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Dos 780 novos 
quadros do superior 
só 10% são docentes 
e investigadores 
Precários. Esmagadora maioria das novas vinculações na ciência 
e no superior até ao momento é de pessoal técnico das carreiras gerais 

PEDRO SOUSA TAVARES 

Um total de 780 trabalhadores pre-
cários das instituições do ensino su-
perior e ciência - entre 5866 candi-
datos -viram aprovados os seus pe-
didos de integração nos quadros, ao 
abrigo do Programa de Regulariza-
ção Extraordinária dosVInculos Pre-
cários na Administração Pública 
(PREVPAP). Mas os dados, referen-
tes à última atualização realizada a 
6 de março, mostram uma enorme 
discrepância no sucesso das candi-
daturas, com os trabalhadores das 
carreiras gerais a contarem já com 
687 aprovações - de um total de 
1087 requerimentos analisados-e 
os docentes e investigadores a con-
tabilizarem apenas, respetivamen-
te, 37 e 44 processos deferidos. Pou-
co mais de 10% do total. 

Em declarações ao DN, o minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Heitor, defendeu 
que estes dados são um indicador 
de que o PREVPAP está "a correr 
bem" no setor. Mas Gonçalo Velho, 
presidente do Sindicato Nacional 
do Ensino Superior (SNESup), con-
siderou o oposto. Para o dirigente 
sindical, os números são dupla-
mente negativos, traduzindo "o ro-
tundo falhanço" da regularização de 
precários no superior r e ciência e o 
"não cumprimento da lei" do Orça-
mento do Estado. 

Para Manuel Heitor, os números 
globais não podem ser analisados 
sem considerar a situação específi-
ca de cada um dos grupos de traba-
lhadores: carreiras gerais, docentes 
e investigadores, com o ministro a 
assumir que os primeiros foram 
sempre "prioritários" para a tutela 

"As questões nas carreiras gerais 
estão a ser resolvidas deforma siste-
mática", defendeu. "Temos 50% dos 
casos analisados e, destes, analisa-
dos positivamente cerca de 50%", 
contou, explicando estarem em 
(-Asa  "bolseiros de gestão de ciência 
e tecnologia e recibos verdes ou ou-
tro tipo de contratos. Aí está a ser fei-
to como planeado", considerou, 
lembrando as"cerca de 700 pessoas 
já abrangidas". 

No que toca ao grupo dos do-
centes, em que foram já analisados 
1050 requerimentos-praticamen-
te os mesmos das carreiras gerais-
mas apenas tiveram luz verde 37, o 
ministro defendeu que está em 
causa uma "má interpretação" dos 
regulamentos, que levou muitos 
docentes, "sobretudo professores 
convidados", a pedir a vinculação 
sem reunirem as condições para o 
fazer, uma vez que o processo esta-
va restrito a situações em que se ve-
rificava o "incumprimento do esta-
tuto da carreira docente universi-
tária ou o estatuto dos politécnicos. 
Foram aprovados cerca de 40 casos 
e eu diria que eram aqueles que ti- 

nham de ser", sustentou. Mas Gon-
çalo Velho defendeu que "a lei não 
está a ser respeitada" com essa 
interpretação. "O n.° 2 da Lei 112 
de 2017 (que determina o 
PREVPAPI inclui claramente as car-
reiras especiais e menciona as ins-
tituições do ensino superior", lem-
brou. "E no seu artigo quarto refe-
ria também a questão dos tempos 
parciais, em que se incluem os con-
vidados." 

De acordo com o dirigente sin-
dical, entre os casos de professores 
convidados que o ministério e as 
instituições não estarão a conside-
rar elegíveis, inclui-se"um número 
elevado de candidaturas de pes-
soas que tinham carga horária 
completa, que tinham funções de 
gestão. Essas informações [relati-
vas aos processos analisados] pa-
recem indicar que estão afastados", 
criticou. 

"Cobradores com bolsas" 
No que respeita às carreiras gerais, 
Gonçalo Velho admitiu ser"positivo 
enquadrar estes elementos, cujo 
"grau de precariedade" era elevado. 
Mas lamentou que este "cuidado 
com os funcionários que não pos-
suem as qualificações elevadas" não 
tenha sido extensível aos que as 
têm, "como é o caso dos docentes e 
dos investigadores". 

De acordo com o sindicalista, 
quem está na carreira geral é so- 

Aprovados para regularização 
Carreiras 
gerais 
887  

Professores 
e Investigadores têm vindo 
a protestar devido à forma 
como estão a decorrer 
as vinculações no setor 

bretudo "pessoal administrativo, 
que faz apoio aos serviços acadé-
micos. E o facto de esse grupo in-
cluir uma percentagem elevada de 
bolseiros é explicado pela utiliza-
ção criativa que algumas institui-
ções fazem dessa figura: "Houve si-
tuações conhecidas na Universi-
dade de Lisboa em que chegaram a 
ser contratados pedreiros com bol-
sas, ou na Universidade de Coim-
bra em que chegaram a ser contra-
tados cobradores de propinas 
[com esse vínculo", ilustrou. 

