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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
No âmbito da implementação da política do Governo em matéria de Ciência e Tecnologia,
este vem desencadeando uma série de medidas pertinentes conducentes aos objectivos
visados. Uma destas medidas pressupôs a contratação de consultores para se
debruçarem sobre diferentes ângulos da situação vigente em matéria de C&T e apresentar
resultados e estudos pertinentes.
Uma destas consultorias nos foi requerida e visa a revisão do estatuto do investigador e
proposta de um novo estatuto adequado e adaptado ao contexto atual do desenvolvimento
de Cabo Verde.
A seguir transcreveremos alguns extratos dos termos de referência e documentos que nos
foram entregues.
“ Contexto justificativo - Embora fosse aprovado em 1999 (Decreto Legislativo nº2/99
de 15 de fevereiro) o Estatuto do Pessoal Investigador de Cabo Verde nunca foi
implementado. Hoje as suas bases encontram-se completamente desadequadas.
Os efeitos da sua não implementação são, em partes, captadas por alguns estudos que
nos dão o panorama de investigação em Cabo Verde.
De acordo com a Carta da Política para a Ciência (2016) a investigação nas
universidades ainda é incipiente e não-alinhada com as áreas estratégicas do país, mas
tem o potencial de dar um novo impulso à produção científica nacional. Neste sentido,
os indicadores bibliométricos, do SCIMAGO de 2013 dão conta que, no lapso de tempo
indicado, apenas a “Universidades de Cabo Verde”, a “Universidade Jean Piaget” e o
“Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais” possuem publicações citadas.
Respetivamente, 15, 9 e 1. O contexto apreendido pode ser entendido na lógica de que
existe um enorme déficit no país concernente à investigação, entre outros pode-se citar
um quadro-legal (Estatuto do Investigador, Agenda de Investigação nas IES) e um fundo
que incentivam a pesquisa nas Instituições do Ensino Superior em Cabo Verde.
Todavia, a Carta de Política para a CTI alerta para “a existência de uma produção
científica em crescendo que não se encontra publicada segundo parâmetros
internacionais e por isso não é computada. Pois, a criação do Portal do Conhecimento
enquanto repositório científico permitiu resgatar e dar visibilidade a uma parte importante
de produção científica nacional, sobretudo sob formato de teses e dissertações
produzidas pelas Universidades”. Na linha do exposto constata-se também um número
reduzido de patentes nacionais registados no IPICV
Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo Verde. Esta instância regista apenas 7
patentes em estudo, apenas duas são genuinamente cabo-verdianas e nenhuma é
institucional. No cômputo geral as informações acima coligidas corroboram o banco de
dados de SCIMAGO de 2013 que aponta Cabo Verde como possuindo, de 1987 a 2013,
um total de 93 publicações citáveis o que lhe coloca na posição 200 entre os 238 a nível
mundial e 50 entre os 57 ao nível da África.”
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Objetivos
Os objetivos gerais do projeto a que está associado o presente contrato são os
seguintes:




Institucionalizar o GCTI;
Organizar e coordenar as ações de implementação do Plano saído da Agenda Nacional de
Investigação, definidas por prioridades estratégicas de governação;
Tornar Cabo Verde numa referência internacional em CTI através das redes de
conhecimento dos países desenvolvidos;

Segundo os termos de referencia, o objetivo específico visado é o seguinte:


Produzir uma proposta de um novo Estatuto do Investigador que inclua o regime de
progressão e promoção na carreira nas IES e nas IInA, em paralelo ou não com o
Estatuto e demais regulamentos que enquadram a carreira do docente nas IES.

Resultados esperados


Um novo Estatuto do Investigador revisto e aprovado.

Atividades a realizar
Ainda segundo os termos de referencia, as actividades a realizar seriam grosso modo a
apresentação de uma:



Análise crítica do Estatuto do Investigador vigente, à luz da situação atual em
matéria de CTI;
Proposta de um novo estatuto adequado à realidade institucional vigente.

Porém, cabe agora delinear as diferentes tarefas e actividades de arranque conducentes
ao melhor desempenho destas tarefas.

Considerações iniciais
Independentemente das observações que serão feitas a respeito do estatuto do
investigador publicado em 1999, é facto assente que o mesmo se preocupa
essencialmente com o enquadramento dos trabalhadores envolvidos em tarefas da
investigação, pertencentes a instituições públicas de investigação classificadas de não
académicas e “categorizadas para tal efeito” (IPI99, 1999).
Assim, a análise crítica dos citados estatutos deverá ser feita ouvidas as observações e
considerando o contributo das instituições públicas de investigação, não académicas.
O panorama actual do tecido de instituições e de estudiosos que se dedicam ou estão
envolvidos em actividades de investigação, leva a que o novo estatuto de investigação
considere os diferentes casos de figura existentes. Poderemos então distinguir seis tipos
de situações distintas que têm a investigação como parte integrante das mesmas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instituições de Investigação não Académicas, públicas;
Instituições públicas com tarefas de investigação inscritas nos seus estatutos;
Instituições de Investigação não Académicas, particulares;
Instituições do Ensino Superior, públicas;
Instituições do Ensino Superior, particulares;
Cidadãos que, a título individual ou coletivo, se dedicam à investigação.
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Como vimos, a atividade geral da discussão dos antigos estatutos, só dirá respeito às
instituições indicadas em a)

Atividades específicas
1. Envio dos estatutos de 1999 aos presidentes das Instituições de Investigação não
Académicas públicas, acompanhado de um descritivo do que se pretende.
2. Audiência concedida por estes presidentes, para em conjunto se discutir as tarefas
internas a serem realizadas a fim de se produzir um memorando com as críticas ao
referido estatuto e propostas de adequação à realidade vigente e às expectativas
do staff investigador. Este memorando será, em tempo útil, encaminhado ao
consultor.
3. Encontro com a Reitora da UniCV e sua equipa, para discutir a pertinência ou não
da inclusão de uma carreira do investigador paralela à do docente ou de uma
carreira que contemple quer os docentes quer os que só se dedicam à investigação.
4. Pesquisa documental para conhecer as ideias-chave actuais e o que se tem feito
neste domínio.
5. Entrevista a investigadores reconhecidos como tal pela Sociedade, após envio prévio
de um resumo do pretendido e das questões achadas pertinentes.

2. DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS E ATIVIDADES PLANEADAS
As actividades supra planeadas foram (nestes seus 5 pontos) cabalmente cumpridas, com
um ou outro compasso de espera e com eficácia satisfatória.

