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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) emitiu um comunicado, no passado dia 9 de 

março do corrente ano, com o título “Sobre a exclusividade no Estatuto do Bolseiro de Investigação e o livre 

exercício de direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa” 

Nesse comunicado, e em síntese, a ABIC refere que “várias dezenas de colegas estão a ser impedidos de assi-

nar os contratos de bolsa ou estão a ver os processos de renovação atrasados por questões ligadas à exclusivi-

dade. Nomeadamente, colegas que são membros de corpos gerentes de organizações/associações sem fins lu-

crativos; outros que foram da comissão organizadora de congressos ou até mesmo revisores em revistas estão 

a ser impedidos de assinar o contrato a não ser que apresentem uma declaração dizendo que houve cessação 

de tais atividades”. 

Mais adiante, no mesmo comunicado, refere ainda:  

“É de salientar que a concretização do plano de trabalhos é validado anualmente, aquando do pedido de 

renovação que é acompanhado de uma declaração do orientador, de uma declaração da instituição de 

acolhimento e de uma declaração do bolseiro que, sob compromisso de honra, assume que não exerce 

nenhuma atividade incompatível com o Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI). Perante todos estes 

documentos e o relatório de execução do plano de trabalhos, é preocupante que a FCT tenha criado um novo 

documento, redundante e persecutório, que está a enviar aos bolseiros no momento da renovação, para 

declararem as atividades, remuneradas e não remuneradas, compatíveis com o EBI.” 

Para além do Comunicado acima referido, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve acesso a um 

conjunto significativo de testemunhos de bolseiros a quem foi negada a renovação da bolsa por parte da FCT, 

justificada, segundo a interpretação da mesma, pelo conflito de interesses entre a atividade de investigação e a 

participação noutras entidades/atividades sem fins lucrativos. 

Se a atuação por parte da FCT não for travada, estaremos perante um claro abuso interpretativo, que põe em 

causa direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, confundindo exclusividade 

constante do Estatuto do Bolseiro de Investigação, aplicado aos investigadores bolseiros no seu âmbito 

profissional e laboral, com o livre exercício de direitos. 
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Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior conhecimento deste uso abusivo do conceito 

de exclusividade, aplicado à simples participação cívica em direções de associações ou outras 

organizações sem fins lucrativos, e que, alegadamente, estará a ser utilizado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT) junto dos seus bolseiros de investigação? 

2. Considera o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior normal que bolseiros de investigação 

sejam coagidos a abandonar direções de associações e de outras organizações não lucrativas porque a 

direção da FCT faz depender a renovação das bolsas de tal exigência? 

3. Considera o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que tal exigência não viola direitos 

fundamentais dos bolseiros, nomeadamente os da liberdade de associação? 

4. Pondera o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior intervir junto da direção da FCT para que 

esta se abstenha de exigências contrárias à lei, e em particular à Constituição da República Portuguesa, 

nomeadamente de exigência de abandono de participação cívica em associações e outras organizações 

não lucrativas? 

 

Palácio de São Bento, 15 de março de 2018. 

 

Os deputados 

          


