
Carta Aberta 

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2018, 

Exmo. Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade  Nova de Lisboa, Professor 

Doutor Francisco Caramelo, 

 

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa recorre diariamente ao 

trabalho de centenas de investigador@s, técnic@s, funcionári@s, docentes, gestor@s e comunicador@s de 

ciência com vínculos precários. Est@s trabalhador@s realizam há anos funções de investigação e docência, 

coordenação, gestão e comunicação de ciência, mas permanecem com vínculos precários, enquadrados ad 

eternum em regime de formação, sem acesso a protecção social e na doença, com amplas limitações à 

participação nos órgãos de gestão. Este modelo dificulta um imprescindível  salto qualitativo em matéria de 

produção, internacionalização e relação entre investigação e ensino. Sem estabilidade laboral, não é possível 

constituir grupos de investigação nem corpos docentes, nem equipas que lhes dão apoio, coesos, condição 

para atingir resultados científicos relevantes, melhorando a investigação, a docência e as demais funções de 

apoio às mesmas.  

O atual Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 

(PREVPAP) constitui uma oportunidade única para regularizar os vínculos laborais de quem, em horário 

parcial ou completo, desempenha funções correspondentes a necessidades permanentes. Noutras unidades 

orgânicas da NOVA, e noutras instituições de ensino superior, os órgãos de gestão deram pareceres positivos 

à vinculação d@s respetiv@s trabalhador@s. Do ponto de vista financeiro, um eventual aumento de 

encargos decorrente do PREVPAP será necessariamente suportado pelo Orçamento Geral do Estado. Este 

não é, aliás, o primeiro processo de regularização de vínculos precários na Administração Pública. Já em 

1996/97 (Decreto-Lei 81-A/96 e Decreto-Lei 195/97), um processo semelhante permitiu que muitos dos 

trabalhadores da Administração Pública, incluindo o ensino superior, vissem regularizada a sua situação.  

Sendo a investigação  uma das missões fundamentais desta instituição, o trabalho que a suporta não pode 

deixar de ser entendido enquanto necessidade permanente e enquadrado por um vínculo estável. Pede-se ao 

Director da FCSH que, no âmbito dos pareceres que vai apresentar na Comissão de Avaliação Bipartida da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - cujas reuniões começarão 6ª feira, 23 de Fevereiro - avalie apenas 

se @s trabalhador@s cumprem funções de natureza permanente. Entendemos que o apoio activo à 

regularização de vínculos no âmbito do PREVPAP é um reconhecimento do nosso contributo para esta 

instituição e uma oportunidade que não pode ser desperdiçada.   

 

Contacto para resposta, subscrição, informação: bolseiroseinvestigadoresfcsh@gmail.com  

 


