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O PREVPAP surgiu como uma oportunidade de dignificar, entre outros, as pessoas que 
trabalham há anos e anos no Ensino Superior e Laboratórios de Estado, desempenhando 
funções de carácter permanente mas sem os mesmos direitos que os seus colegas com 
os quais partilham o dia-a-dia. 

São também estas as pessoas que formam gerações futuras e fazem ciência em Portugal. 

São estas pessoas também que fazem as instituições e cujo trabalho é, apesar de tudo, 

valorizado e aproveitado nas suas mais variadas formas pelas instituições:  

1) Dão aulas, ensinam e avaliam os alunos 

2) Obtêm financiamento através de projetos nacionais e europeus 

3) Fazem investigação, publicam artigos científicos e representam as instituições a 

nível internacional 

4) Executam tarefas essenciais ao bom funcionamento das instituições, sem as 

quais os objetivos das mesmas não eram atingidos 

5) Planeiam, gerem e executam. 

São estas mesmas pessoas que vêm o seu esforço, dedicação e trabalho serem 

aproveitados e rentabilizados pelas instituições para aumentarem o seu valor junto da 

sociedade, da comunidade científica e das suas congéneres. No entanto, essas mesmas 

instituições não dignificam estas pessoas – os vínculos precários – que há anos e anos 

(casos em que há quase duas décadas) dão o seu melhor e já demonstraram o seu valor 

e a necessidade da sua existência nestas instituições. 

O PREVPAP surgiu como uma oportunidade de repor justiça nestas situações e, 

finalmente, dar igualdade de condições de trabalho a todos os que executam as mesmas 

funções. No entanto, a realidade demonstrou a hipocrisia de todo o processo do 

PREVPAP, em que: 

1) As instituições refugiaram-se em subterfúgios legais para se descartarem das 

suas responsabilidades, através de, por exemplo, entidades sombra que facilitam 

a gestão e a impunidade 

2) Falta de um processo claro, igualitário e expedito 

3) Procedimentos uniformes de avaliação, focando na premissa fundamental do 

PREVPAP: ter ou não ter uma necessidade carácter permanente da função 

desempenhada pela pessoa, independentemente dos vínculos que a mesma 

manteve à instituição ao longo dos anos. 

Por estas razões e para que o objetivo do PREVPAP se cumpra, a OTC – Organização dos 

Trabalhadores Científicos – está aqui hoje. A OTC junta-se a todos vós contra o bloqueio 



ao PREVPAP, à sua incorreta implementação e urge a sua homologação imediata, bem 

como a integração dos trabalhadores precários nos mapas de pessoal. 

PREVPAP, já e agora! 

 

30 de Abril de 2019 

Nuno Canha 

Membro da Direcção da Organização dos Trabalhadores Científicos  


