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 AUDIÇÃO PÚBLICA  
Combate à precariedade, emprego com direitos!  
10 de Julho de 2017, Auditório do Edifício Novo – Assembleia da República 
 
NOTAS DE INTERVENÇÃO 
 
Temos consciência de que a precariedade dos vínculos laborais atinge todos os 
domínios da actividade social e em todos eles importa combatê-la.  
A natureza da associação que representamos leva-nos a dar particular atenção 
à situação que se vive no domínio do trabalho científico. 
 
A OTC tem repetidamente afirmado as posições que defende no que respeita ao 
emprego científico e aos vínculos laborais dos trabalhadores científicos. Assim: 

1. A OTC pronuncia-se pela abolição do Estatuto do Bolseiro de 
Investigação (aprovado pela Lei nº40/2004,de 18 de Agosto, com as 
alterações em vigor); 

2. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica, em vigor, deve ser 
revisto, em particular, nele reintroduzindo as categorias de Estagiário e 
Assistente de Investigação, nos moldes previstos no Decreto-Lei 219/92, 
de 15 de Outubro, do XII Governo Constitucional; 

3. Os actuais Bolseiros de Investigação, qualquer que seja o seu grau 
académico, devem ser integrados, por reclassificação, isto é, mediante 
concurso meramente documental, na Carreira de Investigação Científica. 

 
Importa lembrar que só nas três categorias superiores da Carreira (investigador 
auxiliar, principal e coordenador) há lugar a contrato por tempo indeterminado e 
somente após um período probatório. 

 
A integração dos actuais Bolseiros de Investigação na Carreira de Investigação 
Científica deve ser extensiva a todos os bolseiros pagos por fundos públicos 
independentemente da instituição de acolhimento em que exercem funções. 
 
A integração dos bolseiros doutorados coloca questões particularmente 
delicadas que importa acautelar, já que a respectiva inserção, nas novas 
condições, no seio de uma equipa pré-existente onde estaria integrado ou no seio 
da instituição que o acolhe, não pode deixar de ter em conta a situação dos seus 
pares. Com efeito os colegas do “bolseiro transformado” (passe a expressão) 
poderão ser, em muitos casos, pessoal investigador ou docente superior, 
contratado nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, em 
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posições das respectivas carreiras há longos anos “congeladas” quer no que toca 
a concursos de progressão quer no que toca à mobilidade horizontal. 
Assim, a OTC preconiza que o que acima se propõe relativamente à integração 
dos bolseiros doutorados coincida no tempo com o efectivo descongelamento 
das carreiras do pessoal contratado em funções públicas.  
O bolseiro de investigação doutorado seria reclassificado na categoria de 
investigador auxiliar até que aquele descongelamento seja efectivo e as 
instituições procedam à abertura de concursos de progressão nas carreiras 
dando assim oportunidade a que os actuais investigadores com contrato em 
funções públicas possam ser, ainda que muito parcialmente, ressarcidos dos 
prejuízos de ordem pessoal, profissional e financeira decorrentes da prolongada 
situação de congelamento de carreiras que foram obrigados a suportar. 
Importa referir que é lamentável que considerações desta natureza não tenham 
sido explicitamente traduzidas no articulado do Decreto-Lei 57/2016 de 29 de 
Agosto, com as alterações recentemente aprovadas em Plenário da Assembleia 
da República. 
 
Na opinião da OTC, aquele diploma legal, apesar das alterações aprovadas,  
não constitui um instrumento credível de combate às situações de precariedade 
laboral que se encontram no universo dos “bolseiros de Investigação”. Apenas 
abrange investigadores doutorados e mesmo neste grupo só uma pequena 
minoria poderá vir, a prazo, a conseguir uma situação estável.    
Assim, para o governo do Partido Socialista, a Carta Europeia do Investigador 
continua a ser letra morta. Na vizinha Espanha a Lei da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, publicada em 2011, nega a possibilidade de utilizar fundos públicos 
para pagamento de “bolsas” e assegura o contrato de trabalho a todo o pessoal 
investigador independentemente da qualificação académica. 
 
Finalmente, importa lembrar que no Sistema Científico e Técnico Nacional o 
flagelo da precariedade não atinge apenas os investigadores. Atinge os 
trabalhadores científicos em geral, nomeadamente, o pessoal técnico de apoio à 
investigação. Estes trabalhadores não possuem sequer uma carreira própria 
correspondente à especificidade das funções que exercem.  
 
10 de Julho de 2017  


