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I
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Assunto: Sobre a prooposta de Leei do Orçam
mento do Estado 2019

Senhoor Primeiro--Ministro,
A Associação de
d Bolseiross de Investigação Cieentífica – ABIC, a F
Federação Nacional
N
d
dos
Professorres – FENPR
ROF, o Sinndicato Naciional e Dem
mocrático doos Professoores – SIND
DEP, e a Rede
de Investtigadores Contra
C
a Preecariedade Científica, organizaçõões represenntativas de docentes do
d
ensino suuperior e dee investigaddores e bolsseiros de in
nvestigação científica, vêm exporr a V. Exa. o
seguinte:
de
Na árrea governnativa da Ciência,
C
Teecnologia e Ensino Superior
S
(C
CTES), o Programa
P
Regularizzação Extraaordinária dos
d Vínculoos Precário
os na Admiinistração P
Pública – PREVPAP
P
–,
ameaça constituir-se
c
e num graande logro e numa enorme frrustração ppara os 3118 docentees,
investigaddores e bollseiros que recorreram
m a este pro
ograma porr considerarrem que as funções quue
desempennham corresspondem a necessidaddes permaneentes das reespetivas innstituições, com
c
víncullos
não adequuados.
Tal accontece porrque, desdee o início do
d funcionam
mento das Comissões de Avaliaçção Bipartida
(CAB) daa área CTE
ES, o Goverrno se recussa a assegu
urar os recursos financeiros necessários à jussta
aplicação do program
ma, o que tem
t
conduzzido a resulttados muitoo parcos. Os dados div
vulgados peelo
Observatóório do Em
mprego Cienntífico, em 8/10, comp
provam estaa triste reallidade: anallisados pouco
mais de metade
m
dos requeriment
r
tos, apenas 161 (9,3%)) docentes e investigadores (incluiindo bolseirros
de investiigação) viraam as CAB dar parecerr favorável para
p a regullarização doos seus vínculos.
Aindaa assim, estees 161 trabaalhadores inncorrem no risco
r
de nãoo conseguirem que as suas
s
situaçõões
laborais sejam reguularizadas, porque as instituiçõees a que pertencem
p
nnão dispõeem de meiios
financeiroos para garaantirem o coorrespondennte cabimen
nto de verbaa. A título dde exemplo, destaca-see a
situação na
n Universidade do Algarve, cujo reitor soliccitou a não homologaçã
h
ão de 18 deeliberações da
CAB, relaativas a invvestigadoress que mereceram o voto
o favorável à regularizzação do seu
u vínculo, por
p
unanimiddade.
A ineeficiência e a falta de
d eficáciaa da aplicaação do PR
REVPAP a docentes convidadoos,
investigaddores e boolseiros dooutorados deve-se, essencialmennte, à faltta de critéérios para a
identificaação dos cassos de exerccício efetivoo de funçõees corresponndentes a neecessidadess permanenttes
e com vínnculos não adequados,
a
que devem
m ser justos e não depenndentes da pperceção daas instituiçõões
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de que não haverá reforços orçamentais, ou de outras razões que apresentem para a não
regularização dos vínculos.
O Governo deve assim garantir urgentemente às instituições do Ensino Superior e da Ciência os
reforços orçamentais suficientes para uma aplicação adequada, justa e digna do PREVPAP.
O Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos vêm
igualmente chamando a atenção para a necessidade de tais reforços orçamentais para o cumprimento
do acordo para a legislatura que assinaram com o Governo.
Para a eficácia deste processo de consolidação e desenvolvimento do emprego científico no
Ensino Superior e na Ciência, importa também que os novos contratos decorrentes da aplicação do
PREVPAP, bem como os relativos à aplicação da norma transitória do DL n.º 57/2016, dito do
emprego científico, e ainda os correspondentes aos concursos de estímulo ao emprego científico
(individual e institucional) não sejam considerados para efeitos do cumprimento dos limites à massa
salarial que têm sido fixados nas últimas leis do OE.
Também é urgente assegurar o financiamento necessário para resolver a situação dos bolseiros
doutorados abrangidos pelo DL do emprego científico cujas instituições de acolhimento se recusam a
abrir os concursos a que eles têm direito, para restabelecer os subsídios retirados aos bolseiros na
anterior legislatura e para concretizar a efetiva recuperação do seu poder de compra (cujas bolsas não
são atualizadas, na generalidade, desde 2002).
Em particular, as organizações signatárias reclamam que o Governo a que V. Exa. preside, com a
máxima urgência, assegure às instituições que serão inscritas no OE 2019 as verbas suficientes para
uma aplicação justa do PREVPAP à área CTES, correspondendo assim às expectativas que criou a
cerca de 3 milhares de docentes, investigadores e bolseiros de investigação científica que requereram
a apreciação das suas situações laborais precárias ao PREVPAP. O caminho até agora percorrido
ainda está em tempo de ser corrigido para que a aplicação deste programa de combate à precariedade
na área CTES tenha um final justo e digno, em correspondência com as expectativas criadas pelo
Governo aos requerentes.
Com os melhores cumprimentos,
As organizações signatárias

ABIC

FENPROF

SINDEP

Rede de Investigadores
Contra a Precariedade Científica
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