No que respeita aos investigado-
res, com 44 processos deferidos, 
Manuel Heitor defendeu que a 
prioridade do ministério, "num 
trabalho muito concertado com as 
Finanças e outras instituições, tem 
sido de regularizar as situações da-
queles que já tinham tido contratos 
de ciência e investigador FCT". Para 
as outras situações, defendeu, exis-
tem "outras alternativas", nomea-
damente "os concursos normais, 
alguns ainda abertos". Mas Gonça-
loVelho cliva:,  que neste grupo "a si-
tuação é ainda pior", existindo um 
"caso dramático com os investiga-
dores que não estavam abrangidos 
pela lei do emprego científico" aos 
quais teria sido prometido o aces-
so ao quadro.  

A presidente da Associação de Bol-
seiros de Investigação Científica, 
que trabalha no Centro de Linguís-
tica da Universidade de Lisboa, 
acusa o ministério de falta de coe-
rência nas posições que tern toma-
do nas comissões que analisam 
pedidos, sempre em favor das ins-
tituições. Defende também que 
são descabidos os argumentos 
utilizados pelas instituições para 
recusar vinculações 

Entre 1630 requerimentos apre-
sentados por investigadores, ape-
nas 44 foram aprovados para vin-
culação. Como lê estes números? 
Teria de consultar esses números 
com maior pormenor. Por um lado, 
porque não sei qual era o vínculo 
das pessoas, se eram investigadores 
FCT (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia ]ou bolseiros pós-doc. 
De qualquer forma, o que o senhor 
ministro tinha prometido era que os 
investigadores FCT. muitos deles 
com contratos a termo certo, teriam 
entrada pelo PREVPAPTambémga- 

Investigadores 
44  12 

Docentes 
37 

Outros 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 74332265 03-04-2018

"O que nos parece é que há má vontade" 

Desde que arrancou, em meados de 2017, o Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 

na Administração Pública (PREVPAP) registou vários 
atrasos. Processo de abertura dos concursos 
terá de ficar concluído até ao final de 2018. 

P&R 

rantiu que, em determinadas cir-
cunstâncias, os bolseiros de pós-
-doc teriam entrada. Mas esses nú-
meros são irrisórios face ao número 
de processos admitidos. 
Alndafflperaquepossamaumentar 
deforma significativa? 
O que esperamos é que, de facto, o 
próprio ministério tenha uma con-
duta mais coerente e não vote nas 
comissões sempre ao lado das uni-
versidades, muitas vezes não reve-
lando coerência. O que temos veri-
ficado é que, entre duas pessoas que 
têm exatamente o mesmo percur-
so, numa instituição diz-se que é 
uma necessidade permanente e 
noutra diz-se que não, e o ministé-
rio acompanha as instituições 
numa ou noutra posição. 
O ministério defende que a priori-
dade têm sido as canekasgerals-
Alguns dos bolseiros que estão a ser 
regularizados [nas carreiras gerais) 
são bolseiros de gestão de ciência e 
tecnologia. São falsos bolseiros, pes-
soas que fazem apoio à investigação, 
nomeadamente em tarefas admi-
nistrativas. O que pergunto é como 

Sandra Pereira tem 41 anos 
e é bolseira há 19: "Nunca 
conheci outro vínculo", diz 

é que uma pessoa que dá apoio à in-
vestigação é uma necessidade per-
manente e a pessoa que faz a inves-
tigação propriamente dita já não é. 
As Instituições têm argumentado 
que as tarefasdeinvestigação impli-
cam, por natureza,grande rotath/l-
dade.Vhicular muitos investigado-
r% pode ser um obstáculo ao acesso 
competitivo afundas para a investi- 
gação? 
Até agora não foi. As pessoas que 
têm os seus projetos de bolsas de  

doutoramento e de pós-doc pas-
sam sempre pelas instituições. Nin-
guém pede um projeto sem a insti-
tuição saber. Ese a instituição se as-
socia a um projeto com umvinculo 
precário, há de com certeza asso-
ciar-se quando este deixa de o ser. 
O que nos parece é que há má von-
tade, que há vontade de não regula-
rizar os vínculos. 
Continuam sem proteção social. 
Anão ser aparcela coberta pelo se-
guro social voluntário.» 
Não temos acesso a subsídio de de-
semprego, de Natal ou de férias. 
Quanto à baixa médica, através do 
seguro social voluntário - em que 
descontamos como se ganhásse-
mos °salário mínimo-, temos cole-
gas com cancro que recebem 300 
euros. Eu sou bolseira há 19 anos, 
tenho 41 anos e não vou ter reforma 
digna porque essa também é calcu-
lada com base no seguro social vo-
luntário. E mesmo assim nem todos 
têm acesso a este seguro, porque 
este implica a existência de uma 
bolsa de pelo menos seis meses, e há 
bolsas de três. 

O que é o PREVPAP 
e a quem se destina? 

> A perceção de que há milha-
res de postos de trabalho na 
administração pública que 
correspondem a funções per-
manentes dos serviços e estão 
ocupados por trabalhadores 
com vínculos precários levou 
o governo a lançar um 
Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos 
Precários na Administração 
pública (PREVPAP). O progra-
ma dirige-se a trabalhadores 
(recibos verdes, contrato de 
prestação de serviço, contrato 
a termo) que entre 1 de janei-
ro e 4 de maio de 2017 exerce-
ram funções sujeitas a poder 
hierárquico e tiveram de ob-
servar um horário de traba-
lho. Abrange ainda tra-
balhadores do setor empresa-
rial do Estado cujo vínculo 
seja considerado desadequa-
do. 

Todos os precários vão ser 
integrados? 

> Não. O governo começou por 
fazer um levantamento que 
deu conta da existência de 
cerca de 116 mil trabalhadores 
com vínculo precário. Deste 
total, apenas 31 957 entrega-
ram um requerimento a solici-
tar a análise da sua situação, 
porque entendem que o seu 
vínculo não é adequado à fun-
ção que desempenham e ao 
cargo que ocupam. 

Quem entregou requeri-
mento passa a efetivo? 

> Não há essa garantia. Os re-
querimentos foram encami-
nhados para as comissões de 
avaliação bipartidas (CAB), 
em que têm assento represen-
tantes do serviço, dos traba-
lhadores (sindicatos) e do 
Ministério das Finanças, que 
fazem uma avaliação sobre a 
adequação do vínculo e emi-
tem um parecer. Este parecer é 
depois enviado para homolo-
gação do ministro da tutela do 
serviço em causa e do ministro 
das Finanças. Só com luz 
verde destes dois membros do 
governo é que o trabalhador  

fica em condições de concor-
rer ao lugar. 

Trabalhador pode contes-
tar a decisão do governo? 

> Sim, pode opor-se às conclu-
sões que resultaram do pare-
cer da CAB, depois da homo-
logação ministerial. E dispõe 
de um prazo de 10 dias, após a 
notificação, para o fazer. 

Há carreiras que não estão 
no PREVPAP? 

> Sim. Os professores com 
contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolu-
tivo não estão abrangidos pelo 
PREVPAP, assim como todas 
as carreiras para as quais há 
legislação própria a regula-
mentar a integração de traba-
lhadores que exercem funções 
correspondentes a necessida-
des permanentes dos servi-
ços. 

> E quem tem contrato-
-emprego inserção? 

> No período da troika e mais 
recentemente foi prática cor-
rente fazer contratos-
-emprego inserção a pessoas 
que estavam a receber subsí-
dio de desemprego, colocan-
do-as em serviços da adminis-
tração pública com vínculos 
precários. A regularização 
destas situações também está 
contemplada, mas aqui não 
foi necessário o trabalhador 
apresentar um requerimento, 
ficando a cargo do dirigente 
do serviço a identificação 
e comunicação das situações 
irregulares às CAB. 

> Há uma data para que 
este processo termine? 

> Depois de identificados os 
precários, entregues e analisa-
dos os requerimentos, a últi-
ma fase deste programa con-
siste na abertura de vagas nos 
mapas de pessoas e na aber-
tura dos concursos para a in-
tegração dos precários. 
O governo garante que todos 
serão abertos até ao final de 
2018 - data-limite que consta 
da lei. LT. 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 20,60 x 7,94 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 74332265 03-04-2018

410 PORTO DERROTADO E V BELEV 
DEIXA BENFICA NA LIDERANÇA A13 DIAS 
DE ENFRENTAR AS ÁGUIAS \A LUZ PACe. 30e,   
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Ensino superior Só 10% 
dos precários integrados são 
professores e investigadores 
Vínculo. Pessoal técnico representa a larga maioria dos cerca de 800 trabalhadores que viram 
aprovados os pedidos de passagem aos quadros em instituições de ciência e ensino superior. 
Números vistos pelo ministro como "bom sinal" mas considerados um "falhanço rotundo" pelos 
sindicatos. Maior fatia dos professores que pediram integração não cumpriam requisitos. Mas 4 E 5 
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