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Inquérito aos bolseiros de pós-doutoramento da Universidade de Lisboa: 80% dos 

investigadores não quer ser contratad@ como docente 

 

Em virtude das dificuldades de implementação do Decreto-Lei 57/2016, revisto pela Lei 

57/2017, na Universidade de Lisboa, bem como da falta de informação e consulta dos 

envolvidos por parte da reitoria ou das unidades de investigação em que exercem funções, a 

Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica realizou um inquérito sobre as 

hipóteses de contratação aparentemente em cima da mesa. Os resultados apontam para 

preferências claras dos investigadores, que nem sempre têm sido devidamente acolhidas pelas 

instituições e que passamos a divulgar. 

 

Recebemos 120 respostas, dum universo total estimado num intervalo entre 250 e 400 

pessoas, o que é estatisticamente relevante e permite inferir da opinião geral e das opções 

particulares destes bolseiros em relação às escolhas que lhes são apresentadas pela ULisboa. 

Quanto à caracterização dos inquiridos, a sua média de idades é de 41 anos (as 

respostas situaram-se entre os 31 e os 55 anos), com uma grande prevalência de mulheres 

(63%) sobre homens (37%). Esta média etária elevada e a sua correspondência com um vínculo 

laboral precário desmontam os argumentos que pretendem equacionar as bolsas de pós-doc 

com as figuras de “formação avançada” ou de um curto interregno antes da eventual entrada 

na carreira ou da contratação através de contratos de trabalho regulares e dignos. Os 

resultados permitem afirmar que às bolsas de pós-doc quase nunca se seguiram contratos 

estáveis, e portanto que a urgência de regularizar esta situação se mantém. 

Os inquiridos são maioritariamente de nacionalidade portuguesa (90%), com a 

nacionalidade estrangeira mais recorrente a ser a italiana (5%). Existe no entanto uma maior 

diversidade relativa ao país de doutoramento: 29% dos investigadores fizeram o seu 

doutoramento em países como o Reino Unido, os Estados Unidos, Espanha, Itália, Holanda, 

Suíça, Irlanda, Japão ou Rússia, o que mostra um apreciável grau de internacionalização dos 

investigadores nacionais. 

Relativamente à área disciplinar dos inquiridos, as respostas são verdadeiramente 

diversificadas, cobrindo todo o espectro das ciências. Da Epidemiologia às Ciências 

Biomédicas, Química ou Física; da Engenharia Civil à Florestal, Agronómica, Electrónica ou de 

Transportes; ou da Arqueologia à História, Geografia, Urbanismo ou Psicologia, o universo de 
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inquiridos espelha tanto a pluralidade científica da Universidade de Lisboa como o facto do 

trabalho precário ser a norma dentro da mesma. 

 

Quanto às principais perguntas que colocámos, as respostas foram: 

 

Pergunta 9: Em condições de equivalência salarial e de vínculo, optaria por desempenhar 

funções de investigador ou preferia a carreira docente? 

a)           Funções de Investigação; 

b)          Carreira Docente. 

Resposta: 69% prefere funções de investigação; 31% de docência. 

 

Pergunta 10: Face aos diplomas legais publicados, acha aceitável que as hipóteses de 

contratação avançadas pela reitoria da ULisboa, diferentemente das de outras universidades, 

sejam somente: i) a contratação como investigador ao abrigo da norma transitória (art. 23º), 

mantendo o seu actual perfil de investigação e tendo como remuneração de referência o nível 

33 da TRU-Tabela Remuneratória Única (eventualmente majorado de acordo com o previsto 

na Lei); ii) ou a contratação para a carreira docente (prof. auxiliar, com remuneração de nível 

54 da TRU), com a reconversão de parte significativa das suas tarefas actuais para actividades 

de docência universitária. 

a) Sim, acho aceitável devido aos argumentos aduzidos pela ULisboa. 

b) Não, é uma leitura desvirtuadora dos diplomas e é inaceitável. 

Resposta: 22% acha que as opções colocadas são aceitáveis; 78% diz que são desvirtuadoras 

da lei. 

 

Pergunta 11: Em alternativa, como considera a hipótese de ser contratado como investigador 

no âmbito do DL57, contratualizando serviço docente até um máximo de 4 horas por semana, 

com remuneração equivalente a investigador auxiliar (nível 54 TRU), sendo que a FCT 

garantiria o financiamento até ao nível 33 da TRU e a Instituição de Ensino Superior onde o 

serviço docente se realizasse asseguraria o restante: 

a)           É uma combinação que me agrada (permite assegurar necessidades de 

docência das universidades dentro de limites que não prejudiquem a produtividade 

científica); 

b)          Não faz muito sentido, mas poderia considerá-la no meu caso; 

c)           Discordo totalmente: as carreiras de investigação e docência devem 

ser mantidas claramente separadas. 
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Resposta: 75% vê a combinação investigação/4 horas aulas com agrado; 16% acha que não 

faz muito sentido mas poderia contemplá-la; 9% discorda totalmente. 

