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1. O QUE SABEMOS: 

- O processo que poderá conduzir à integração na carreira começa pelo requerimento, por 

cada interessad@, de apreciação do seu caso individual – até dia 30 de Junho, online ou 

em papel, de acordo com o modelo disponível em https://prevpap.gov.pt/. A CAB 

(comissão bipartida a funcionar no MCTES, soberana para tomar a decisão) pede em 

seguida à instituição d@ requerente informação acerca das funções que exerce, desde 

quando e sob que vínculo, bem como do seu anterior historial na instituição. Cada caso 

individual será apreciado até final de 2017 pela CAB, acrescida de um representante da 

instituição respetiva. Em 2018, os quadros de pessoal serão alargados para incluir as 

situações reconhecidas como de exercício de necessidades permanentes; serão depois 

feitos concursos para o exercício dessas funções, não sendo portanto a integração 

automática. 

- A CAB já reuniu duas vezes, assumindo como dado adquirido que os 'investigadores' e 

'docentes convidados' são plenamente abrangidos pelo âmbito do PREVPAP. 

- A CAB também reconhece que as Universidades sob regime fundacional são entidades 

admissíveis e abrangidas pelo PREVPAP, portanto os requerimentos d@s colegas que ali 

trabalham serão tidos em consideração. 

- O Reitor da ULisboa, durante um encontro com a Rede no passado sai 16, reconheceu 

que investigadores e docentes são abrangidos, desmentindo de facto os conteúdos de um 

email enviado há duas semanas por um funcionário da reitoria que sugeria o contrário. 

- Algumas instituições públicas estão a recusar enviar as informações requeridas pela 

própria CAB acerca dos investigadores/docentes que já apresentaram o requerimento, 

com a justificação de que os consideram 'não abrangidos' pelo PREVPAP. Essa recusa é 

ilegal e pode configurar crime de desobediência, mas é extremamente preocupante para 

@s colegas que prestam serviço nessas instituições. 

2. O QUE NÃO SABEMOS: 

- Se os investigadores recrutados por associações de direito privado que desempenham 

atividades por conta de Universidades públicas serão considerados admissíveis ao 

PREVPAP, uma vez que a Portaria restringe o seu âmbito à administração pública direta 

e indireta e ao sector empresarial do estado. A justificação para que o sejam é que 

trabalham de facto para entidades que operam em regime de outsourcing. A CAB ainda 

não se pronunciou, embora os sindicatos sejam sensíveis à situação. 



- Se todos os conteúdos do documento da Rede «Critérios-base para a regularização de 

vínculo de investigadores científicos ao abrigo do PREVPAP» (em anexo) serão tidos em 

consideração pela CAB, embora haja sensibilidade dos sindicatos para que tal aconteça.  

- Não sabemos se todos os diretores de unidade, nem todos os reitores, sabem realmente 

o que é o PREVPAP, se leram a Portaria e se compreenderam bem quais são os seus 

termos. Isto aponta para uma atividade intensa de tod@s para que tal aconteça. 

- Qual a atual posição dos Reitores e Diretores das instituições universitárias que ainda 

não se pronunciaram face ao PREVPAP. Será muito importante que percebam a pressão 

e empenho de investigadores e docentes... 

3. O QUE SUGERIMOS: 

- A forma de submissão do requerimento ao PREVPAP pode assumir várias 

formas. Não advogamos uma forma (online ou em papel, em mão ou por correio 

registado) como mais recomendável do que outra.  

O ponto que queremos destacar é a importância de, no requerimento 

ao PREVPAP, articularmos a nossa atividade com a posição equivalente na carreira 

que nos enquadra nas instituições em que desempenhamos funções (Estatuto da 

Carreira de Investigação Científica  DL 124/99 // Estatuto da Carreira Docente 

Universitária DL205/2009), chamando por isso a atenção para: 

 Carreira de Investigação Científica:  Artº 5º do DL 124/99 - Conteúdo funcional das 

categorias da carreira de investigação científica 

 Carreira Docente Universitária: in Anexo do DL205/2009 -  Artº 5º do DL 448/79 

(Diploma original do Estatuto da Carreira Docente Universitária) -  Funções do 

Professores 

- Nesse sentido, sugerimos a utilização base seguinte, adaptável individualmente e que 

maximiza a informação em poucos caracteres, embora certamente não cubra todas as 

situações. 

Tome-se como exemplo um/a pós-doutorand@ que termina a sua bolsa e permanece na 

instituição à responsabilidade desta, demonstrando uma necessidade permanente. No 

formato de submissão online, a situação poderia formular-se na linha de: 

«Desempenho funções de investigador auxiliar (ponto 1, artigo 5º, DL 124/99) desde 

20XX com bolsa de pós-doutoramento e desde 20xx com contrato de trabalho/bolsa 

cientista convidado» 

- Sugerimos que, em casos e instituições em que o trabalho desempenhado seja 

predominantemente docente e/ou exista uma clara obstacularização à contratação de 

investigadores, equacionem a eventual vantagem de utilizarem como referência de 

desempenho de funções a Carreira Docente. 

- Embora ainda não se saiba a abrangência do futuro acolhimento por parte da CAB dos 

critérios-base propostos pela Rede, é aconselhável que seja fornecida informação acerca 

de todos eles, particularmente por parte das instituições. 

- É por isso fulcral para o sucesso de cada requerimento individual que se faça sentir a 

pressão d@s investigadores/as e docentes precári@s sobre a direção das sua instituição. 


