
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em múltiplas ocasiões, o PCP questionou o Governo sobre a evolução do PREVPAP nos

Laboratórios do Estado, designadamente, no IPMA.

Recorde-se que, em julho de 2018, foram notificados com homologação 37 Investigadores, dos

quais 26 eram bolseiros BPD e 2 tinham uma Bolsa para Cientista Convidado (BCC). Para além

dos investigadores sujeitos à condição de bolseiros, havia ainda 11 investigadores com

contratos a termo certo e incerto.

Nesta altura, em 2021, de acordo com informações que chegaram recentemente ao PCP,

existirão ainda 25 investigadores “à deriva”. Ou seja, 25 investigadores com o seu processo

homologado em 2018 que ainda não foram integrados através do PREVPAP. Esta é uma

situação inaceitável e profundamente injusta para quem há anos trabalha com vínculo precário e

cuja precariedade foi reconhecida, mas ainda não regularizada.

O Partido Comunista Português entende os Laboratórios de Estado como instrumentos

fundamentais para a soberania nacional, não só na Ciência, mas também em todas as áreas em

que estes laboratórios prestam serviços e desenvolvem atividade científica, desde a produção

industrial, à agricultura, passando pela saúde pública e ambiente.

O PCP defende que a luta contra a precariedade não pode deixar para trás trabalhadores que

têm desempenhado há anos a fio funções imprescindíveis nos Laboratórios do Estado e que

têm direito a um vínculo estável.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicita-

se a V.ª Ex.ª que possa enviar ao Governo, por intermédio do Ministério do Mar, o pedido de

resposta às seguintes questões:

Por que motivo não foram ainda integrados os 25 investigadores com vínculos precários

homologados em sede de PREVPAP no ano de 2018?

1.

Que medidas urgentes vai tomar o Governo para regularizar os vínculos precários destes

investigadores e proceder à respetiva integração? Quando o vai fazer?

2.



Palácio de São Bento, 13 de abril de 2021

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

JOÃO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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