
 
 

Ponto da situação PREVPAP (em setembro de 2020) 
 

21 de Setembro de 2020 
 
Enquadramento 
De Setembro de 2019 a Setembro de 2020, a ANICT lançou vários questionários endereçados à               
comunidade científica, com o objetivo de acompanhar o processo de comunicação e            
implementação dos resultados dos requerimentos de investigadores doutorados ao PREVPAP          
(Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública),          
tendo denunciado várias situações de: 
 

● atrasos incompreensíveis na divulgação das comunicações das decisões de regularização; 
● incumprimento, por parte das instituições, de várias obrigações impostas pela Lei           

112/2017, nomeadamente os atrasos nas aberturas de concursos (regime público) ou           
regularização imediata (regime privado) ou a obrigatoriedade de prorrogação de contrato           
de trabalho durante o processo de regularização; 

● tentativas das instituições de regularizar os vínculos contratuais noutras carreiras que não            
a de investigação. 

 
Tendo em conta a publicação da resolução do Conselho de Ministros nº 52/2020, que determina a                
fixação de prazos para a conclusão dos procedimentos referentes ao programa de regularização             
extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, a ANICT lançou um novo            
questionário, para tentar perceber se os novos prazos tinham sido cumpridos. Este breve inquérito              
foi realizado através de um formulário Google e divulgado através de listas de endereços              
eletrónicos, no site e newsletter da ANICT e nas redes sociais (Facebook), entre 10 e 14 de                 
setembro de 2020, em preparação de uma audiência parlamentar com a Comissão Parlamentar             
de Educação, Ciência, Desporto e Juventude, que decorreu no dia 15 de setembro.  
 
Foram recebidas 92 participações, tendo sido validadas 90. Dois questionários foram excluídos da             
análise após se ter contactado os participantes para clarificação das informações prestadas. 
 
Parte i - Ponto da situação do processo 
Das 90 respostas validadas, verificou-se que cerca de 50% dos participantes recorreram das             
decisões iniciais das CAB. Por sua vez, a maior parte dos investigadores que recorreu da decisão                
inicial ainda não recebeu qualquer notificação do recurso. Note-se também que pelo menos dois              
investigadores de laboratório associado reportaram que ainda não receberam a primeira resposta,            
tendo alertado que não está a ser cumprido o disposto no despacho n.º 7515-A/2019, publicado               
no Diário da república, 2.ª série, de 22.08.2019 (1.º Suplemento). 
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Parte ii - Resultados dos pedidos de audiência prévia 
Dos 45 investigadores que participaram neste questionário, que apresentaram recurso da decisão            
inicial, 13 já obtiveram uma resposta ao seu recurso, sendo que em 4 casos as decisões iniciais                 
das CAB foram revogadas. 
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Parte iii - Perfil dos investigadores aprovados em primeira instância 
Dos 90 participantes neste questionário, 19 viram aprovados os seus processos durante a             
primeira decisão, sendo que a última notificação de decisão foi reportada à data de março de                
2020. Ao contrário de questionários anteriores, no atual questionário a maioria dos investigadores             
que viram aprovadas o seu pedido de regularização profissional, tinham um vínculo de bolseiro,              
entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017. Note-se que que cerca de ¼ destes investigadores                  
reportaram que, após a notificação pela CAB, o processo interno de regularização nas suas              
instituições ainda não foi despoletado.  

 

 

 
 
 
Os resultados deste questionário foram enviados quer para o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e               
Ensino Superior quer para os Srs. e Sras. Deputados da Comissão parlamentar de Educação,              
Ciência, Juventude e Desporto. 
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