
DECLARAÇÃO 
Concluída a análise dos requerimentos relativos à Universidade de Évora (UEv), quero deixar 
lavrado em ata a seguinte declaração: 
 

1) É absolutamente chocante verificar que dezenas de investigadores e docentes 
convidados, com longos anos de relação laboral com a UEv, não são considerados pela 
própria Universidade como exercendo funções permanentes. 

2) A título de exemplo: requerimento 55 (PK), pós-doc desde 2009, com índice h=11, 
integrado num centro de excelência, Instituto de Ciências da Terra; requerimento 19 
(TR), bolseira de investigação desde 2014, pós-doc desde 2015, integrado num centro 
de excelência Hercules, com duas dezenas publicações internacionais, orientação de 
dissertações de mestrado e atividade letiva; requerimento 63 (ML), doutorada desde 
2007, com bolsas de licenciada entre 2013 e 2015 e, a partir desta data, como pós-
doc, índice h=11, integrada num centro de excelência, Instituto Ciências Agrárias e 
Ambientais Mediterrânicas, onde investiga numa área estratégica para a UEv, com 
serviço docente atribuído há já vários anos; em nenhum destes casos a UEv considerou 
que os investigadores correspondiam a uma necessidade permanente.  

3) A recusa em reconhecer como necessidades permanentes o trabalho de 
investigadores e docentes convidados, que há longos anos colaboram de forma 
continuada com a UEv, é decidida por colegas que com eles trabalham no dia a dia e 
que, na esmagadora maioria dos casos, não se sujeitaram a tamanhas exigências para 
acederem a um lugar de carreira. Esta opção, além de constituir um erro estratégico 
que pode comprometer o futuro da Universidade, é acompanhada pelo discurso da 
necessidade imperiosa de renovar os quadros de uma universidade envelhecida. 

4) Esta posição, secundada pelos representantes governamentais é, além do mais, 
moralmente injusta, pois o prestígio científico da UEv, justamente realçado pelos seus 
representantes em áreas de excelência como a preservação do património, agricultura 
e produção animal, depende do trabalho destes mesmos investigadores. 

5) De igual modo a UEv não reconhece como necessidades permanentes o trabalho 
desenvolvido pelos docentes convidados que há longos anos exercem a sua atividade 
na UEv, em regimes de trabalho letivo acima das 9 horas, situação ilegal como foi 
reconhecido na informação nº INF-G/282/2017/DSAJ da Secretaria-Geral da Educação 
e Ciência. 

6) De todos os requerimentos analisados, relativos a investigadores e docentes, em 
nenhum caso, os representantes dos Ministérios do Trabalho e Segurança Social, das 
Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior votaram contra a avaliação da UEv 
no que respeita à classificação do vínculo adequado apesar de, em alguns casos, o 
representante do MTSS ter reconhecido como necessidades permanentes. 

7) Assim, é legítimo concluir que os representantes dos Ministérios estão capturados 
pela lógica da Reitoria e, em última análise, pelas posições expressas publicamente 
pelo CRUP. Tal facto é tanto mais evidente quando, de uma reunião para outra, a 
alteração da UEv relativamente a um caso, requerimento 84 (DB), de necessidade não 
permanente para necessidade permanente, é secundada pelos representantes 
governamentais, em contradição com a posição assumida na anterior reunião. 

8) Esta consonância de posições põe em causa o âmbito do PREVPAP e a sua utilidade 
prática no Sistema de Ensino Superior e de Investigação. 



9) Mais ainda, esta posição está em contradição com o que publicamente tem sido 
expresso pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Público de 8 de maio 
de 2017 “Superior e Ciência incluídos no programa de regularização de precários”) e 
pelo Primeiro Ministro (Observador de 21 de fevereiro de 2018 “Costa diz a reitores 
que é fundamental combater a precariedade no ensino superior”). 

10) Resulta, portanto, que as dezenas de requerentes têm legitimidade para se sentirem 
enganados pela forma como este processo (PREVPAP) está a ser conduzido pelo 
governo e os seus representantes nesta CAB. 

11) A posição da UEv, alegando que tem contrariado a precariedade do sistema pela 
abertura de concursos nos últimos anos, peca por ser manifestamente insuficiente 
face às dezenas de requerimentos. 

12) Dessa forma, implicitamente, a UEv reconhece que só pode desenvolver a sua missão 
com base em trabalho precário, dado o grande número de requerentes cuja relação 
laboral com a instituição ultrapassa os 3 anos. 

13) Em conclusão, a posição da UEv, secundada pelos representantes governamentais, na 
prática, mantém a precariedade e nega o direito a uma vida com dignidade e 
segurança laboral a dezenas de investigadores e docentes. 

 
Lisboa, 29 de Março de 2018 
O Representante da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública 
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