Reivindicações dos Trabalhadores com Vínculos Precários da Ciência e Ensino
Superior
17 de Abril de 2019

1. Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração
Pública (PREVPAP)
1.1 Divulgação imediata dos critérios aplicados pelas Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB)
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (CTES), e do "Guião de Apoio" enviado pelas duas
CABs aos dirigentes das instituições;
1.2 Anulação da segunda reunião da CAB para os investigadores da Universidade do Algarve,
que deu origem à reversão dos pareceres;
1.3 Reavaliação de todos os casos excluídos com base em critérios arbitrários e não conformes
à Lei 112/2017;
1.4 Estabelecimento de uma data limite para que sejam realizados os concursos de
regularização para aqueles que tiveram parecer positivo, tanto nas CAB CTES como noutras
CAB;
1.5 Aplicação do mecanismo de protecção previsto na Lei 112/2017 (Art. 16.º) a todos os
requerentes do PREVPAP que aguardam decisão das CABs de qualquer um dos sectores, de
acordo com a orientação dada pelo sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República.

2. Decreto-Lei 57/2016 e Lei 57/2017 - Norma Transitória (NT)
2.1 Abertura de todos os procedimentos concursais referentes a bolseiros doutorados elegíveis
para a NT, incluindo todos os casos referentes a bolsas não financiadas directamente pela FCT;
2.2 Tornar obrigatória a celebração de todos os contratos ao abrigo da NT para os quais foram
realizados os respetivos procedimentos concursais;
2.3 Proceder à transferência para as instituições, a breve prazo, das verbas em falta referentes a
esses contratos;
2.4 Prever um conjunto de sanções a aplicar às instituições que não cumpriram a NT, como por
exemplo a não-elegibilidade da instituição de acolhimento para futuros concursos de
investigação individual ou de projectos;
2.5 Garantir a efectiva prorrogação das bolsas de investigadores e gestores de ciência e
tecnologia cujas instituições não cumpriram o prazo de início de contratos ao abrigo da NT,
como previsto na Lei 24/2018, e sem qualquer limite temporal.

3. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
3.1 Redução drástica do intervalo de tempo entre um concurso e o início dos pagamentos
relativos aos contratos ou projetos aprovados;

3.2 Atribuição de maior
Científico Individual;

número

de

vagas

no

Concurso

Estímulo

ao

Emprego

3.3 Atribuição das vagas no CEEC Institucional tendencialmente exclusiva para posições para
contratos por tempo indeterminado ao abrigo do ECIC;
3.4 Divulgação da calendarização dos concursos FCT a pelo menos 3 anos e, idealmente, a 5
anos;
3.5 Tornar obrigatório coincidir o vínculo laboral e o vínculo científico em todos os contratos
resultantes de Concursos Estímulo ao Emprego Científico: a entidade para efeitos de afiliação
científica tem de corresponder à entidade do vínculo laboral;
3.6 Permitir o acesso a todas as instituições do sistema científico e tecnológico, incluindo os
Laboratórios de Estado, à modalidade individual do concurso de estímulo ao emprego científico.

4. Políticas de ciência
4.1. Erradicação da precariedade nas instituições de ensino superior e ciência, com substituição
de bolsas e contratos a termo por contratos por tempo indeterminado;
4.2. Crescimento do investimento público em ciência e sua aplicação equilibrada em ciência
fundamental e aplicada em todas as áreas do conhecimento;
4.3. Reforço sustentado do investimento público e um orçamento estrutural plurianual para a
ciência que permita uma articulação do investimento em pessoas, projectos e instituições;
4.4. Autonomização das instituições dependente dos níveis de democratização das mesmas;
4.5. Regulação da atribuição de fundos públicos e fiscalização a actuação das instituições
privadas sem fins lucrativos, nomeadamente no que respeita ao cumprimento da legislação
laboral.

Organizações subscritoras:
Precários do Estado
ABIC - Associação de Bolseiros de Investigação Científica
ACP-PI - Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis
Bolseiros e IFs da FCUL
Bolseiros LNEC
LUPA - LAQV & UCIBIO Postdoc Association
NInTec - Núcleo de Investigadores, Técnico
Núcleo de Bolseiros do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera)
Núcleo de Bolseir@s, Investigador@s e Gestor@s de Ciência da NOVA FCSH
Precários da UAlg - Precários da Universidade do Algarve
Rede de Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia
Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica

