
 
 

5   de   dezembro   de   2019  

 

PREVPAP   para   os   cien�stas:   análise   da   evolução   do   processo   e   problemas   iden�ficados  

 

Exmo.   Sr.   Deputado   à   Assembleia   da   República,  

Membro   efe�vo   da   Comissão   de   Educação,   Ciência,   Juventude   e   Desporto  

 

A  Associação  Nacional  de  Investigadores  em  Ciência  e  Tecnologia  (ANICT)  gostaria  de  chamar  a               
sua  atenção  para  um  conjunto  de  problemas  na  implementação  do  PREVPAP  nas  instituições  de               
ensino  superior  e  de  investigação.  Neste  breve  ofício,  (i)  fazemos  um  enquadramento  da  posição               
institucional  da  ANICT  em  relação  ao  PREVPAP,  (ii)  partilhamos  dados  estatísticos  que             
recolhemos  ao  longo  dos  últimos  meses,  (iii)  alertamos  para  a  necessidade  de  um  reforço               
orçamental  para  as  instituições,  no  sentido  de  estas  poderem  implementar  o  PREVPAP  e,  por               
último,  (iv)  alertamos  para  um  conjunto  de  situações  indesejáveis  relatadas  por  vários             
investigadores,   que   merecem   a   sua   melhor   atenção.   
 

Enquadramento   

A  ANICT,  tem  vindo  a  seguir  os  desenvolvimentos  do  processo  do  PREVPAP,  relativo  aos               
investigadores  doutorados.  Em  colaboração  próxima  com  o  Sr.  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e              
Ensino  Superior,  a  ANICT  defendeu,  em  2018,  que  os  investigadores  contratados  inicialmente  no              
âmbito  dos  programas  Ciência  (2007‐2014)  e  posteriormente  no  programa  Investigador  FCT            
(desde  2013)  teriam  que  ser  consideradas  necessidades  permanentes  das  instituições,  tendo  em             
conta  o  objetivo  de  integração  nas  carreiras,  previstos  nos  respetivos  programas  quadro,  e              
também  o  longo  prazo  de  contratação  sucessiva  que  estes  investigadores  tinham,  nas  mesmas              
instituições .  A  ANICT  tem  vindo  a  acompanhar  o  desenvolvimento  do  PREVPAP,  especificamente             
no  que  diz  respeito  aos  investigadores  doutorados,  tendo  já  enviado  alguns  ofícios,  ao  longo  de                
2019,   para   vários   membros   do   governo,   alertando   para   os   sucessivos   atrasos   neste   processo.   
 

Sobre   a   evolução   da   implementação   do   PREVPAP  
Os  investigadores  doutorados  da  Universidade  do  Minho  que  receberam  as  homologações            
positivas  das  CAB’s,  foram  todos  notificados  em  meados  de  agosto  de  2019,  altura  em  que  a                 
ANICT  despoletou  um  questionário  público,  para  tentar  averiguar  se  os  colegas  doutorados  das              
outras  universidades  também  tinham  recebido  essas  notificações  positivas.  Infelizmente,  como  se            
veio  a  demonstrar  ( ver  notícia  aqui ),  tal  não  correspondia  à  realidade.  Tendo  como  base  esse                
questionário,  a  ANICT  fez  um  acompanhamento  da  situação  ao  longo  dos  últimos  meses,  onde  se                
concluiu  que,  independentemente  de  se  terem  verificados  desenvolvimentos  nas  comunicações           
das  decisões  finais  das  CAB, em  meados  de  dezembro  de  2019,  continuam  a  haver               

https://anict.wordpress.com/2019/10/29/prevpap-anict-solicita-a-intervencao-do-ministro-da-ciencia-tecnologia-e-ensino-superior/


investigadores  sem  receber  qualquer  notificação  oficial,  o  que  é  uma  situação  injustificável .  De              
referir  que  a  grande  maioria  dos  cerca  de  1600  requerentes  ao  PREVPAP  já  tinha  recebido  as                 
comunicações   para   não   regularização,   pelo   que   não   participaram   neste   questionário.  

