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Editorial

#eparacumprir

P

or estes dias, várias universidades se
têm congratulado com a melhoria que
obtiveram recentemente num qualquer ranking. Uma das razões - sem dúvida
a mais relevante - para essa melhoria tem a
ver com o mérito dos docentes e dos investigadores. Muito particularmente com a sua
capacidade em captar fontes de financiamento competitivo e em publicar nas revistas indexadas e com relevante fator de impacto.
Não será despiciendo notar que o empenho dos docentes, contribuindo indelevelmente para gerar esse efeito, terá muito pouco a ver com uma vontade consciente e assumida em contribuir para a melhoria da
sua instituição num ranking. Terá mais, seguramente muito mais, a ver com a crença
no mérito. Também não será exagerado concluir que, dados os bloqueamentos generalizados à progressão na carreira, e aos congelamentos salariais, os docentes do ensino
superior assumiram o sistema de avaliação
de desempenho como instrumento imediato
e eficaz de reconhecimento e de valorização
do mérito.
Carreiras estruturadas no mérito, como
são as da docência e da investigação no ensino superior, estão naturalmente vocacionadas para ter um alto percentual de avaliados
no grau ‘excelente’. Que se venha agora estranhar o fenómeno para, em contramão, e
à custa dos que mais se esforçam, se inventarem fórmulas que permitam conter a massa salarial é desonesto. Além de desonesto,
é também imprudente. O mérito dos docentes é o capital mais valioso de qualquer instituição de ensino superior. Descredibilizá-lo
é minar a cultura académica na sua essência.
A devida alteração de posicionamento remuneratório, com a subida de um escalão