Encontros, audiências e entrevistas
a. Instituições de Investigação não Académicas, públicas
Foram-nos concedidas audiências pelas duas instituições de investigação que em 1999
eram passíveis de serem abrangidas pelo Estatuto do Pessoal Investigador de 15/2/1999
(adiante designado por EPI99): o INIDA e o INDP (deslocáramos ao Mindelo para o efeito).
Em ambas as instituições foram-nos colocados problemas muito semelhantes e
considerações convergentes no tocante às críticas ao referido EPI99 e às expectativas
para o futuro.
Eis então a seguir, segundo as citadas instituições, as principais críticas apuradas aos
estatutos de 1999 e implicações inerentes à sua eventual aplicação. Algumas sugestões
se misturam às críticas.
Críticas e sugestões ao Estatuto do Pessoal Investigador de 15/2/1999



A coexistência do quadro investigador e do técnico traz conflitos no que tange à
produtividade, devido às importantes diferenças salariais entre categorias com iguais
exigências de habilitação académica. Igualmente provoca conflitos no momento da
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entrada em vigor da carreira de investigação, no que tange à distribuição do pessoal
pelas duas carreiras.
O EPI99 é particularmente exigente em termos de graus académicos, em detrimento de
outros parâmetros como a longevidade, a experiência e o saber acumulados. A afetação
na carreira deverá resultar da ponderação ou balanceamento de 3 grandes parâmetros:
base curricular, experiência na área científica, grau académico.
Flexibilização a nível dos acessos, promoções, progressões, provimentos, consoantes
as áreas de investigação científica.
O EPI99, é "fechado" e "elitista", pois na base da implementação do ensino universitário
se estabeleceu um entrosamento estreito Investigação / Formação / Docência. O EPI99
inspirou-se na carreira docente do Instituto Superior de Educação (ISE) donde o nº
exagerado de artigos.
Sugere-se que em termos salariais, as discrepâncias sejam mínimas nas 2 carreiras, o
investigador beneficiaria sobretudo de incentivos (prémios) nos trabalhos produzidos.

b. Instituições públicas com tarefas de investigação inscritas nos seus estatutos
Entretanto e neste momento, várias instituições públicas viram tarefas de investigação
inscritas nos seus estatutos, inclusive com conselhos científicos encarregues de definir e
gerir as políticas internas a esse respeito. Podemos citar o INSP – Instituto Nacional de
Saúde Pública, o IPC – Instituto do Património Cultural, e o LEC – Laboratório de
Engenharia Civil.
Estivemos reunidos com os dirigentes destas instituições e em todas nos foi informado que
estavam a trabalhar em propostas de regulamentos que contemplassem esta questão da
investigação. Em todas foi considerada a eventualidade de uma carreira do investigador
tendo os dirigentes se mostrado apreensivos com os possíveis atritos e problemas
advenientes. Acharam ser problemático haver instituições ab inicio com carreira do
investigador e não a ter para as suas instituições.
Põe-se a questão da definição do perfil do investigador e da definição da própria
investigação. Mais ainda, saber que actividades são consideradas tarefas de investigação.
Em 2002 a OCDE publica o Manual de Frescati que introduz a noção de “Investigação e
Desenvolvimento Experimental” (I&D) definida nos seguintes termos:
“Trabalhos de criação levados a cabo de forma sistemática com o fim de aumentar o
somatório dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da
sociedade” (OCDE,2002)

O termo I&D envolve:




A Investigação Fundamental – que visa a aquisição de novos conhecimentos
A Investigação Aplicada – que visa resolver problemas específicos
O Desenvolvimento Experimental – que visa o fabrico de novos produtos, o
estabelecimento de processos e a criação de novos serviços.

Deste modo, embora relacionados e necessários à Investigação, ficam de fora entre
outros, os serviços que fazem a recolha e a classificação de dados. Nestes serviços
encontraremos as profissões de analistas, inquiridores e documentalistas.
Nesta senda, os técnicos de instituições como o Arquivo Histórico, a Biblioteca Nacional,
o Instituto Nacional de Estatísticas, entre outros, não são considerados investigadores,
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embora lidem com insumos importantes para a investigação, pois essas instituições são
de grande utilidade para a investigação, visto fazerem a coleta de dados e a sua devida
classificação e tratamento.
c. Cidadãos que, a título individual ou coletivo, se dedicam à investigação.
Esses importantes insumos para a investigação, são muitas vezes requeridos por
investigadores a essas instituições. Num encontro havido com o presidente do INE, este
nos mostrou que devido a questões que exigem algum sigilo e compromisso de não
utilização para fins comerciais, não se podia fornecer dados indiscriminadamente a quem
os pedisse sem que houvesse alguns critérios a serem respeitados. O cidadão teria que
ser por exemplo afiliado a um organismo reconhecido como uma IES ou uma IInA.
Achou no entanto pertinente que um cidadão individual fosse credenciado por instância
autorizada a tal.
Para uma melhor perceção desta ideia, solicitamos a vários colegas e conhecidos
investigadores, contributos para traçar o perfil do investigador, bem como uma listagem de
regalias e facilidades que achassem pertinentes serem proporcionadas ao investigador
credenciado, independentemente de sua filiação institucional.
d. Instituições do Ensino Superior, públicas
O EPI99 veio a ser ultrapassado com a entrada da nova Lei da Administração Pública em
2011, onde aparece a designação de Professor-Investigador, uniformizando a carreira
entre as IInA e as IES.
Entretanto isto tem causado alguns constrangimentos a nível da UNICV (tivemos um
encontro com o membro da Reitoria, encarregue do pelouro da investigação). Segundo os
regulamentos vigentes, o Professor universitário pode pedir uma carga letiva mínima
evocando o facto de estar envolvido em actividades de investigação. Ao que parece o fraco
e pouco rigoroso controlo desta atividade, resulta na ausência de resultados da
investigação apresentados, tornando a tal carga letiva mínima (8h) ineficiente.
A UNICV não parece muito favorável à unificação das carreiras, como deixam transparecer
quer a referida Lei, quer um parecer da Associação dos Jovens Investigadores
cabo-verdianos que num de seus pontos afirma:
“Tendo em conta a pequena dimensão do país parece-nos que faz sentido
uma fusão entre a carreira de investigação (ou pelo menos uma melhor
articulação institucional) e a carreira docente. Um dos critérios de avaliação do
investigador deve ser precisamente a docência e o desenvolvimento de
conteúdos de caráter didático / pedagógicos”
Como a grande maioria dos que fazem investigação, ou que se consideram adstritos a tal,
encontram-se a trabalhar no ensino superior ou em instituições de investigação não
académicas, nota-se uma dificuldade em separar as prerrogativas do investigador em si,
das obrigações das organizações e do Estado em relação a estes investigadores e à
investigação.
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Pesquisa documental
Convindo melhor nos inteirar do que se tem feito nesta matéria e das correntes actuais do
pensamento em matéria de políticas de investigação científica e tecnológica, procedemos
à consulta de vários documentos com o fito de conhecer:






A abordagem de diferentes países a respeito desta matéria.
Os estatutos do investigador dos países com a mesma abordagem a fim de se fazer uma
apreciação no âmbito do Direito Comparado
Os capítulos dos estatutos e os regulamentos das IES nacionais que rejam a carreira dos
docentes envolvidos em tarefas de investigação.
Abordagens e instituições de apoio à investigação.
Documentos oficiais sobre a problemática da investigação e da C&T.

3. REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES
Em face do exposto eis então algumas considerações / propostas que entendemos
poderem ser enformadoras de um novo sistema que concilie os interesses de todos de
modo a haver uma plataforma de entendimento entre as partes concernidas.

Simplificação dos estatutos de 1999 por supressão de categorias ora desnecessárias
Nos finais do século XX, assistimos a uma série de eventos com repercussões mundiais,
enformando então o que se chamou de Globalização. O alargamento dos mercados trouxe como
uma das principais consequências a luta pela competitividade. Seria necessário ter os melhores
produtos, disponibilizar os melhores serviços, otimizar processos, inovar! Surgiram recursos
financeiros direcionados para a investigação e esta teve de se adaptar para a corrida a estes
fundos. Nasceram os projectos de investigação mais centrados nos resultados práticos, ligados à
competitividade e ao desenvolvimento tecnológico. A investigação carecia de ser redefinida,
avaliada, reestruturada, e redirecionada para os novos desafios do mundo globalizado. Em
consequência, foram postas de pé, novas regulamentações da investigação e das carreiras de
investigação. Foi por esta ocasião que surgiram os estatutos do investigador em alguns países de
expressão portuguesa: (Moçambique – 1998; Portugal – 1999; Cabo Verde – 1999; Angola – 2001)
Estes estatutos encontraram os respetivos países em situação de carência de quadros com
Doutoramento. Por isso estes países incorporaram nos seus estatutos disposições que inseriam
os técnicos de apoio à investigação em categorias de Assistentes e Estagiários de Investigação.
A democratização do acesso ao conhecimento que se verificou nas últimas décadas em Cabo
Verde, requer, no momento presente, que o ingresso numa carreira com o alto grau de exigência
da carreira de investigação, se faça a nível do Doutoramento. Como decorrência, tais categorias
não são presentemente compatíveis com a condição de posse desse grau, o qual, pela sua
natureza, é um grau atribuído como resultado da avaliação pública do mérito científico e
capacidade de investigação do seu detentor, pela instituição universitária que lho concedeu.
Assim, propomos uma carreira do Investigador com recrutamento a nível de Doutores ou outros
diplomados com comprovada experiência e publicações em matéria de investigação. A parte dos
assistentes de investigação do antigo estatuto seria uma das supressões, pois as tarefas atribuídas
a esta classe são meramente académicas (a nível das dos assistentes da carreira do docente do
ensino superior) ou técnicas.
Uma das vantagens desta simplificação é a supressão dos eventuais conflitos entre a carreira
técnica e a antiga carreira dos assistentes de investigação. Quer os técnicos das instituições de
investigação, quer os das que tenham tarefas de investigação e quer os assistentes e assistentes
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graduados da carreira dos Docentes do Ensino Superior, são os principais candidatos a entrar para
a carreira do investigador que se propõe, mediante as condições que forem impostas em diplomas
e regulamentos próprios.

O direito à carreira do Investigador
As instituições públicas, não categorizadas como instituições de investigação mas que possuem
no seu estatuto o dever de realizar investigação, poderão requerer a incorporação da carreira do
Investigador no seu quadro de carreiras, mediante o preenchimento de condições a serem
estipuladas pelo Governo em instrumento legislativo adequado.
Isto terá certamente algumas vantagens, pois os técnicos almejarão aceder ao estatuto do
investigador e ficarão mais estimulados nas suas tarefas de investigação. Saberão que pelo seu
trabalho a instituição poderá atingir os parâmetros exigíveis pelo Governo para a outorga do direito
a usar tal estatuto.
Por outro lado, o Governo sentir-se-á mais aliviado financeiramente se a instituição der provas de
atração de verbas e patrocínios devido ao bom desempenho e ao valor dos seus resultados da
investigação. Este poderia ser um dos critérios a incorporar no leque dos requisitos a serem
inclusos no diploma regulador desta questão.

Centros de Investigação
Hoje a visão no mundo e também em Cabo Verde, é outra. Pretende-se uma economia baseada
no conhecimento que fomente a cultura científica no seio da população. Inspirado no processo de
Bolonha, quer-se promover a aprendizagem imbuída de um espírito crítico. Mais do que uma
simples compreensão da ciência, quer-se um envolvimento do cidadão na construção do
conhecimento. Solicita-se não só o reforço do chamado emprego científico, como novas formas de
parceria público-privado em matéria de ciência. Em suma, à semelhança do que foi proposto em
Portugal em 2016 (HEITOR, 2016), devemos nos enveredar por uma “Política Nacional de Ciência
Aberta”
O Governo pretende estimular a criação de Centros de Investigação inseridos em universidades
ou, de preferência transversais (várias instituições, públicas e privadas, do ensino superior ou de
investigação não académica), que possam debruçar sobre problemáticas específicas em sintonia
com os preceitos da Agenda Nacional de Investigação.
Estes Centros serão também interfaces de transferência de conhecimento, incluindo laboratórios
especializados e laboratórios colaborativos (que permitem a cooperação entre instituições
científicas, do ensino superior, tecido produtivo e empresarial)
Propomos que nas instituições do ensino superior públicas, a carreira do Investigador seja paralela
à do docente do ensino superior e reservada aos que integrem esses Centros de Investigação.

Credenciação do Investigador
O gosto pela investigação é uma autêntica paixão e a grande maioria dos que a ela se dedicam o
fazem com prazer e talvez não a caracterizam como uma profissão. Os estatutos do investigador
frisam o “caráter sistemático” dos que fazem investigação, para poder classificar este exercício
como uma profissão e o Investigador como um profissional.
Deste modo só beneficia de direitos aqueles que assim forem classificados, ou seja, aqueles que
estão inseridos em instituições “categorizadas” como instituições de investigação.
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É sabido que um investigador fora destas instituições não tem a vida facilitada e a sua paixão lhe
traz uma série de dificuldades e barreiras que por vezes o faz desistir ou não atingir os níveis de
qualidade que certamente seria capaz acaso não passasse pelos constrangimentos havidos.
Por isso, seria do interesse do país, colocar à disposição do cidadão que faz investigação, uma
série de regalias e facilidades, bem como a remoção de certos obstáculos, à prossecução da sua
atividade investigadora.

Naturalmente este cidadão teria que fazer prova do merecimento de tais benesses e da capacidade
de realizar uma investigação com o mínimo de qualidade e credibilidade.
Por isso seria interessante que o mesmo fosse credenciado como Investigador. Que fosse
reconhecido o perfil de Investigador ao cidadão que esteja envolvido ou prossiga actividades de
investigação, mediante um processo de credenciação devidamente regulamentado, conduzido por
instância junto ao Ministério que tutela a Ciência, neste momento o Gabinete do Ensino Superior,
Ciência e Tecnologia. O cidadão credenciado como tal teria benefícios, direitos e obrigações,
independentemente de estar ou não a perseguir uma Carreira do Investigador.
Este cidadão credenciado veria suas regalias acrescidas de direitos, aquando estivesse integrado
nas referidas instituições, quer do ensino superior, quer de investigação.
Qualquer cidadão assim credenciado, beneficiaria de um leque de regalias e facilidades e teria
acesso a fundos e a contratos na área da investigação científica.
O acesso à categoria de base da Carreira do Investigador só seria permitido aos cidadãos que
possuíssem a referida credencial.

Código de conduta e garantias dos poderes públicos e dos empregadores
Recebemos recentemente da UNICV, um interessante documento com reflexões
pertinentes a respeito da carreira do investigador, bem como recomendações inerentes à
matéria e dirigidas aos poderes públicos e aos potenciais empregadores.
Absorvemos algumas destas recomendações no novo estatuto, mas pensamos que seria
recomendável a elaboração de um normativo que contemplasse não só um código
deontológico e de conduta do Investigador, como um conjunto de princípios e
compromissos de parte a parte que facilitassem o diálogo entre a classe dos
Investigadores e o dos empregadores.