 

 

Por  outro  lado,  a  análise  às  notificações  consideradas  para  regularização  permitem-nos  concluir             
que,  salvo  raras  excepções, as  instituições  de  ensino  superior  e  investigação  continuam  a              
não  cumprir  a  Lei  112/2019 , não  respeitando  os  prazos  legalmente  estabelecidos  para  a  abertura               
de  concursos,  nas  instituições  regidas  pelo  regime  público,  nem  para  as  regularizações  imediatas,              
a  decorrer  nas  instituições  de  regime  privado  (fundacional),  tal  como  se  pode  comprovar  pelo               
gráfico  disponibilizado  de  seguida. Solicitamos  assim  a  intervenção  dos  senhores  deputados            
neste   assunto.  

 

Sobre   a   questão   orçamental   das   instituições  
Como  é  do  conhecimento  público,  em  Outubro  de  2018,  o  Sr.  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e                 
Ensino  Superior,  Professor  Manuel  Heitor,  afirmava  que  o  programa  PREVPAP  não  tinha  uma              
dotação  orçamental  atribuída,  e  que  seria  necessário  analisar  as  situações,  caso  a  caso  ( ver               
notícia  aqui ).  Por  sua  vez, os  Reitores  têm  usado  o  argumento  da  indisponibilidade              

https://www.dn.pt/lusa/oe2019-ministro-do-ensino-superior-reitera-que-regularizacao-de-precarios-e-para-cumprir-10019506.html
https://www.dn.pt/lusa/oe2019-ministro-do-ensino-superior-reitera-que-regularizacao-de-precarios-e-para-cumprir-10019506.html


financeira  para  não  implementar  os  contratos  já  homologados  pelas  respectivas  CAB’s ,            
mesmo  após  já  ter  sido  afirmado  publicamente,  pelo  Sr.  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino                
Superior,  que  irá  haver  reforço  orçamental  para  cobrir  os  custos  de  contratação  dos  investigadores               
doutorados   ( ver   notícia   aqui ).   

Efectivamente,  a  larga  maioria  (se  não  na  sua  totalidade)  dos investigadores  doutorados             
contratados  há  vários  anos  (ultrapassando  os  limites  definidos  por  lei  para  contratos  a  termo)               
nas  instituições  Portuguesas eram  pagos  por  verbas  transferidas  pela  Fundação  para  a             
Ciência   e   a   Tecnologia   (FCT).      A   ANICT   considera   que:  

(i)  sendo  a  atividade  de  investigação  um  dos  pilares  fundamentais  da  atividade             
universitária   e   nos   laboratórios   de   estado;  

(ii)  havendo  o  reconhecimento  pelas  CAB  das  funções  permanentes  que  estes            
investigadores   estavam   a   cumprir   nas   várias   instituições;  

é  então  necessário  que  o Estado  Português  assuma  as  responsabilidades financeiras  pela  boa              
execução  do  serviço  público, procedendo  à  inscrição,  em  sede  de  orçamento  de  estado ,  de               
verbas  para  assegurar  o  pagamento  destes  novos  quadros  das  instituições. Gostaríamos            
que  os Senhores  Deputados  tivessem  estes  fatos  em  conta ,  no  momento  de  discussão  do               
Orçamento   de   Estado.  

 

Outros   problemas  
O  acompanhamento  que  a  ANICT  tem  vindo  a  efectuar  junto  dos  doutorados  que  participaram  no                
nosso  questionário,  permitiu  identificar  outros  problemas  relativos  com  a  implementação  do            
PREVPAP,  que  merecem  a  atenção  dos  Srs.  Deputados  da  Comissão  de  Educação,  Ciência,              
Juventude   e   Desportos,   nomeadamente:  

(i)  Alguns  doutorados  da  Universidade  de  Coimbra,  Universidade  de  Lisboa,  Universidade            
Nova  de  Lisboa,  e  Universidade  de  Trás  os  Montes  e  Alto  Douro,  informaram-nos  que,               
embora  tenham  tido  sempre  contratos  de  investigadores,  ao  longo  dos  vários  anos  em  que               
estiveram  na  mesma  instituição,  existe  uma  percepção  que  as  respectivas  universidades            
vão  querer  regularizar  estes  vínculos  na  carreira  de  docência.  Como  sua  excelência  sabe,              
embora  existam  inúmeras  semelhanças  nas  funções  entre  investigadores  e  docentes, as            
carreiras  são  efectivamente  distintas .  Parece-nos  assim,  que  está  a  haver  uma            
interpretação  abusiva  do  artigo  7º  da  Lei  112/2017.  Sendo  o  interesse  institucional             
correspondido  pelo  interesse  do  investigador,  parece-nos  aceitável  que  se  proponha  essa            
mudança  mas,  de  forma  alguma,  deverão  os  investigadores  serem  forçados  a  mudar  de              
carreira,   via   PREVPAP.  