por cada 10 pontos acumulados, não
é apenas uma questão de justiça e de
cumprimento de regras anteriormente não questionadas. É o único caminho para fazer da excelência a regra
do ensino superior.
Escrevo neste número da Ensino Superior – Revista do SNESup, na rubrica
‘Opinião’, sobre o salário dos docentes do
ensino superior, advogando a necessidade
de redução, em Portugal, das disparidades
salariais. A alteração do posicionamento remuneratório é um dos instrumentos para garantir esse objetivo.
Neste número da revista, trazemos imagens das inúmeras manifestações de colegas que têm alimentado o movimento #eparacumprir. Estamos certos que a causa que
alimenta o movimento se manterá até … que
se cumpra.
Publicamos os principais resultados de
um questionário que fizemos junto dos leitores da revista. O texto de introdução da “Moção para a Reposição da Legalidade, Equidade e Justiça no Ensino Superior e Ciência em
Portugal”. Recuperamos a opinião de Gonçalo Mello Bandeira sobre o regime fundacional. Acompanhamos as deambulações de
Guilherme que, desta vez, se detém sobre as
teses de doutoramento.
Na secção ‘Carreiras”, Mariana Gaio Alves discute questões relativas à promoção
da excelência do ensino nas IES, analisando
o “Teaching Excellence Framework”, as suas
limitações e a sua relação com os rankings.
Fechamos este número da revista, publicando, na ‘Secção jurídica’, o parecer da Secretaria-Geral de Educação e Ciência (SGEC)
que declara ilegal a subversão das percentagens de contratação dos docentes convidados.
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Os salários dos professores
nas universidades
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quisermos fazer comparações, usar indicadoomparar salários de docentes do ensires indiretos, comparando, por exemplo, sano superior entre países da União Eulários em diferentes níveis (entrada, meio e
ropeia é, praticamente, uma tarefa imtopo da carreira) por referência ao PIB, ao popossível.
der de compra, ao custo de vida, entre outros.
Os sistemas são muito diversos na forma
Indo por essa via, no ensino superior, sicomo se organizam, subdividindo-se em subtuando-se claramente abaixo da média da
sistemas diferenciados (universitário, poliUE, Portugal aparece na cauda de um seguntécnico, colégios universitários, …), e as cado grupo de países, pagando salários médios
tegorias das carreiras (e as suas implicações
ajustados ao custo de vida semelhantes aos
salariais) são heterogéneas, tendo essas duas
que são pagos na Grédimensões claras imcia, inferiores aos saplicações no domínio
lários pagos em Esremuneratório. Em
“Portugal está entre
panha e Itália, senvários países os saláos países onde essa
do metade ou merios têm componentes variáveis signifidisparidade é maior, sendo nos dos salários pagos nos países do norcativas, não podendo
os salários mais baixos
te e centro da Euroa base fixa do salário
pa e o dobro ou mais
constituir um termo
cerca de 1/3 dos mais
dos salários auferidos
de comparação. Se há
nos países com menocasos, como o portuelevados, relação que na
res disparidades saguês, em que a base
Alemanha, por exemplo,
lariais (países do exsalarial dos docentes
-Bloco de Leste). Pordo ensino superior é
se aproxima dos 2/3.”
tugal destaca-se tamnacional, noutros paíbém como um dos
ses (como a Suécia,
por exemplo) a base é fixada institucionalpaíses com maior nível de disparidade entre
mente, contando com uma participação atisalários masculinos e salários femininos, por
va dos sindicatos. Acresce que vários países
conta de uma nítida masculinização dos lugamudaram as regras nos últimos anos, tendo,
res de topo de carreira.
formalmente, bases remuneratórias diferenNeste contexto, em Portugal, é particuciadas para quem ficou integrado no antigo e
larmente relevante, e merecedora de correpara quem foi incluído no novo plano remução, a disparidade existente entre os salários
neratório. Outros, como é o caso português
de topo de carreira e os salários de base. Até
com a adoção do regime fundacional, fomenporque, Portugal está entre os países onde
taram a diversidade, pagando diferenciadaessa disparidade é maior, sendo os salários
mente os mesmos níveis de carreira.
mais baixos cerca de 1/3 dos mais elevados,
Uma generalizada falta de transparência
relação que na Alemanha, por exemplo, se
e a ausência de uma cultura sólida de presaproxima dos 2/3. Tanto mais que as instituitação de contas na gestão das instituições de
ções de ensino superior portuguesas se têm
ensino superior, a que se junta a tendência
revelado incapazes de promover, nos termos
para que o nível salarial esteja associado ao
fixados na Lei, os seus docentes aos níveis inmérito e não à senioridade, tornam difícil caltermédios e de topo das carreiras.
cular e comparar salário médios. Restará, se
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DE ATRASO, EM ATRASO
Vai já adiantado o mês de março, e está por
cumprir, na quase totalidade das instituições
de Ensino Superior, o pagamento das progressões remuneratórias por efeito da avaliação de desempenho.   
O impacto com a progressão remuneratória de todos aqueles que a ela têm
direito é de 8,5 milhões de euros, representando 0,7% da dotação dos estabelecimentos de Ensino Superior e 0,3% do
orçamento do Ensino Superior e Ciência.
Têm direito à progressão todos os colegas que possuem 10 ou mais pontos acumulados na mesma categoria e escalão.  
Cada 10 pontos acumulados dão direito à
progressão de um escalão, o que significa
que os colegas com 20 pontos acumulados na
mesma categoria e escalão progridem dois
escalões.
Como irá agora acertar o passo a
medida determinada pelo Governo do gradual aumento da progressão, dos 25% iniciais aos 100%, no 2º semestre de 2019?  
Em sede de Orçamento de Estado o SNESup
procurou que o Orçamento Privativo dos
diversos estabelecimentos de Ensino Superior contivesse a provisão do valor das progressões. No entanto, nenhum partido apresentou qualquer proposta nesse sentido,
nem o Governo corrigiu os quadros, apesar de o impacto já ser conhecido através de um trabalho realizado pela DGAEP.    
É absolutamente inaceitável que tal valor
não tenha sido incluído desde logo em sede
de Orçamento! E a culpa não recai só no
Governo, mas também sobre as instituições
que não souberam fazer valer a sua autonomia, lutando pela valorização dos seus docentes e investigadores, eles que são responsáveis pela captação de, pelo menos 600 milhões
de euros, ou seja, cerca de 30% do orçamento
dos estabelecimentos de Ensino Superior.  
Aqueles que são efetivamente responsáveis pela maior captação de fundos externos
que financiam as universidades e politécnicos, cujos sacrifícios são o que permite que
as instituições possam funcionar, são assim
tratados (e assim se deixam tratar, ao não
se sindicalizarem e não procurarem defender-se e valorizar-se). Não haja dúvidas que

“stakeholders” somos nós e é bom que nos
saibamos afirmar como tal, pois ninguém o
irá fazer por nós. Desvalorizar o conhecimento e a qualificação não é sinal de boa gestão, ou de maior eficácia. Antes pelo contrário e mais ainda no Ensino Superior e Ciência.    