Proposta de um novo estatuto adequado à realidade institucional vigente
À luz das considerações havidas, das críticas ouvidas e dos problemas patentes e latentes
apresentados, trabalhamos os antigos estatutos procedendo a várias supressões, acrescentos e
retificações, que a seguir sintetizamos:





Suprimimos todos os artigos que diziam respeito às categorias de assistentes de
investigação e assistentes graduados de investigação;
Introduzimos um conjunto de direitos consentâneos com a atualidade que vivemos nesta
matéria;
Introduzimos uma série de deveres atinentes à ética no trabalho e ao cumprimento das leis
típicas de códigos de conduta;
Aliviamos da obrigatoriedade de lecionação do Investigador no ensino superior;
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Por direito comparado e para que se tenha uma convergência de definições entre as
diferentes legislações dos países lusófonos, consideramos as mesmas categorias inseridas
nas leis portuguesa, angolana e moçambicana. Isto passou por acrescentar a designação
“Auxiliar” à categoria de Investigador, o que ainda desambigua a designação genérica de
investigador ao cidadão que faz investigação científica.
Introduzimos a necessidade de credenciação para aqueles que queiram ingressar na
categoria de Investigador Auxiliar.
Mudamos a redação do artigo sobre o “âmbito de aplicação” para se coadunar com a
definição mais recente da abrangência da investigação, incluindo desta feita o
“Desenvolvimento Experimental” e aliviamos do tal “caráter sistemático” e do “categorizadas
para tal efeito”, permitindo um leque mais vasto de oportunidades em matéria de
investigação científica.
Introduzimos a possibilidade de instituições públicas requererem o direito a integrar
carreiras de investigação nos respetivos figurinos regimentais.

4. CONCLUSÃO e RECOMENDAÇÕES
Para além das recomendações já mencionadas, gostaríamos de reforçar a necessidade de se
legislar sobre os pontos seguintes, à luz das considerações acima colocadas:




Credenciação do Investigador. Perfil, deveres e regalias.
Aquisição do direito institucional de ter uma Carreira do Investigador
Código de Conduta do Investigador e do relacionamento com as entidades empregadoras

Em conclusão gostaríamos de agradecer a todos os que de uma maneira ou de outra
disponibilizaram do seu tempo para nos receber e dialogar sobre esta matéria, bem como
aqueles que nos enviaram seus contributos por escrito.
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APÊNDICE – A PROPOSTA REVISTA DO ESTATUTO DO INVESTIGADOR
Decreto Legislativo nº ___/2018
De
Constitui-se como, uma importante preocupação do Governo a definição de uma politica
de investigação ajustada às necessidades do país a coordenação das atividades da
investigação e a gestão optimizada dos cursos. Assim sendo, a criação de uma carreira
de investigação efetiva afigura-se como uma importante via para se atingir estes objetivos,
sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos afetos ao sector.
Com a publicação do presente diploma crê o Governo tornar possível o correto
enquadramento do pessoal investigador, garantindo-lhe condições compatíveis com a
exigência e a dignidade das funções exercidas e abrindo perspectivas concretas de
promoção e progresso diferentes das atualmente contempladas para a carreira técnica.
Sendo articulação entre a investigação e o ensino superior um dos eixos da politica
educativa do Governo, o paralelismo entre as duas carreiras será assegurado de modo a
permitir a mobilidade entre elas.
Considera-se, no presente estatuto, como investigação científica, todo o trabalho
prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos,
incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização
desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida.
Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela lei nº;
No uso da faculdade conferida pela alínea b) do nº 2 do artigo 216º da Constituição, o
Governo decreta o seguinte:

Estatuto do Pessoal Investigador
Artigo1º
(Âmbito de aplicação)

1. As disposições do presente diploma aplicam-se ao pessoal investigador de todas as
instituições públicas cujos quadros de pessoal contemplem os que realizam investigação
científica fundamental, aplicada, tecnológica ou de desenvolvimento experimental
conducente ao desenvolvimento de produtos, processos, métodos ou sistemas;
2. As instituições públicas que possuam a investigação científica como parte integrante da sua
missão, mas não são categorizadas como instituições de investigação, podem dispor de um
quadro de pessoal investigador mediante autorização do Governo.
3. A concessão da autorização referida no ponto 2 deste artigo, depende da apresentação pela
instituição interessada, de um processo de candidatura, instruído nos termos a regulamentar
em diploma próprio.
4. A deliberação do Governo, no âmbito do processo de candidatura a que se refere o número
antecedente, é proferida, mediante parecer de um órgão consultivo de natureza técnica, cuja
composição, competência e funcionamento constarão do referido diploma.
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CAPITULO I
Categorias e funções do pessoal investigador
Artigo2º
(Categorias)

As categorias do pessoal investigador abrangido pelo presente diploma são as seguintes:
a) Investigador Coordenador
b) Investigador Principal
c) Investigador Auxiliar
Artigo3º
(Pessoal especialmente contratado)

1

2

Além das categorias referidas no artigo antecedente, podem ainda ser contratadas para a
prestação de serviço de investigação, individualidades, nacionais ou estrangeiras, de
reconhecida competência cientifica, pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de
interesse e necessidade para a situação de investigação em causa.
As individualidades referidas no número 1 designam-se, consoante as funções contratadas, por
investigadores convidados, salvo quanto aos investigadores de instituições de investigação
estrangeiras, que são designados por investigadores visitantes.

Artigo 4º
(Funções do pessoal investigador)

Cumpre, em geral, ao pessoal investigador
a) Desenvolver, individualmente ou em grupo, a investigação científica;
b) Desenvolver individualmente ou em grupo, investigação, inovação, aperfeiçoamento
dos métodos e organização da investigação;
c) Contribuir para uma boa gestão das atividades de investigação e participar nas tarefas
de extensão e vulgarização da investigação;
d) Participar na definição da política nacional de investigação científica.

Artigo 5º
(Funções dos Investigadores Coordenadores, dos Investigadores Principais e dos Investigadores
Auxiliares)

1. Ao Investigador Coordenador são atribuídas funções de coordenação e orientação das
atividades de investigação, competindo-lhe ainda nomeadamente:
e) Coordenar os programas e respectivas equipas de investigação no âmbito de uma
área científica;
f)

Conceber e desenvolver programas de investigação e traduzi-los em projetos;

g) Publicar regularmente os resultados das atividades de investigação desenvolvidas;
h) Desenvolver ações e formação no âmbito da metodologia da investigação;
i)

Assegurar uma gestão optimizada das actividades de investigação desenvolvidas sob
sua coordenação e contribuir para a angariação de meios para o desenvolvimento de
investigação na sua instituição;
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j)

Contribuir eficazmente para a vulgarização dos produtos da investigação e para um
relacionamento operacional com o sector da produção;

k) Contribuir para a definição da política científica do respectivo organismo de
investigação e assegurar a execução da política científica definida.
2. Ao Investigador Principal são atribuídas funções de coadjuvar os investigadores
coordenadores, competindo-lhe ainda nomeadamente:
a) Conceber programas de investigação e desenvolvê-los em planos e projetos;
b) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas gerais previamente
estabelecidas ao nível da área científica, grupo de áreas ou departamento;
c) Publicar com regularidade os resultados da investigação desenvolvida na sua área e
contribuir eficazmente para a vulgarização dos resultados da investigação;
d) Desenvolver ações de formação no âmbito da metodologia da investigação científica.
e) Orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal do quadro técnico afeto à
investigação;
f)

Colaborar na gestão da investigação e contribuir para a definição da política científica
do respectivo organismo de investigação.

