reunião, esta semana, com a 
FCT. • 

AUDIÇÃO PARLAMENTAR 

Paulo Ferrão rejeita 
burocracia e explica 
atrasos com as regras 
Paulo Ferrão, presidente da FCT, 
desresponsabilizou-se das queixas 
pela burocracia, afirmando, ontem, 
que a Fundação que dirige só pode 
cumprir as regras que obrigam a que 
todas as bolsas e apoios a projetos 
científicos tenham de passar pelos 
mecanismos de aprovação de finan-
ciamento europeu. Todos os parti-
dos, à exceção do PS, consideraram, 
em audição parlamentar de Paulo 
Ferrão, que é e irrelevante que o 
presidente da FCT, tal como o mi-
nistro da Ciência, tenha assinado 
um manifesto em que lhe é aponta-
da a incapacidade de evitar a preca-
riedade laboral e os atrasos no fi-
nanciamento. 

cifarcut Chama-se João Este-
ves. Era investigador no Insti-
tuto Superior Técnico até que 
a 15 de fevereiro ficou sem 
bolsa. Deixou Lisboa e regres-
sou à sua terra natal, a Louri-
nhã. Para casa da mãe. Aos 51 
anos. Versão resumida de um 
professor de Física e Química 
apaixonado pelo conheci-
mento e que põs de lado a do-
cência para investigar. Assim. 
Na primeira pessoa. 

"Não tenho rendimentos. 
Estou em casa da minha mãe. 
Cumpro as minhas obriga-
ções. Pago os empréstimos ao 
banco. Pago °VISA". Uma vida 
resumida a números de quem 
se dedica à análise dos núme-
ros. Depois de mais de dez 
anos a dar aulas na Lourinhã, 
pediu uma licença sem venci-
mento ao Ministério da Edu-
cação para se doutorar, em 
2011, em Física. Ficou no Cen-
tro de Análise Matemática, 
Geometria e Sistemas Dinâ-
micos do Técnico, em Lisboa. 

A "CONTAR TOSTÕES»  
A partir da casa da mãe, conta 
ao JN, continua a "trabalhar, 
em contacto com o supervi-
sor, a aceder às revistas, a pu- 

NA PRIMEIRA PESSOA 

"Estou cm casa 
c a minha mãe. Ando 

a contar tostões" 
João Esteves, doutorado em Fisica, era investigador 

no Instituto Superior Técnico 

blicar". Só não vai a seminá-
rios porque anda a "contar 
tostões", desabafa. No pró-
prio dia em que foi a publica-
da a lei que permite a renova-
ção e prorrogação de bolsas 
enquanto não se conclui o 
procedimento concursal fez 
o pedido à FCT. Até hoje, ga-
rante, não obteve resposta. 

O pagamento de retroati-
vos, diz, era a medida mais 
justa. "Mas nada é líquido 
neste país. Apesar de que 
quando se fala em renovação 
é relativamente à data da ces-
sação de um contrato". A FCT 
tem um entendimento dife-
rente. E o João avançou já 
com uma queixa ao provedor 
de Justiça, onde frisa ser "da 
mais elementar justiça que 
sejam ressarcidos [os bolsei-
ros] pelos danos provocados 
por uma situação que é da res-
ponsabilidade da tutela, da 
FCT e das universidades". 
Voltar a dar aulas de Física e 
Química no Secundário? "É 
sempre uma hipótese, mas 
eu gosto do que faço. Gosto 
de estudar, gosto de investi-
gar", remata João Esteves. 51 
anos. De regresso à casa da 
mãe.* J.A. 


