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Exmo. Senhor
Presidente da Comissão de Educação e Ciência
Deputado Firmino Marques

Assunto: Requerimento para audição da ABIC, da FENPROF e do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

No passado dia 16 de abril de 2021, mais de uma centena de trabalhadores científicos
manifestaram-se frente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). Na
base deste protesto esteve um conjunto de reivindicações e a entrega de um abaixo-assinado
pela prorrogação de todas as bolsas, lançado pela ABIC, que contabilizava à data 2709
assinaturas.
Entre várias reivindicações, destaca-se, no imediato, a prorrogação de todas as bolsas de
investigação em virtude do cenário epidémico vivido no país, o fim das taxas de entrega de
tese, o cumprimento da extensão dos prazos de entrega de tese e a abertura de novas edições
dos concursos de Estímulo ao Emprego Científico Individual (CEEC) e de Projetos de IC&DT em
2021.
Nesse mesmo dia, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e a Federação
Nacional dos Professores (FENPROF) foram recebidos em audiência pelo Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
No que concerne à prorrogação de todas as bolsas de investigação, o MCTES terá sugerido
que um quadro de prorrogação das bolsas fosse possível mediante declaração de prejuízo
emitida pelo orientador dos trabalhos. No que diz respeito aos bolseiros de projeto, e face à
baixa execução orçamental dos projetos em curso, o MCTES terá proposto que fosse
eventualmente possível o alargamento do período de contratação, mediante justificação do
Investigador Principal do projeto, com pagamento preferencial através de verbas não
executadas dos projetos, recorrendo a uma eventual transferência entre rubricas.
Nos casos em que o pagamento da prorrogação das bolsas de projeto não seja possível através
da transferência entre rubricas de verbas não executadas, o MCTES ter-se-á comprometido a
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estudar a possibilidade de atribuição de mais verbas destinadas a este propósito e
comprometeu-se a encontrar um quadro legal para estas medidas juntamente com a
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). O MCTES comprometeu-se com a discussão
destas propostas com os parceiros sociais até ao dia 5 de maio.
Quanto à abertura de novas edições dos concursos CEEC e de Projetos de IC&DT em 2021, e
a atribuição de um maior número de vagas no CEEC Individual, o MCTES terá proposto a
criação de um grupo de trabalho com vista à revisão dos regulamentos de projetos e termos
dos avisos de abertura e possível abertura de um concurso para projetos exploratórios ainda
em 2021. No que à proposta de revisão de regulamentos diz respeito, o MCTES ter-se-á
comprometido a entregar para negociação a proposta de revisão até ao dia 5 de maio.
Chegados à data aprazada, e verifica-se que o MCTES apenas contactou por correio eletrónico
a ABIC e a FENPROF para solicitar reunião para discutir carreiras. Ou seja, os compromissos
relativos às matérias discutidas na audiência de dia 16 de abril – e que têm manifesta urgência
– ficaram por responder e resolver.
Assim, nos termos regimentais devidamente aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PCP vem, por
este meio, apresentar o requerimento para a audição, com carácter de urgência, da ABIC, da
FENPROF e do senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em sede da 8.ª
Comissão.
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As deputadas,
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