ESTE É O
ESPAÇO EM QUE
CONSTRUÍMOS
O FUTURO E A
VALORIZAÇÃO
DA SOCIEDADE.
É BOM QUE
SAIBAMOS
DEFENDÊ-LO E
QUE SAIBAMOS
VALORIZÁ-LO.
COM AMIGOS DESTES…!
A ser verdade que alguns membros
do CRUP pretendem fazer tábua
rasa das avaliações de desempenho
passadas, limitando a contabilização a um ponto por ano, com a argumentação de que o nosso sistema de avaliação
de desempenho não possui diferenciação do
mérito, que pensar dos primorosos exercícios matemáticos em que assentaram tantos
regulamentos? Que foi feito de tantas fórmulas e pontos calculados à centésima (senão
à milésima) e de buscas de publicações dos
avaliados em bases de revistas indexadas?
Uns a fazer que avaliavam, e que reservaram
para si avaliações automáticas de Excelente,
e outros obrigatoriamente forçados ao jogo
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do ser-se avaliado? Foi tudo tempo perdido?
Ou foram os regulamentos de avaliação apenas criados para punir?

A URGENTE E IMPERIOSA REGULAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO
Depois de mais de dez anos – uma longa
espera – surge a garantia dada ao Público
pelo ministro Manuel Heitor de que a carreira dos professores do Ensino Superior será
regulamentada até ao final da legislatura.
A notícia demonstra a intenção positiva
do MCTES, mas porque a realidade não é
apenas feita de manobras de comunicação,
importa que o ministério chame os sindicatos
e a organização patronal para uma primeira
reunião, a ocorrer tão breve como possível.
Como se recordam, o SNESup apresentou ao Governo anterior uma proposta de
RPDIIP, a qual não teve qualquer seguimento.
É importante reforçar a qualidade do
Ensino Superior privado, assegurando que
a noção de corpo docente próprio corresponda de facto a corpo docente com vinculação estável às instituições, evitando assim
situações que acarretam danos vários à credibilidade do Ensino Superior. Nesse sentido,
o SNESup enviou já uma proposta aos diversos partidos políticos, no sentido da introdução de uma correção cirúrgica à Lei de Graus
e Diplomas. É imperiosa a existência de “uma
carreira paralela à dos docentes do ensino

superior público” (art.º 52.º da Lei 62/2007),
através de um Regime do pessoal docente
e de investigação das instituições privadas
(art.º 53.º da Lei 62/2007).
Desenvolvendo o trabalho realizado até
aqui, o SNESup irá organizar um encontro
sobre a carreira docente no Ensino Superior
Privado. Esperamos poder contar com a participação de todos, para que possamos mudar
para melhor a realidade deste setor.

40% do pessoal docente
da UC é convidado
E isto não pode infelizmente ser negado!
Como negado não pode ser que os regulamentos da Universidade de Coimbra assentam na violação dos limites horários estabelecidos no ECDU e a proporcionalidade aplicável aos convidados. Há uma base jurídica sólida, em que estão de acordo o Provedor de Justiça e a Secretaria Geral de Educação e Ciência, quando concluem pela violação
do n.º1 do art.º 71.º do ECDU, os princípios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade insertos nos art.ºs 3.º, 7.º e 8.º do CPA,
e o art.º 158.º do CT (aplicado por remissão do
art.º 4.º da LTFP).
O parecer da Secretaria Geral cita também a fundamentação desenvolvida pela
Dra. Celeste Cardoso e apresentada pelo SNESup, para confirmar que partilha integralmente do seu entendimento sobre a manifesta
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ilegalidade deste tipo de normas.
Ser docente e investigador no Ensino Superior implica também saber quando os números não mentem. As cargas horárias mais
elevadas (acima das 20 horas) e o perfil de
docentes reais são muito diferentes do declarado pelo reitor da Universidade de Coimbra,
em casos identificados em muito mais faculdades do que as citadas na sua comunicação.
Bem pode o reitor da UC escrever os desmentidos que escrever, que a prática da sua
gestão lá estará a denunciar as alegadas boas
práticas!