(ii)  Aparentemente  existem  Universidades  de  regime  fundacional  a  fazer  interpretações           
muito  distintas  da  Lei  112/2017,  muito  em  concreto  no  que  diz  respeito  à  data  de  início  de                  
regularização  de  contratos,  havendo  propostas  de  regularização  com  data  da           
homologação  da  CAB,  propostas  de  regularização  com  a  data  efetiva  da  assinatura  do              
contrato,  ou  até  mesmo  situações  em  que  pessoas  que  neste  momento  têm  contratos  de               
investigador  financiados  por  outros  programas  (i.e.,  IF  ou  CEEC),  estão  a  ser  notificadas              
que  as  instituições  apenas  pretendem  regularizar  as  suas  situações  no  final  dos  mesmos              
programas,   uma   vez   mais   indo   contra   o   estabelecido   no   artigo   14   da   Lei   112/2017.  

(iii)  Nos  vários  laboratórios  de  estado  o  processo  prolonga-se  ainda  mais,  naqueles  casos              
em  que  os  investigadores  considerados  para  regularização  eram  bolseiros,  estando  em            
análise,  caso  a  caso,  se  as  funções  correspondem  a  um  lugar  de  carreira  de  técnico                
superior  ou  de  investigador  auxiliar.  O  problema  principal  com  esta  nova  análise  é  que são                
vários  os  antigos  bolseiros  doutorados  que  se  encontram  neste  momento  desempregados ,            

https://rr.sapo.pt/2019/04/05/pais/governo-garante-verbas-para-integrar-investigadores-precarios/noticia/146907/


sem  que  as  instituições  tenham  cumprido  o  regime  transitório  de  proteção  previsto  no              
artigo   16º   da   Lei   112/2017.  

(iv)  Existem  também  casos  de  bolseiros  considerados  para  integração  em  universidades            
do  foro  público  (como  Universidade  do  Algarve),  cujas  bolsas  terminam  este  mês,  os              
contratos  ainda  não  foram  abertos e  também  não  foi  despoletado  o  previsto  no  artigo  16º                
da   Lei   112/2017.  

(iv)  Tendo  em  conta  que  alguns  destes  investigadores  já  estavam  com  contratos  precários              
há  mais  de  10  anos,  é  importante  acautelar  a  provisão  do  Orçamento  de  Estado,  para  se                 
fazer  cumprir  com  o  artigo  13º  da  Lei  112/2017,  relativamente  à  reconstituição  das              
carreiras   e   contagem   do   tempo   de   serviço   anterior.  

(v)  Ainda  relativamente  à  reconstituição  das  carreiras,  alguns  investigadores          
informaram-nos  da  aparente  intenção  de  algumas  universidades  apenas  contarem  o           
contrato  ativo  entre  1  de  janeiro  de  2017  a  4  de  maio  de  2017,  ignorando  por  completo  os                   
contratos  previamente  estabelecidos  com  a  mesma  instituição ,  o  que  poderá  levar  a  uma              
interpretação   abusiva   do   artigo   11º   da   Lei   112/2017.   

(vi)  Por  fim,  cumpre-nos  alertar  a  situação  de  vários  investigadores  que  foram  excluídos  do               
PREVPAP,  apenas  porque  tinham  contratos  com  instituições  privadas  sem  fins  lucrativos            
(tais  como  o  CCMAR,  REQUIMTE,  ICETA).  Esta  situação  deve  ser  revista  pelo  governo,              
pois  efectivamente  estamos  a  falar  de  investigadores  que  cumprem  as  funções            
necessárias  às  instituições  de  ensino  superior,  independentemente  de  terem  vínculo           
contratual  com  entidades  legalmente  distintas.  A  ANICT  considera  importante  que  o            
Governo  analise  estas  situações,  para  determinar  se  não  estão  a  ser  cometidos  abusos,              
com   contratos   precários   sucessivos.   

 

 

Respeitosamente,  

pela   direção   da   ANICT  
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