3. Ao Investigador Auxiliar é atribuída a função de coadjuvar os Investigadores
Coordenadores e os Investigadores Principais, competindo-lhe executar com caráter de
regularidade, actividades de investigação, nomeadamente:
a) Conceber e participar na concepção, desenvolvimento e execução de projetos de
investigação e desenvolvimento;
b) Orientar os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos projetos a seu cargo e zelar pela
sua boa gestão;
c) Orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal do quadro técnico afeto à
investigação;
d) Publicar regularmente os resultados da sua investigação e contribuir para a
vulgarização dos resultados da investigação;
e) Desenvolver ações de formação no âmbito da metodologia da investigação;

Artigo 6º
(Funções do pessoal especialmente contratado)

Os investigadores visitantes e os investigadores convidados desempenham as funções
correspondentes às da categoria a que foram equiparados por via contratual.
Artigo 7º
(Pessoal docente do ensino superior)

1. Nas instituições de investigação poderão ainda, exercer atividade, os docentes do ensino
superior.
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2. O estatuto do pessoal docente do ensino superior e a sua articulação com a carreira de
investigação serão objeto de legislação especial.
3. Os docentes do ensino superior poderão exercer atividade de investigação em áreas para
as quais estão qualificados, quando as exigências e as necessidades de serviço o
impuserem.

CAPÍTULO II
Recrutamento de Pessoal Investigador
Secção I
Pessoal Investigador de Carreira
Artigo 8º
(Recrutamento de Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais por concurso
documental)

1. O recrutamento de Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais é feito
por concurso documental.
2. Ao concurso de recrutamento para Investigadores Coordenadores poderão
apresentar-se:
a) Investigadores Coordenadores de outras instituições e Investigadores
Principais habilitados com grau de doutor e que tenham dado prova de
aptidão e capacidade científica;
b) Investigadores especialmente contratados, equiparados a Investigador
Coordenador, Investigador Principal ou Investigador Auxiliar, habilitados com
o grau de doutor e que contem o mínimo de cinco anos de serviço efetivo de
investigação na instituição.
3. Ao concurso de recrutamento para Investigadores Principais, poderão apresentarse:
a) Investigadores Principais de outras instituições e Investigadores Auxiliares,
desde que habilitados com o grau de doutor e que contem o mínimo de cinco
anos de serviço efetivo de investigação;
b) Investigadores Auxiliares especialmente contratados, equiparados a
Investigador Principal e a Investigador Auxiliar, habilitados com o grau de
doutor e que contem o mínimo de cinco anos de serviço efetivo de
investigação na instituição;
c) Outras individualidades habilitadas com o grau de doutor que contem pelo
menos cinco anos de serviço efetivo de investigação.
Artigo 9º
(Recrutamento de Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais por convite)

1. O recrutamento dos Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais
poderá, ainda, ser feito por convite.
2. O convite só poderá ser dirigido pelas instituições de investigação a individualidades
cujo mérito esteja comprovado por relevante trabalho científico na área de
investigação em causa.
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3. O convite fundamentar-se-á em relatório subscrito, em regra, por três Investigadores
Coordenadores, a apresentar ao conselho científico ou órgão similar, da instituição
de investigação em causa.
Artigo 10º
(Recrutamento de Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais por transferência)

1. Os Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais podem ser recrutados
por transferência.
2. A transferência pode ser requerida, conforme a categoria a que respeitar a vaga: por
Investigador Coordenador, Investigador Principal ou equivalentes da mesma área de
outra instituição de investigação.
Artigo 11º
(Recrutamento de Investigadores Auxiliares)

1. Os Investigadores Auxiliares são recrutados entre os indivíduos credenciados como
Investigadores por organismo competente adstrito ao Ministério que tutela o Ensino
Superior e a Ciência.
2. A credenciação referida no ponto anterior será feita mediante requerimento do interessado,
sendo exigido como habilitação o Doutoramento ou experiência comprovada em matéria de
investigação de acordo com parâmetros regulamentados em diploma próprio.

3. O recrutamento como Investigador Auxiliar, de investigadores credenciados, é feito
mediante deliberação do conselho científico, ou órgão similar, sob proposta
fundamentada da comissão do conselho científico, ou órgão similar, ou do
departamento respectivo.

Secção II
Pessoal investigador especialmente contratado
Artigo 12º
(Recrutamento de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares convidados)

Os Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares
convidados são recrutados por convite, de entre individualidades nacionais ou estrangeiras
de reconhecido mérito e distinta carreira de investigação na respectiva área científica cujo
mérito esteja comprovado por trabalho de investigação científica ou pelo currículo científico
e o desempenho reconhecidamente competente de uma atividade profissional.

P á g i n a

17 | 28

CAPITULO III
Provimento do Pessoal
Secção I
Pessoal investigador de carreira
Subsecção I
Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares
Artigo 13º
(Nomeação provisória de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares)

1. O provimento de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares é feito por nomeação.
2. Os investigadores Coordenadores e Investigadores Principais fora do caso previsto no artigo
17º são nomeados provisoriamente por um período de dois anos.
3. Os Investigadores Auxiliares são nomeados provisoriamente por um período de três anos.

Artigo 14º
(Tramitação Inicial do Processo de nomeação definitiva de Investigadores Coordenadores, Principais
e Investigadores Auxiliares)

1. Até noventa dias antes do termo dos períodos referidos nos nº2 e 3 do artigo anterior, os
Investigadores Coordenadores, os Investigadores Principais e os Investigadores Auxiliares
deverão apresentar ao conselho científico ou órgão equivalente um relatório pormenorizado da
atividade de investigação que hajam desenvolvido nesse período, com indicação dos trabalhos
realizados e publicados, de atividade científica realizada sob sua orientação, bem como de
quaisquer outros elementos relevantes para apreciação daquele relatório curricular.
2. O conselho científico ou órgão equivalente designará, na primeira reunião que se seguir, dois
Investigadores Coordenadores da especialidade para, no prazo de trinta dias, emitirem parecer
fundamentado acerca daquele relatório.
3. No caso de não haver na instituição Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais
ou Investigadores Auxiliares da especialidade do interessado, o conselho científico ou órgão
equivalente, para efeitos da emissão do parecer mencionado no número anterior, solicitará
junto dos órgãos homólogos de outras instituições de investigação a designação de
Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares da
referida especialidade para prestar a colaboração assim requerida.
4. Na elaboração do parecer ter-se-ão sempre em conta, no que concerne ao período abrangido
pelo relatório, os fatores seguintes:
a) Competência para investigação, aptidão pedagógica e atualização;
b) Publicação de trabalhos científicos considerados de mérito pelos relatores;
c) Direção ou orientação de trabalhos de investigação, nomeadamente de doutoramento
ou de mestrado;
d) Formação e orientação científica de investigadores;
e) Actividade profissional desenvolvida que se mostre relevante.
5. Aos investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares que,
no decurso do período da nomeação provisória respectiva, exercerem funções de interesse
público, como tal reconhecidas por despacho ministerial, o prazo para apresentação do
relatório será dilatado por período igual ao do exercício daquelas funções.
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Artigo 15º
(Conclusão do processo de nomeação definitiva de Investigadores Coordenadores, Investigadores
Principais e Investigadores Auxiliares)

1. A nomeação definitiva dos Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e
Investigadores Auxiliares depende de deliberação favorável tomada pela maioria dos
Investigadores Coordenadores em exercício efetivo de funções.
2. O conselho científico ou órgão equivalente remeterá à tutela o relatório final, instruído com
as demais peças do processo, que dê conta dos fundamentos da decisão proferida.
3. Se a decisão for favorável, as conclusões do relatório referido no nº2 do artigo anterior
serão publicadas no Boletim Oficial juntamente com o despacho de nomeação.

