
Propostas para superar a precarização do trabalho científico 
 

Apresenta-se em seguida um conjunto de propostas que pretendem minimizar os 

impactos negativos da atual precarização do trabalho científico, corrigir em termos 

paliativos problemas existentes em diversos tipos de vínculo precário e superar um 

quadro em que o trabalho científico precário se tornou estrutural à própria viabilidade 

de funcionamento do sistema científico nacional. 

No entanto, uma solução geral impõe também que, a montante, seja clarificada e 

explicitada uma política consensual de emprego científico e de percursos de carreira 

profissional.  

Um instrumento essencial para esse efeito seria a urgente elaboração de um estatuto de 

carreira para os investigadores científicos, correspondente ao ECDU. É nesse quadro 

que se deverão vir a integrar situações de vínculo precário, enquanto elementos 

transitórios ao longo dos percursos de carreira científica. 

1. Contratos precários (Investigador FCT, Laboratório Associado e similares) 

Tendo em conta quer a sua abrangência e justificação inicial, quer o facto de resultarem 

de concursos internacionais e de suprirem necessidades permanentes das instituições, 

tanto os contratos de Investigador FCT quanto os contratos celebrados ao abrigo de 

estatuto de  Laboratório Associado  ou dos  financiamentos plurianuais  que o 

substituíram devem ser equacionados como partes integrantes do sistema 

científico nacional, com uma natureza de tenure track. Para além da sua importância 

substantiva e funcional, a explicitação dessa natureza de tenure track é também 

relevante para o reconhecimento nacional e internacional dos investigadores contratados 

através deles. 

a) A eventual continuidade do recrutamento de Investigadores FCT deverá implicar 

uma profunda revisão dos processos concursais, com destaque para a garantia de 

avaliação dos candidatos por parte de especialistas da disciplina e área temática 

respetivas e para a total transparência dos procedimentos. 

b) Cada Investigador FCT e Investigador contratado ao abrigo do estatuto de 

Laboratório Associado ou de financiamentos plurianuais, deverá ser objeto de uma 

avaliação independente (por parte de cientistas qualificados das áreas disciplinares e 

temáticas respetivas, integrados na instituição de acolhimento e exteriores a ela) 4,5 

anos após início do contrato. 

c) Nos casos em que esse prazo tenha sido ultrapassado, essa avaliação deverá ser 

realizada ao longo do ano de 2016. 

d) Caso a avaliação tenha resultado positivo, quer quanto ao mérito absoluto do trabalho 

realizado, quer quanto à sua adequação ao plano de trabalho proposto e ao programa da 

instituição de acolhimento, o/a investigador(a) passará a ter um vínculo definitivo após 

o termo de 5 anos de contrato ou, caso esse período tenha já sido ultrapassado, um 

vínculo definitivo imediato. 

e) O/a investigador(a) é integrado/a na sua instituição de acolhimento e os seus 

custos salariais passarão a ser transferidos diretamente do OGE para a sua entidade 

empregadora, só podendo ser utilizados para esse fim. 



f) O contrato definitivo não poderá ser celebrado numa categoria profissional inferior 

àquela que o/a investigador(a) detinha. Sendo ele resultante de uma avaliação relativa a 

um período de 5 anos, poderá corresponder, consoante a avaliação, à manutenção da 

categoria profissional ou à sua promoção na carreira. Uma avaliação positiva após um 

período igual ou superior a 10 anos de contrato implica a sua promoção na carreira, a 

menos que não cumpra algum requisito legal para que tal aconteça. 

2. Bolsas de Pós-doutoramento, de Investigador Convidado e no quadro de 

projetos de investigação 

Estas bolsas não correspondem a situações de formação complementar, mas antes de 

trabalho científico transitório, quando não de suprimento de necessidades permanentes 

das instituições ou de solução de recurso para a manutenção precária de 

investigadores/as, pelo que devem ser integradas de forma coerente nos percursos de 

carreira definidos ao abrigo da política científica nacional e garantir o cumprimento 

dos direitos laborais e de pleno acesso às garantias de segurança social. 

a) Todas as bolsas em curso, a atribuir ou de eventuais modelos que venham a ser 

criados devem assegurar o pleno usufruto dos direitos gerais relacionados com a 

Segurança Social - designadamente em termos de subsídio de desemprego, doença e 

parentalidade. Para esse efeito, o seu valor deve ser acrescido da percentagem legal 

paga pelos trabalhadores por conta de outrem, a transferir diretamente para a Segurança 

Social pela entidade financiadora, sem afetar o valor líquido da mesma. 

b) As atuais bolsas de Pós-doutoramento, de Investigador Convidado, anexas a projetos 

de investigação ou outras correspondentes à prestação de trabalho científico, devem 

passar a ser objeto de contrato de trabalho, cujo articulado respeite a legislação laboral 

e sem perda de rendimento líquido mensal. 

c) Os referidos contratos deverão apresentar condições e direitos uniformizados, 

independentemente de corresponderem a bolsas individuais atribuídas pela FCT ou 

outra entidade, ou de decorrerem de projetos de investigação. Deverão também 

explicitar uma clara definição de tarefas e responsabilidades do/a investigador(a) 

contratado/a e a sua distinção relativamente às que cabem aos investigadores 

permanentes das instituições de acolhimento. 

d) As instituições de acolhimento devem assegurar a integração nas suas atividades 

dos bolseiros e contratados, assim como a representação destes últimos nos seus 

órgãos de gestão. 

e) As instituições de acolhimento devem informar claramente os contratados/bolseiros 

acerca dos seus planos de recrutamento no prazo da duração da sua bolsa/contrato e 

apoiá-los na procura de possibilidades de integração, no quadro da Universidade em 

que se integram ou fora dele. 
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