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Análise do questionário “Ponto da situação - contratos 
da norma transitória (DL 57/2016)” 
 
 
 

Enquadramento 
 
Em 29 de agosto de 2016 foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei 57/2016, que 
aprovou um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego 
científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. Na altura do diploma, a grande 
maioria dos investigadores doutorados em Portugal desempenhavam a sua atividade 
profissional sem um vínculo laboral apropriado, nomeadamente através de bolsas de 
investigação de pós-doutoramento. Estas bolsas de investigação surgiam, erradamente, 
como o instrumento principal para assegurar a manutenção de quadros altamente 
qualificados em fases muito díspares de carreira, desde recém-doutorados a investigadores 
com mais de 12 anos de atividade pós-doutoramento.  
 
Tendo a ANICT muito contribuído para o DL 57/2016, o diploma final aprovado ficou aquém 
das nossas propostas, sendo que em particular o artigo 23º, mais conhecido como a Norma 
Transitória (NT), nos levantou sérias dúvidas. Entre 2017 e 2018, a ANICT participou em 
várias reuniões com o então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na tentativa 
de melhorar a implementação da NT. Por um lado, a NT previa a abertura de concursos 
para todos os bolseiros de pós-doutoramento que estivessem há mais de 3 anos, seguidos 
ou interpolados, nas instituições. No entanto, o diploma só garantia financiamento para 
aquelas posições que eram diretamente financiadas pela FCT. Assim, de 2076 bolseiros 
que poderiam dar origem a posições ao abrigo da norma transitória, 1816 foram validados 
como sendo potencialmente elegíveis para financiamento pela FCT, mas só se abriram 
1696 posições, tendo sido excluídas, à revelia da lei, muitas posições onde não foi garantido 
o financiamento das mesmas. Para além disso, e provavelmente como consequência da 
falta de garantia de financiamento, vários concursos foram abertos de forma muito restrita, 
não tendo sido garantido um concurso aberto e competitivo, como a ANICT sempre 
defendeu. 
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Em 2020, a ANICT fez um levantamento nacional sobre o ponto da situação da avaliação 
de desempenho institucional, tal como prevista no DL 57/2016, tendo verificado que na 
maioria das instituições o processo estava muito atrasado. Sendo que nas instituições de 
direito público a avaliação é obrigatória, e essencial para a futura abertura de um contrato 
de carreira, e nas instituições em regime de direito privado a avaliação é requisito para o 
despedimento por justa causa, não nos parece razoável o atraso na definição dos critérios 
de avaliação, levando a que os investigadores desconheçam quais os aspetos valorizados 
pela sua instituição.  
 
Ao longo dos últimos 3 anos, a ANICT também tomou conhecimento de que vários 
investigadores contratados ao abrigo da NT tinham rescindido os seus contratos. Esta 
rescisão deveu-se a um dos seguintes pontos: (i) regularização do seu vínculo via 
PREVPAP, (ii) integração na carreira de docente; ou (iii) obtenção de posição no âmbito 
dos concursos CEEC. Por este motivo, as verbas destinadas à NT nunca serão aplicadas 
na sua totalidade para o fim a que se destinavam. Assim, a ANICT promoveu um inquérito 
aos investigadores contratados no âmbito da NT para aferir o ponto da situação destes 
contratos.  
 

Metodologia do estudo 
 
O inquérito foi realizado entre 1 de abril a 1 de maio de 2022, através de um formulário 
Google e divulgado através de listas de endereços eletrónicos dos sócios da ANICT, no site 
da ANICT e nas redes sociais (Facebook).  
 
Processo de validação dos participantes 
1. Foi solicitado um endereço de email para o qual foi automaticamente enviado um recibo 
com as respostas submetidas. 
2. Foram recebidas 346 respostas.  
3. No encerramento do questionário, foi analisada a eventual submissão de respostas 
duplicadas. Encontraram-se 24 endereços de email duplicados, pelo que se manteve 
apenas a última resposta submetida.  
4. A ANICT enviou um email a todos os endereços submetidos, para validação dos mesmos, 
tendo sido detetado 1 endereço de email inválido, cujas respostas foram também 
eliminadas. 
5. No final deste processo foram validadas 321 respostas. 
  
Garantia da confidencialidade  
1. A recolha das respostas do formulário da google foi gerado num ficheiro de folha de 
cálculo (original). Apenas a coluna com o email se manteve visível; as colunas com as 
respostas mantiveram-se ocultadas durante a recolha das respostas.  
2. Todas as colunas com elementos identificativos na folha de cálculo original foram 
eliminadas, antes de se proceder à análise dos resultados.  
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Resultados 
 
Entre os dias 1 de Abril e 1 de Maio de 2022, a ANICT partilhou com a comunidade científica 
um questionário com o intuito de aferir o atual ponto de situação dos contratos realizados 
no âmbito da norma transitória (DL 57/2016). Faz-se agora a análise dos resultados obtidos 
nesta consulta. 
 