Artigo 16º
(Efeito da concessão ou negação da nomeação definitiva)

1. A nomeação definitiva de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e
Investigadores Auxiliares produz efeitos a partir do dia imediato ao termo da nomeação
anterior.
2. Caso seja negada a nomeação definitiva, o interessado será provido por novo período de
duração igual ao da nomeação anterior.
3. Se no final da sua nomeação, voltar a ser negado o provimento definitivo, o interessado
será notificado da deliberação até trinta dias antes do termo da nomeação e dela poderá
interpor recurso para a tutela que resolverá sob parecer emitido por um júri de constituição
igual à prevista nos 37º e 38º constituído para o efeito.
4. Confirmada a deliberação recorrida pelo júri, o Investigador Coordenador, o Investigador
Principal e o Investigador Auxiliar serão transferidos para qualquer serviço de outros
departamentos do Estado em lugar compatível com as suas qualificações.

Artigo 17º
(Caso de nomeação inicial e definitiva de Investigadores Coordenadores)

Os Investigadores Principais e os Investigadores Auxiliares de nomeação definitiva que
forem nomeados respetivamente Investigadores Coordenadores e Investigadores
Principais ficam providos a título definitivo, em lugares destas categorias.
Artigo 18º
(Obrigação decorrente da nomeação definitiva)

1. Ainda que definitivamente providos, os Investigadores Coordenadores, Investigadores
Principais e Investigadores Auxiliares têm até trinta dias antes do termo de cada um dos
quinquénios subsequentes, de apresentar ao conselho científico ou órgão equivalente um
relatório curricular elaborado no termo do previsto no nº1 do artigo 14º.
2. O relatório será levado ao conhecimento do conselho científico ou órgão equivalente na
primeira reunião que se seguir a sua apresentação e será inserido em publicação adequada
da instituição.
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Subsecção II
Desenvolvimento profissional
Artigo 19º
(Instrumentos)

1. A evolução e o desenvolvimento profissional dos investigadores Coordenadores,
Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares efetua-se através de:
a) Promoção;
b) Progressão.

Artigo 20º
(Promoção)

1. A promoção é a mudança do investigador de um cargo para o imediatamente superior
daquele que detém dentro da respectiva carreira.
2. A promoção depende da verificação cumulativa das seguintes condições:
a) Existência de vagas;
b) Tempo mínimo de cinco anos de serviço no cargo imediatamente inferior;
c) Avaliação científica;
d) Prestação de serviço comunidade;
e) Aprovação em concurso.
3. Sempre que a promoção corresponda a ascensão do Investigador Coordenador,
Investigador Principal e do Investigador Auxiliar para referência não imediatamente
superior, a integração na referência de acesso far-se-á no escalão a que corresponde
índice imediatamente superior ao detido no cargo de origem.
4. Quando a promoção corresponda a ascensão do investigador para a referência
imediatamente superior, a integração far-se-á no mesmo escalão do cargo anteriormente
ocupado.

Artigo 21º
(Progressão)

1. A progressão é a mudança de um escalão para o imediatamente superior dentro da mesma
referência.
2. A progressão nas categorias de Investigador Coordenador, Investigador Principal e
Investigador Auxiliar depende da verificação cumulativa dos seguintes critérios a serem
regulamentados:
a) Cinco anos de serviço efetivo e ininterrupto no escalão imediatamente inferior;
b) Exercício de cargo de gestão;
c) Publicação de artigos e trabalhos científicos;
d) Capacidade de vulgarização das suas actividades;
3. A contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão é suspensa quando o
desempenho for considerado deficiente, nos termos que vierem a ser definidos em DecretoLei.
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Secção II
Pessoal especialmente contratado
Artigo 22º
(Provimento e recondução de Investigação Coordenadores, Investigadores Principais e
Investigadores Auxiliares visitantes)

1. Os Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares
visitantes são providos por contrato, celebrado por períodos determinados, até ao máximo
de um ano.
2. O contrato anual renovável por iguais períodos, sob parecer favorável do conselho científico
ou órgão equivalente e desde que o investigador preste serviço em regime de tempo
integral.

Artigo 23º
(Provimento e recondução de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e
Investigadores Auxiliares convidados)

1. Os Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares
convidados são providos por contrato quinquenal, podendo, subsequentemente, ser
reconduzidos por período de igual duração.
2. Observada a tramitação estabelecida no artigo 15º, o conselho científico ou órgão
equivalente pronunciar-se-á, maioritariamente, sobre se a recondução deve ou não ter
lugar.

Secção III
Disposições comuns
Artigo 24º
(Pessoal contratado além do quadro)

1. Os investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares
visitantes e os Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares convidados são contratados além do quadro, segundo as necessidades da
instituição pelas efetivas disponibilidades das dotações para pessoal por força de verbas
especialmente inscritas.
2. O provimento nestes lugares considera-se sempre efetuado por conveniência urgente do
serviço efetivo de funções.
3. O pessoal investigador mencionado no nº1 tem direito a ser abonado das correspondentes
remunerações desde o dia da entrada em exercício efetivo de funções.
4. A não autorização do contrato ou a recusa do visto do Tribunal de Contas não implicam a
obrigação de substituir os abonos correspondentes ao tempo de serviço prestado até a data
da comunicação de qualquer daqueles atos.
5. Quando tal se justifique, poderão os contratos dos investigadores ser celebrado por um ano
ou, até, por períodos de menos duração.

Artigo 25º
(Regularização dos processos de provimento)

1. O pessoal investigador a que se refere o artigo anterior dispõe de um prazo de noventa
dias, a contar da data da entrada em exercício efetivo de funções, para apresentar os
documentos necessários à regularização dos processos de provimento respectivos.
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2. Findo o prazo do número anterior sem que os interessados apresentem a documentação
exigida ou invoquem motivo ponderoso que justifique, ser-lhes-á instaurado o competente
processo disciplinar.
Artigo 26º
(Rescisão contratual)

Os contratos do pessoal Investigador especialmente contratado só poderão ser rescindidos
quando se verificar qualquer dos seguintes casos:
a) Denúncia, por qualquer das partes, até 30 dias antes do termo do respectivo prazo;
b) Mútuo acordo, a todo o tempo;
c) Rescisão pelo contratado, com aviso prévio de sessenta dias;
d) Condenação com pena disciplinar de natureza expulsiva;
e) Ocorrência de qualquer outro fato extintivo da relação jurídica de emprego público.

