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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

 

Assunto: Audição do Movimento 8% sobre os resultados do último Estímulo ao 

Emprego Científico Individual 2018 

 

No passado dia 27 de novembro, foram tornados públicos os resultados do Concurso 

Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018. Com a publicação desses resultados, o 

país conheceu, assim, a taxa de aprovação deste concurso, que se situa nos 8%. A 

confirmar-se este número, significa que dos cerca de 3720 candidatos, 300 obtiveram 

acesso a um contrato de trabalho. A taxa de 8% de aprovação corresponde a 158 

Investigadores Júnior, 104 Investigadores Assistentes, 37 Investigadores Principais e 1 

Investigador Coordenador. 

Perante estes resultados, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda só pode manifestar 

a sua preocupação com uma taxa de aprovação tão baixa. Deixar de fora 92% das 

candidaturas certamente não coloca em causa a qualidade dos candidatos, mas sim os 

critérios com que este tipo de avaliação é efetuada. É necessário, por isso, fazer um debate 

sobre se estes resultados comprovam que a bitola utilizada confirma uma Cultura de 

Excelência e de promoção do Mérito, ou se estes resultados provam sim que existe uma 

Cultura de razia e falta de investimento na Ciência, que tem atirado para o desemprego e 

para a emigração forçada os quadros mais qualificados do país. 

Após esse anúncio, que significou um defraudar das expectativas entre a classe 

profissional dos investigadores, centenas de candidatos ao concurso em causa 

organizaram-se para protestar contra a falta de investimento na Ciência. As dezenas de 

fotografias, onde os investigadores vestidos de branco obtiveram resposta positiva e os 
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investigadores vestidos de preto obtiveram resposta negativa, criaram uma imagem 

negra daquele que é o atual panorama no setor. 

Nesse sentido, e porque é responsabilidade desta Comissão Parlamentar ouvir e 

acompanhar todos os assuntos que à Ciência dizem respeito, é elementar ouvir o 

Movimento 8%, conhecer as suas reivindicações e, inclusive, o seu trajeto profissional. 

 

Assim, face ao exposto, e ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição do Movimento 8% na Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 

 

Os deputados e a deputada do Bloco de Esquerda, 

Luís Monteiro, 

Joana Mortágua, 

Alexandra Vieira. 

 

10 de dezembro de 2019. 