POR UM PREVPAP ISENTO,
CLARO E JUSTO
A audição do SNESup, a 13 de março, em
sede da Comissão Parlamentar de Educação e
Ciência, a propósito da aplicação do PREVPAP
aos docentes e investigadores, revelou números e situações alarmantes - 6000 candidaturas de Pessoas, merecedoras de uma vida
digna. Estamos a falar de docentes convidados que prestam serviço com cargas horárias

até superiores aos limites do ECDU, que coordenam cursos, que desenvolvem investigação científica, que possuem qualificação de
acesso à carreira, bem como de investigadores, nomeadamente bolseiros doutorados e
contratados pelos programas Ciência e Investigador FCT, que são responsáveis não só por
excelentes resultados em termos de investigação, sendo parte integrante do funcionamento regular das instituições, como também pela captação de quantias generosas de
financiamento.
A falta de clareza do PREVPAP, sobretudo
na definição dos critérios aplicados pelos
representantes do Governo, tem significado
o prejuízo na análise cuidada das situações.
O afastamento do SNESup da CAB-CTES, a
prenunciar o logro do programa neste setor,
significou não só o afastamento do sindicato
mais representativos dos docentes e investigadores, como um prejuízo sério na análise
das situações e nos contributos sobre os procedimentos a adoptar.
A estratégia do Partido Socialista, com as
declarações sucessivas do ministro Manuel
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Heitor a procurar desvalorizar a aplicação
do PREVPAP aos docentes e investigadores,
significa o prejuízo de milhares de pessoas.
Quando assistimos à aplicação do PREVPAP às carreiras gerais, nomeadamente no
Ensino Superior, constatamos, com espanto,
o paradoxo: os funcionários podem usufruir
da estabilidade contratual, mas os docentes e
investigadores não.
A discriminação de que somos alvo é um
sinal de grave alerta para o grau de desvalorização a que estamos todos a ser submetidos, mais ainda perante o grau de qualificação que possuímos.
O SNESup vai continuar a batalhar para
que o PREVPAP corra bem, apesar de o Partido Socialista tudo ter feito para que o SNESup estivesse de fora e assim anulasse as justas expectativas de docentes e investigadores.
Nunca se conte com o SNESup para o logro
e a injustiça. Aliás, recorreremos a todas as
instâncias para que a precariedade no Ensino
Superior e Ciência tenha fim.

MANIFESTO CIÊNCIA PORTUGAL 2018
Introdução ao Manifesto
A comunidade científica sente-se impedida
de concretizar o seu potencial, como evidenciado por várias comunicações públicas
recentes. Temos já uma considerável massa
crítica, capaz de elevar o País ao mais alto
nível no mapa internacional. No entanto, o
panorama atual do sistema de Ciência & Tecnologia (C&T) em Portuga apresenta desafios estruturais, que originam grande incerteza, desgaste e frustração, levando-nos a
esta ação.
A situação atual está a impedir os
investigadores de planearem a sua atividade, levando uns a saírem de Portugal e castrando o potencial dos que ficam
diminuindo assim de forma irreversível a
nossa competitividade.
A comunidade científica – treinada fora ou
dentro do país – quer tornar a sociedade portuguesa numa sociedade baseada no conhecimento, em linha com o programa do atual
governo. Por isso, sentimos ser nosso dever
alertar o Governo e a Assembleia da República para os graves problemas existentes

e apontar direções para a sua solução.
Neste Manifesto, assinado por intervenientes de diferentes áreas científicas e
de diferentes partes do País, pedimos ao
Governo e à Assembleia da República que
reconheçam urgentemente a necessidade
de traçar um rumo de médio e longo prazo
para a Ciência em Portugal, que de forma
sustentada nos permita ultrapassar estes
estrangulamentos e fazer avançar o nosso
país através da ciência e da tecnologia e
que garanta os fundamentos essenciais
de regularidade, estabilidade e respeito
acima definidos, tornando estes princípios
essenciais da sua política de ciência.
É fundamental e urgente:
1) Financiamento consistente e transparente, com pelo menos um concurso anual
de projetos para todas as áreas científicas;
2) Um “simplex” para a ciência, simplificando plataformas, formulários, regulamentos e limitando estrangulamentos
burocráticos;
3) Uma política de contratação regular
e coordenada, baseada no mérito e respeitando investigadores e instituições.
Só será possível termos um país moderno,
plenamente integrado nas redes
internacionais de ciência, tecnologia e inovação, e estabelecer metas ambiciosas para o
futuro, quando os alicerces e estabilidade
do sistema científico estiverem garantidos.
LEIA E ASSINE O MANIFESTO EM
http://cienciaportugal.org/manifesto2018/
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Moção para a Reposição da Legalidade, 		
Equidade e Justiça no Ensino Superior
		
