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de que não haverá reforços orçamentais, ou de outras razões que apresentem para a não 
regularização dos vínculos. 

 
O Governo deve assim garantir urgentemente às instituições do Ensino Superior e da Ciência os 

reforços orçamentais suficientes para uma aplicação adequada, justa e digna do PREVPAP. 
 
O Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos vêm 

igualmente chamando a atenção para a necessidade de tais reforços orçamentais para o cumprimento 
do acordo para a legislatura que assinaram com o Governo. 

 
Para a eficácia deste processo de consolidação e desenvolvimento do emprego científico no 

Ensino Superior e na Ciência, importa também que os novos contratos decorrentes da aplicação do 
PREVPAP, bem como os relativos à aplicação da norma transitória do DL n.º 57/2016, dito do 
emprego científico, e ainda os correspondentes aos concursos de estímulo ao emprego científico 
(individual e institucional) não sejam considerados para efeitos do cumprimento dos limites à massa 
salarial que têm sido fixados nas últimas leis do OE. 

 
Também é urgente assegurar o financiamento necessário para resolver a situação dos bolseiros 

doutorados abrangidos pelo DL do emprego científico cujas instituições de acolhimento se recusam a 
abrir os concursos a que eles têm direito, para restabelecer os subsídios retirados aos bolseiros na 
anterior legislatura e para concretizar a efetiva recuperação do seu poder de compra (cujas bolsas não 
são atualizadas, na generalidade, desde 2002). 

 
Em particular, as organizações signatárias reclamam que o Governo a que V. Exa. preside, com a 

máxima urgência, assegure às instituições que serão inscritas no OE 2019 as verbas suficientes para 
uma aplicação justa do PREVPAP à área CTES, correspondendo assim às expectativas que criou a 
cerca de 3 milhares de docentes, investigadores e bolseiros de investigação científica que requereram 
a apreciação das suas situações laborais precárias ao PREVPAP. O caminho até agora percorrido 
ainda está em tempo de ser corrigido para que a aplicação deste programa de combate à precariedade 
na área CTES tenha um final justo e digno, em correspondência com as expectativas criadas pelo 
Governo aos requerentes. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 

As organizações signatárias 
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