CAPITULO IV
Concursos e provas
Secção I
Concursos para recrutamento de Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e
Investigadores Auxiliares.
Artigo 27º
(Realidade determinante da abertura dos concursos)

Os concursos documentais para recrutamento de Investigadores Coordenadores,
Investigadores Principais e Investigadores Auxiliares são abertos segundo a orgânica e as
vagas existentes nos quadros da Instituição.
Artigo 28º
(Finalidade dos concursos)

Os concursos para Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares destinam-se a averiguar o mérito da obra científica dos candidatos, a sua
capacidade de investigação e o valor da atividade já desenvolvida.
Artigo 29º
(Abertura dos concursos)

1. O órgão dirigente competente da Instituição deverá propor bienalmente, no mês de
Maio, ao Ministro da tutela a abertura de concursos para o preenchimento das vagas de
investigadores que se verifiquem nos seus quadros.
2. Os concursos serão abertos junto dos serviços competentes da Instituição, pelo período
de trinta dias
3. A abertura dos concursos é feita por edital publicado no Boletim Oficial.
Artigo 30º
(Opositores obrigatórios ao concurso para Investigador Coordenador)

Ao concurso para recrutamento de Investigador Coordenador poderão apresentar-se:
a) Os Investigadores Coordenadores da mesma área de outra Instituição de Investigação;
b) Os Investigadores Principais da mesma área de qualquer departamento da mesma
Instituição ou de diferente Instituição que tendo sido aprovados em provas públicas e contem,
pelo menos, três anos de efetivo serviço de investigação na categoria de Investigador Principal.
c) Os Investigadores Coordenadores e Investigadores Principais, especialmente
contratados da mesma área de qualquer departamento da instituição ou de outra instituição
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que tenham sido aprovados em provas públicas e contem, pelo menos, três anos de efetivo
serviço como investigadores especialmente contratados daquelas categorias.
Artigo 31º
(Opositores obrigatórios ao concurso para Investigador Principal)

Ao concurso para recrutamento de Investigador Principal poderão apresentar-se:
a) Os Investigadores Principais da mesma área de outra Instituição de Investigação;
b) Os Investigadores Auxiliares da mesma área de qualquer departamento da mesma
Instituição ou de diferente Instituição e contem, pelo menos, cinco anos de efetivo
serviço de investigação na categoria de Investigador Auxiliar ou na qualidade de
Investigador Auxiliar convidado;
Artigo 32º
(Opositores obrigatórios ao concurso para Investigadores Auxiliares)

Ao concurso para recrutamento de Investigadores Auxiliares poderão apresentar-se:
a) Os Investigadores Auxiliares da mesma área de outra Instituição de Investigação;
b) Os doutores em especialidade considerada como adequada à área para a qual o
concurso foi aberto.
Artigo 33º
(Documentos com que é instruído o requerimento de admissão)

O requerimento de admissão ao concurso é instruído com:
a) Os documentos comprovativos do preenchimento das condições fixadas no edital
referido no nº 3 do artigo 29º;
b) Dez exemplares impressos ou policopiados do curriculum vitae do candidato, com
indicação das obras e trabalhos efetuados e publicados, bem como das atividades
pedagógicas desenvolvidas.
Artigo 34º
(Despacho ministerial de admissão ou não admissão)

Os serviços competentes da instituição devem comunicar aos candidatos, no prazo de três
dias, o despacho ministerial de admissão ou não admissão ao concurso, o qual se baseará no
preenchimento ou não, por parte daqueles, das condições para tal estabelecidas.
Artigo 35º
(Documentação a apresentar pelos candidatos admitidos)

Os candidatos admitidos aos concursos para Investigadores Coordenadores, Investigadores
Principais e Investigadores Auxiliares devem, nos trinta dias subsequentes ao da recepção do
despacho de admissão, apresentar dois exemplares de cada um dos trabalhos mencionados
no seu curriculum vitae.
Artigo 36º
(Regime dos concursos: remissão)

O processo de abertura de concurso, a composição do júri e suas regras de funcionamento,
bem como os demais processamentos, serão definidos por regulamento a aprovar pelo
responsável da instituição sob proposta do conselho científico ou órgão equivalente.
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Secção III
Disposições comuns
Artigo 37º
(Impedimentos de parentesco ou afinidade)

Dos júris não podem fazer parte os parentes ou afins dos candidatos na linha recta ou até ao
terceiro grau da linha colateral
Artigo 38º
(Irrecorribilidade)

Das decisões finais proferidas pelos júris não cabe recurso, exceto quando arguidas de vício
de forma.
CAPITULO V
Deveres e direitos do pessoal investigador
Artigo 39º
(Deveres do pessoal investigador)

São deveres de todos os investigadores:
a) Respeitar a Constituição da República e as demais normas que integram o ordenamento
jurídico, devendo agir em conformidade com o código de conduta dos agentes da função
pública;
b) Desempenhar ativamente as suas funções, nomeadamente contribuindo com o seu
trabalho na procura das soluções aos problemas do desenvolvimento do país;
c) Procurar aumentar cada vez mais a sua formação científica;
d) Prestar o seu contributo ao funcionamento da sua instituição e na gestão das actividades
de investigação;
e) Respeitar a liberdade de consciência e a dignidade, integridade e intimidade de todos
os membros da comunidade investigadora;
f) Guiar-se por princípios de alto padrão ético na pesquisa;
a) Velar pela correta utilização dos bens da instituição, principalmente dos meios
colocados à sua disposição;
b) Manter o sigilo de todas as informações classificadas a que tiver acesso;
c) Participar ativamente nas actividades de extensão da instituição;
d) Conduzir com rigor científico as suas actividades de investigação e facilitar a divulgação
dos resultados;
e) Contribuir para a formação do pessoal sob sua responsabilidade, apoiando-o na sua
formação científica, profissional e humana;
f) Contribuir eficazmente para o desenvolvimento de uma política nacional de
investigação;
g) Colaborar com a instituição na prestação de serviços a terceiros, sempre que solicitado,
dentro do seu horário de trabalho e no domínio científico em que a sua atividade se
exerça.
h) Participar nos processos de avaliação institucional e de melhoria de qualidade.
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Artigo 40º
(Direitos do pessoal investigador)

São direitos de todos os investigadores:
a) Exercer as suas funções com liberdade, segundo o princípio da liberdade de
pensamento e expressão, desde que não contrarie o ordenamento jurídico, os princípios
éticos gerais e a ética profissional.
b) Ter condições condignas de trabalho com segurança e qualidade
c) Dispor de um espaço de trabalho condigno, salas de reuniões, internet de banda larga
d) Direitos de propriedade intelectual e reconhecimento como autor ou coautor dos
trabalhos de investigação em que participa;
e) Participar em eventos científicos, educativos, culturais e outros de natureza relacionada
com a sua atividade;
f) Ser avaliado, enquanto investigador, periodicamente pelo desempenho e trabalho
realizado, segundo os princípios da igualdade, do mérito e da capacidade científica;
g) Ter apoio de um Gabinete Técnico e serviços de revisão de texto;
h) Ter acesso a mecanismos de financiamento para programas / projetos de investigação;
i) Ter acesso a estágios e cursos avançados, especialização, programas de pós
doutoramento;
j) Beneficiar de progressão à luz do presente estatuto;
k) Ter acesso legal às bases de dados relevantes de publicações científicas internacionais;
l) Ter acesso às bases de listagem de revistas científicas de impacto e outros;
m) Ter apoio técnico qualificado em todas as áreas;
n) Poder estar associado a diferentes centros ou entidades de investigação;
o) Ter acesso a uma comissão de ética em pesquisa.
Artigo 41º
(Regime de prestação de serviço)

