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Enquadramento e resumo dos resultados 
 
Ao longo do último ano, a direção da ANICT encetou vários esforços para que os resultados do                 
PREVPAP fossem comunicados aos investigadores com a maior brevidade possível.Neste          
sentido, foram enviados ao Governo vários ofícios, criticando a larga demora entre o período de               
decisão e o período de comunicação.  
 
Os investigadores pertencentes aos vários laboratórios de estado foram os primeiros a receberem             
as respostas positivas, dado que, a sua avaliação foi efetuada por diferentes CAB’s de acordo               
com o ministério que tutela cada laboratório de Estado. Por usa vez, os investigadores afetos à                
CAB da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, receberam as notificações do PREVPAP com             
maior atraso, sendo que as primeiras comunicações continham apenas os resultados não            
considerados para regularização.  
 
A menos de um mês do final da legislatura, as comunicações positivas começaram a sair em                
várias universidades. No entanto, aparentemente, as comunicações não estão a ser entregues a             
todos os candidatos, razão pela qual a direção da ANICT lançou um questionário público, para               
tentar perceber o ponto da situação da comunicação dos resultados e eventual contratualização             
dos investigadores. 
 
Caracterização da população que participou no questionário 
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Participaram 118 investigadores doutorados neste questionário, na sua larga maioria,          
investigadores que, à data entre 1 de Janeiro e 4 de Maio de 2017 tinham contratos de trabalho                  
em funções públicas nas várias instituições nacionais. Com raras exceções detectadas, a grande             
maioria dos casos aprovados para regularização pelas CAB da Ciência, Tecnologia e Ensino             
Superior resultaram de investigadores que tinham contratos de trabalho celebrados com a            
instituição de acolhimento. É de notar que no caso dos laboratórios de Estado verificou-se              
exactamente o contrário, com todos os casos previstos para regularização serem resultado de             
investigadores com vínculo de bolseiro de investigação. 
 
 
Datas de comunicação dos resultados e efetivação da contratação  
 
É do conhecimento público que as reuniões da CAB decorreram em meados de 2018, sendo que                
o processo de notificação ocorreu, na maioria dos casos, com mais de 1 ano de atraso. É portanto                  
evidente que as instituições, cujos representantes participaram nas reuniões das CAB, tiveram            
conhecimento das decisões tomadas nessas reuniões com larga antecedência da comunicação           
aos candidatos. 
 
Segundo as respostas registadas neste questionário, as respostas positivas, com atas           
homologadas, começaram a sair em Junho de 2018, tal como representado na seguinte listagem: 
 

1. Junho 2018 - INIAV 
2. Julho 2018 - LNEC 
3. Novembro 2018 - U. Algarve 
4. Janeiro 2019 - U. Porto 
5. Maio 2019 - U. Lisboa 
6. Agosto 2019 - U. Minho, U. Aveiro, U.Nova de Lisboa e INSA 
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No entanto, até à data da conclusão do questionário, nenhum concurso tinha sido aberto ou               
nenhum contrato tinha sido efetivado, demonstrando claramente que as várias instituições não            
estão a cumprir a Lei 112/2017. Recorde-se que a Lei 112/2017 prevê que: 
 

(i) no caso das instituições públicas, seja aberto procedimento concursal até 30 dias após a 
notificação oficial dos resultados; 

(ii) no caso das instituições que se regem pelo regime privado, o contrato seja estabelecido 
imediatamente. 

 
É igualmente importante referir, que excepto no caso dos laboratórios de Estado e da U. Minho,                
em todas as outras universidades, existem ainda muitos outros investigadores que continuam sem             
receber qualquer resposta, uma situação que é lamentável e incompreensível. No caso da U.              
Coimbra e Trás os Montes e Alto Douro, não se registou nenhuma resposta positiva até à data de                  
conclusão do questionário. 
 
 
Situações particulares levantadas pelos investigadores 
No decorrer do questionário, foram levantadas algumas questões relevantes, das quais se 
destacam as seguintes situações: 
 

- Investigadores que viram os seus processos recusados, reportaram que a informação 
fornecida pelas instituições, nas reuniões das CAB, não correspondeu à realidade; 

- Investigadores com vínculo prévio de bolseiro de investigação reportaram que lhes foi 
comunicado que serão integrados na carreira de técnico superior, e não na carreira de 
investigador; 

- Investigadores atualmente com outro contrato a prazo ativo, reportaram que lhes foi 
comunicado que só irão efetivar o contrato sem termo (PREVPAP) no final do atual 
contrato a termo; 

- Investigadores dos laboratórios de Estado estão há meses à espera de um segundo 
parecer, que decidirá se serão integrados na carreira de investigação ou na carreira de 
ensino superior. 
 
 

A ANICT irá entrar em contacto com todos os participantes neste questionário, respondendo às 
várias dúvidas colocadas em relação a todo o processo.  
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