Verifica-se que os 321 investigadores que responderam ao questionário da ANICT 
correspondem a 19% dos 1696 que celebraram contratos ao abrigo da norma transitória. 
Salientamos, no entanto, que, de acordo com o documento publicado pela FCT referente à 
lista dos contratos DL57 em execução (Lista_NT_DL57.pdf, documento atualizado a 26 de 
Abril de 2022), foram rescindidos 258 contratos até ao momento correspondendo a 15% do 
total de contratos assinados. Dos 321 investigadores que responderam ao inquérito da 
ANICT, 101 indicaram ter contrato com uma entidade em regime de funções públicas (ex. 
Universidade pública, laboratório de estado, etc.), e 220 indicaram ter um contrato ao abrigo 
do código de trabalho (ex. Universidade em regime fundacional, instituições do foro privado, 
etc.). 
 

 
Figura 1 Tipo de Contrato 

 
De acordo com os resultados, por tipo de instituição, pode-se inferir que: 
 

1. Investigadores com contrato em regime de funções públicas  
 

   
Figura 2 Análise dos resultados obtidos referentes aos investigadores com contrato em regime de funções 
públicas. 
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a. Os contratos foram iniciados entre abril de 2017 e fevereiro de 2022; 
b. Dos 101 investigadores, 31% indicou não conhecer ainda os critérios de 

avaliação referentes ao seu contrato, enquanto 36% teve conhecimento 
dos mesmos em 2021, 19% em 2022, 9% em 2019 e 6% em 2020;  

c. Regista-se que 51% (N=52) dos investigadores foram já avaliados 
(contratos iniciados entre abril de 2017 e maio de 2021) e 49% (N=49) não 
o foram (contratos iniciados entre setembro de 2018 e fevereiro de 2022); 

d. De entre os investigadores já avaliados, 88% sabe já o resultado da 
avaliação. Como consequência do processo de avaliação 4 investigadores 
foram despedidos, e 44 (85%) referiram não ter registado qualquer 
consequência do processo de avaliação; 

e. Na generalidade, 78% (N=79) dos 101 investigadores com um contrato de 
trabalho pela norma transitória com uma entidade pública referiram 
continuar atualmente na mesma posição da norma transitória. 

  
 
 
2. Investigadores com contrato ao abrigo do código de trabalho 

 

   
Figura 3 Análise dos resultados obtidos referentes aos investigadores com contrato ao abrigo do código de 
trabalho. 

   
a. Os contratos foram iniciados entre março de 2017 e março de 2019; 
b. 54% dos 220 investigadores referiu não conhecer os critérios de avaliação 

referentes ao seu contrato, enquanto 21% teve conhecimento dos 
mesmos em 2021, 19% em 2022, 4% em 2019 e 2% em 2020; 

c. 19% (N=41) foram avaliados, mas apenas 46% dos investigadores 
indicam saber o resultado da avaliação; 

d. Dos investigadores já avaliados, apenas dois indicaram como 
consequência dessa avaliação a integração na carreira de investigação. 
Para os restantes investigadores já avaliados não se registou qualquer 
consequência do processo de avaliação; 

e. Na generalidade, 81% (N=179) dos 220 investigadores com um contrato 
de trabalho pela norma transitória ao abrigo do código de trabalho 
indicaram continuar na mesma posição da norma transitória, enquanto 8% 
(N=18) indicaram ter atualmente um contrato CEEC individual em 
categoria superior, 4% (N=8) passaram para contratos de carreira, 3% 
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(N=6) referiram ter agora um contrato CEEC na mesma categoria e os 
restantes 3% mudaram de instituição ou passaram para outro tipo de 
contrato a termo na mesma instituição. 

 
Assim, globalmente, a situação atual dos investigadores contratados no âmbito da Norma 
Transitória (NT) (DL57/2016 e L57/2017) encontra-se representada na Figura 4. 
 

 
Figura 4 Análise global da situação atual dos investigadores contratados no âmbito da Norma Transitória (NT) 
(DL57/2016 e L57/2017). 

Conclusões / reflexões 
  

Da análise efetuada pode-se inferir que: 
1.  Cerca de 18% dos investigadores que responderam ao inquérito abandonaram 

o contrato realizado no âmbito da NT, um valor próximo dos 15% globais 
referidos pela FCT;  

2.  O processo de avaliação continua muito atrasado (51% dos investigadores em 
regime de funções públicas e 19% no âmbito do código do trabalho), no entanto, 
é de salientar que a avaliação dos investigadores em funções públicas está mais 
adiantada face aos investigadores contratados ao abrigo do código do trabalho; 

3.  Os investigadores com contrato em funções públicas têm um maior conhecimento 
dos critérios de avaliação; 

4.   O processo de avaliação conduziu, globalmente, até ao momento, à integração 
de apenas 2% dos investigadores, ao despedimento de 4% dos investigadores 
(todos no regime público) e não teve qualquer consequência nos restantes 
investigadores. 

  
Face a estes resultados é impreterível a intervenção do Ministério neste processo, para que 
a lei seja respeitada e cumprida. É importante notar a diminuição do orçamento executado 
para suportar as posições NT. Esse orçamento deverá ser mantido dentro do SCTN, em 
particular para financiar posições de carreira, dentro do espírito da Lei 57/2017. A ANICT 
está atualmente em contacto com vários intervenientes do SCTN nesse sentido. 
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