1. O pessoal investigador exerce as suas funções em regime de tempo integral ou em
regime de tempo parcial.
2. O pessoal referido no artigo 2º apenas pode exercer funções em regime de tempo
integral.
3. Os investigadores convidados, quando desempenham outras funções públicas ou
privadas, consideradas pelo conselho científico ou órgão equivalente como
incompatíveis com a prestação de serviço em tempo integral, serão contratados em
regime de tempo parcial, nos termos do artigo 44º.
Artigo 42º
(Regime de tempo integral)

1. Entende-se por regime de tempo integral aquele que corresponde, em média, à
duração semanal do trabalho para a generalidade dos trabalhadores da função
pública.
2. A duração do trabalho a que se refere o número anterior compreende o exercício de
todas as funções fixadas no capítulo I deste diploma, incluindo o tempo e trabalho
prestado fora da instituição que seja inerente ao cumprimento daquelas funções.
3. Ao conselho científico ou órgão equivalente compete definir as medidas adequadas
à efetivação do disposto nos números anteriores e ajuizar do cumprimento da
obrigação contratual neles fixados.
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4. Pelo exercício das funções a que se referem os números anteriores, os
investigadores em tempo integral não poderão auferir outras remunerações,
qualquer que seja a sua natureza, sob pena de procedimento disciplinar.
5. Excetuam-se do disposto no número anterior os abonos respeitantes a:
a) Gratificações, os casos previstos na lei;
b) Ajudas de custo;
c) Despesas de deslocação;
d) Senhas de presença.
Artigo 43º
(Serviço em instituição diferente)

1. Os investigadores a tempo integral podem, por convite, exercer funções numa
instituição de investigação ou de ensino superior, precedendo de autorização ministerial
e ouvido o órgão dirigente da instituição.
2. O investigador que desempenhe funções em instituição diferente tem direito ao
pagamento das horas de serviço prestadas para além do limite fixado por lei.
3. O exercício de funções em instituições diferentes confere, nos termos da lei geral, o
direito ao abono das ajudas de custo e dos subsídios de deslocação correspondentes.
Artigo 44º
(Regime de tempo parcial)

No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço semanal é
contratualmente fixado entre um mínimo de oito e um máximo de vinte e duas horas.
Artigo 45º
(Serviço prestado em outras funções públicas)

1. É equiparado, para todos os efeitos, ao efetivo da função própria o serviço prestado
pelo pessoal investigador nas seguintes situações:
a) Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional, membro do
Governo e Deputado da Assembleia Nacional;
b) Pessoal dirigente da Administração Pública e gestores públicos;
c) Diretor de Gabinete, Assessor e Conselheiro de membro do Governo, Presidente
da Câmara Municipal ou Vereador profissionalizado;
d) Exercício de funções diplomáticas eventuais;
e) Exercício de funções em organizações internacionais.
2. O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número anterior
suspende, salvo requerimentos dos interessados em contrário, a contagem dos
prazos de apresentação de relatórios previstos nos artigos e de duração dos
contratos do pessoal especialmente contratado.
Artigo 46º
(Vencimentos e remunerações)

1. Os vencimentos correspondentes à prestação de serviço em tempo integral são os
constantes da tabela anexa ao presente diploma.
2. O pessoal investigador em regime de tempo parcial aufere uma remuneração
compreendida entre 20% e 60% do vencimento fixado para a categoria para que é
contratado, em correspondência com limites estabelecidos no artigo 43º.
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Artigo 47º
(Bolsas de estudo)

1. O pessoal investigador poderá obter bolsas de estudo, no país e no estrangeiro, e ser
equiparado a bolseiro, nos termos que forem estabelecidas por lei.
2. O disposto no número anterior poderá beneficiar o pessoal investigador em regime
parcial, desde que durante o período de concessão da bolsa, cesse completamente o
exercício da função acumulada com o trabalho de investigador.
3. A atribuição de bolsas de estudo para efeito de preparação de doutoramento obedecerá
a regime especial.
4. O investigador fica sujeito à obrigação de repor a bolsa e vencimentos auferidos se não
prestar serviço na instituição.
Artigo 48º
(Férias e licenças)

O pessoal abrangido pelo presente diploma tem direito às férias previstas para o
restante funcionalismo do Estado.
Artigo 49º
(Antiguidade)

1. Para efeitos de precedência, a antiguidade dos Investigadores conta-se a partir da data
da primeira posse, na instituição, para aquelas categorias de investigador.
2. Quando dois ou mais Investigadores Coordenadores tomem posse no mesmo dia, a
precedência será determinada pela sua antiguidade, e se esta for também a mesma ou
não possuírem este título, pela ordem de publicação dos despachos de nomeação.
3. Quando dois ou mais Investigadores Principais tomem posse no mesmo dia, a
precedência será determinada pela antiguidade de grau de Doutor, e se esta for também
a mesma ou se não possuírem esse grau, pela ordem da publicação dos despachos de
nomeação.
4. Até 31 de março de cada ano será publicada a lista de antiguidade do pessoal
investigador da instituição, com o tempo de serviço referido a 31 de Dezembro do ano
anterior, para subsequente remessa ao Ministério da tutela.
5. Os interessados poderão deduzir perante órgão competente da instituição, dentro de
trinta dias a contar da data da publicação da lista, as reclamações que esta lhes suscitar.
Artigo 50º
(Aposentação)

1. O pessoal investigador tem direito a aposentação nos termos da lei geral.
2. Os Investigadores Coordenadores, Investigadores Principais e Investigadores
Auxiliares aposentados podem, com prévia aprovação do conselho científico ou órgão
equivalente, prosseguir trabalhos de investigação ou exercer funções de docência, bem
como participar em júris de concurso.
Artigo 51º
(Estatuto salarial)

A tabela indiciária e salarial do pessoal investigador é constante respectivamente dos
Anexos I e II ao presente diploma de que fazem parte integrante.
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Artigo 52º
(Exercício de funções diretivas)

O exercício de funções diretivas pelo pessoal investigador confere a este o direito ao
pagamento de suplemento nos termos e condições que vierem a ser fixados em decreto
regulamentar.
Artigo 53º
(Regime disciplinar)

Aplica-se a todo o pessoal investigador, independentemente da natureza do respectivo
vínculo, o Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Pública, aprovado pela Lei
nº___, na redação dada pelo Decreto-legislativo _________

CAPÍTULO VI
Disposições transitórias
Artigo 54º
(Disposições transitórias)

1. Serão providos na categoria abaixo indicada, a título definitivo ou provisório, consoante o seu
provimento anterior:
a) Para Investigador Principal, os atuais técnicos com o grau de Doutor e com cinco anos de trabalho
de investigação após a obtenção do citado grau.
b) Para Investigador Auxiliar, os atuais técnicos com grau de Doutor ou Mestre com mais de cinco
anos de comprovada atividade na área da investigação após a obtenção do citado grau;
2. A transição do pessoal investigador das instituições de investigação obedecerá às normas
definidas em diploma especial.

Artigo 55º
(Legislação complementar)

O Governo desenvolve por Decreto-Lei o presente diploma
Artigo 56º
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor sessenta dias após a sua publicação
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