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Moção 

Os investigadores do IPMA tomaram recentemente conhecimento do documento  

“Princípios orientadores para a criação do Estatuto do Trabalhador de Investigação 

Científica e restruturação da Carreira de investigação Científica (Decreto de Lei 

124/99)” elaborado pela Associação Nacional de Investigadores em Ciência e 

Tecnologia (ANICT) no âmbito de uma eventual restruturação da Carreira de 

Investigação e distribuído pelo Presidente do Conselho Científico. 

Considerando que: 

1. A Carreira de Investigação deve ser dignificada e não desprestigiada. 

2. A passagem a contrato de jovens investigadores em regime de bolseiros é 

imperiosa, nomeadamente em Laboratórios do Estado sujeitos a uma redução 

progressiva do seu quadro de investigadores e por isso em risco de 

cumprimento da missão. 

3. A resolução desta carência não pode, no entanto, ser feita através de 

mecanismos lesivos do regime remuneratório e de exclusividade consignado 

na actual carreira de investigação, o que, a acontecer, na prática se iria traduzir 

em mais uma redução significativa dos salários, já hoje em dia 

substancialmente reduzidos. 

4. A contratação a tempo integral sem exclusividade como propõe o documento 

da ANICT, tem como único fim apenas a redução salarial dos investigadores. 

5. O que deve ser exigido ao Governo é que:  

  permita a realização de contratos de trabalho aos bolseiros envolvidos em 

trabalhos de investigação científica; 

 implemente mecanismos que possibilitem as progressões na carreira. Esta 

deverá existir para evitar a estagnação das carreiras e constituir um 

estímulo aos próprios Investigadores; 

 implemente sistemas de avaliação de desempenho exigentes que tenham 

em consideração quer o conteúdo funcional das diferentes categorias da 

carreira de investigação quer a actividade de investigação desenvolvida 

pelos investigadores. Esta avaliação deverá ter efeitos na alteração de 

posicionamento remuneratório na categoria do Investigador.  

Os investigadores do IPMA, em reunião Plenária do Conselho Cientìfico, no dia 24 de 

Outubro de 2014, rejeitam por isso, na generalidade, o espírito e a letra do 

documento “Princípios orientadores para a criação do Estatuto do Trabalhador de 

Investigação Científica e restruturação da Carreira de investigação Científica (Decreto 

de Lei 124/99)”, elaborado pela Associação Nacional de Investigadores em Ciência e 

Tecnologia (ANICT). 

Esta posição, do Conselho Científico do IPMA, deverá ser apresentada na próxima 

reunião do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado. 