 

Pergunta 12: Caso a modalidade de contratação acima descrita tivesse sido apresentada, qual 

seria então a sua opção preferencial: 

a)           a contratação como investigador ao abrigo da norma transitória (art. 

23º), mantendo o seu actual perfil de investigação e tendo como remuneração de 

referência o nível 33 da TRU (eventualmente majorado de acordo com o previsto no 

art. 15º da Lei, referente a todos os contratos); 

b)          a contratação para a carreira docente (prof. auxiliar, com remuneração 

de nível 54 da TRU), com a reconversão de parte significativa das suas tarefas actuais 

para actividades de docência universitária. 

c)           Ou a contratação como investigador no âmbito do DL57, com serviço 

docente até um máximo de 4 horas por semana e remuneração equivalente a 

investigador auxiliar (nível 54 TRU). 

Resposta: 11% preferiria contratação DL a nível 33 (eventualmente majorada) mas que não 

mexesse no seu perfil de trabalho totalmente dedicado à investigação; 20% escolheria 

ingresso na carreira docente; e 69% escolheria ser contratado como investigador com serviço 

docente até um máximo de 4 horas por semana e remuneração equivalente a investigador 

auxiliar (nível 54 TRU). 

* 

 

Esta última resposta reforça claramente o que tem sido sempre defendido pela Rede 

mas depreciado pela ULisboa. 80% [11% resposta a) + 69% resposta c)] das pessoas escolhem 

ser contratadas como aquilo que já são (investigadores) e apenas 20% escolhe o ingresso na 

carreira docente. Apesar do incentivo da entrada imediata numa carreira que a resposta b) 

daria (e que as outras duas hipóteses adiam por seis anos), os inquiridos preferem continuar a 

fazer investigação do que “reconverter” a maior parte da sua actividade em docência.  

Esta opção pela investigação explica-se principalmente por uma clara vocação 

profissional pessoal de cada pessoa e não por razões mais reactivas como não gostar de dar 

aulas. Aliás, dentro destes 80% a prevalência de respostas c) (69%) em relação às respostas a) 

(11%) mostra que uma grande maioria de pessoas vê a docência como parte integrante da sua 

actividade, desde que em níveis que não ponham as tarefas científicas em risco. Por último, 

mostra a existência dum grupo de pessoas francamente motivadas para fazer investigação, 
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que valoriza até mais essa vocação do que a segurança laboral que a entrada na carreira 

docente permite, e que deveriam ser reconhecidas por isso. 

Ao contrário do que já afirmou o Reitor da ULisboa – «Nós precisamos de renovar o 

corpo docente e os investigadores preferem seguramente ser contratados para o corpo 

docente do que ter um contrato a termo por três anos, que depois se renova por mais três e 

há-de dar origem à abertura de um lugar permanente» (Público, 20/09/2017) – o que este 

inquérito mostra é que 69% dos investigadores preferem de facto ser contratados enquanto 

tal, embora admitindo dar aulas até ao limite legal. 

Neste sentido, e dando liberdade aos investigadores que devido ao seu perfil e desejos 

individuais queiram entrar na carreira docente, poder-se-ia inclusivamente atender às 

necessidades de docência da ULisboa com a atividade docente dessas pessoas a tempo integral 

e a das restantes a 4h semanais. Um mecanismo que poderia facilmente operacionalizar esta 

opção seria o de dar oportunidade às pessoas que preferem ser contratadas como docentes de 

informarem a sua instituição dessa vontade e esta, em conjunto com a reitoria, analisaria o 

pedido para ver se era da sua conveniência e, caso o fosse, abriria então o lugar na carreira 

docente. Para todas as outras, e por defeito, o concurso a abrir seria de investigador/a. Todas 

seriam financiadas pela FCT de acordo com o já disposto no Regulamento ainda em discussão 

(nível TRU 23 para docentes; nível 33 para os restantes). 

Do ponto de vista organizacional, é nosso entendimento que para a ULisboa tal seria 

preferível a contratar docentes contrariados. Numa sociedade avançada, para a qual o Sistema 

Científico e Tecnológico Nacional contribui de modo decisivo, decidir de opções de vida tão 

importantes como a carreira profissional em que os indivíduos se integram e com a qual se 

identificam, num processo que se quer de co-decisão e co-responsabilização, sem os 

consultar e envolver é um erro de gestão grave, uma restrição injustificada à livre escolha e 

aos direitos de cidadania dos investigadores e, sabe-se historicamente, é pouco eficaz a longo 

prazo e leva à fraca produtividade. Dito de outra forma, e para usar as palavras do actual 

ministro da tutela, se “não se pode governar contra as instituições” (de ensino superior), 

dentro destas também não se pode governar contra as pessoas. 

 

A Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica continuará a sua luta para que a 

aplicação do Decreto-Lei 57/2016 e da Lei 57/2017 seja efectiva e justa. Obrigado. 

   

 