e Ciência em Portugal
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O

SNESup tem denunciado com veePresidentes de Institutos Politécnicos, de que
mência um conjunto muito alargado
não irão cumprir o programa PREVPAP;
de violações graves cometidas pelas
- a rejeição assumida por diversas univerinstituições de ensino superior e ciência, nosidades, politécnicos, laboratórios associados
meadamente:
e outras unidades de investigação do cumpri- a recusa de muitas instituições de ensino
mento da Lei 57/2017 referente ao emprego
superior e ciência em proceder ao pagamencientífico. A não abertura dos concursos neto das progressões remuneratórias obrigatócessários à regularização contratual dos inrias, tal como decretado pelo art.º 18.º da Lei
vestigadores de ciência, na sua maioria conde Orçamento de Estado para 2018;
tratados como bolseiros em sucessivos pro- a estratégia de chantagem e conflitualigramas, constitui sério atentado contra a
dade reiterada por parte dos dirigentes de
vida condigna de quem tem protagonizado
instituições de ensino superior e ciência, que
alguns dos principais progressos registados
procuram utilizar os seus colegas como repelo país na área da ciência;
féns da negociação, que não souberam fazer
- o desrespeito sistemático dos estatutos
atempadamente com
da carreira docente,
o Ministério da Ciênnomeadamente com a
“o SNESup deu conhecimento imposição de cargas lecia Tecnologia e Ensino
Superior e com o Mitivas muito acima dos
às instituições em
nistério das Finanças;
máximos
estabelecicausa - que continuam
- o incumprimendos na lei, incluindo a
to do dever de prestar
violação dos princípios
a recusar-se a cumprir
informações verdadeida equidade e propora lei, desrespeitando
ras da parte de muitas
cionalidade na contrainstituições no âmbitação de docentes conprincípios éticos básicos
to do programa PREvidados, ou mesmo da
- e à Tutela, que se revela
VPAP - como já é de cocontratação de docennhecimento público,
pouco empenhada e incapaz tes sem salário – desistematicamente vápois de várias denúnde repor a legalidade e a
rias instituições têm
cias do SNESup, a Prodeclarado que docencuradoria Geral da Rejustiça.”
tes e investigadores
pública e a SGEC conque cumprem funções
firmaram esta violaa tempo inteiro há vários anos não corresção grave da lei e de princípios constituciopondem a necessidades permanentes, o que
nais, mas a verdade é que a situação se mané falso, indigno, e mostra uma total falta de
tém, com a complacência, por inação, da Insrespeito pelo trabalho desenvolvido por espeção Geral de Educação e Ciência.;
tes colegas, sem o qual as instituições não
- o incumprimento da legislação para com
poderiam funcionar;
aqueles que, tendo vencido concursos para
- a declaração já assumida por parte de dicategorias mais elevadas da carreira docente,
versos dirigentes máximos das instituições,
continuam a auferir a remuneração corresnomeadamente Reitores de Universidades e
pondente à categoria em que se encontravam
DOI: 10.26329/2018.60.6
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antes desse concurso, bem como no caso dos
docentes que, tendo obtido o título de agregado, não tiveram os seus salários atualizados
entre novembro de 2011 e dezembro de 2016.
De todas estas situações, e de várias outras, o SNESup deu conhecimento às instituições em causa - que continuam a recusar-se a
cumprir a lei, desrespeitando princípios éticos básicos - e à Tutela, que se revela pouco
empenhada e incapaz de repor a legalidade
e a justiça.
Neste contexto, e perante a extrema gravidade das situações acima referidas, o Conselho Nacional do SNESup, reunido em 3 de
março de 2018 no Instituto Politécnico da
Guarda, por considerar que não está assegurado o regular funcionamento das instituições de ensino superior e ciência em Portugal:
- manifesta o seu repúdio pela atuação
à margem da lei, da justiça e dos princípios
constitucionais, de vários dirigentes do sistema nacional de ensino superior e ciência,
e exigir das instituições de ensino superior e
ciência, da Tutela, e dos outros órgãos de soberania, a reposição da legalidade e do regular funcionamento das instituições;
- e apela:
- a todos os colegas docentes do ensino superior e ciência, incluindo os detentores de
cargos de decisão como sejam os de Presidentes de Institutos Politécnicos, Reitores, membros dos Conselhos Gerais, membros dos
Conselhos Científicos e Conselhos Técnico-Científicos, para que não pactuem com decisões injustas, sem ética, e ilegais, que prejudicam gravemente os colegas e põem em causa
o desenvolvimento das suas instituições;
- à intervenção do Sr. Primeiro Ministro, do
Sr. Presidente da República e da Assembleia
da República, para que tomem as Dações necessárias para que de uma vez por todas se reponha a legalidade, a equidade e a dignidade.

O Conselho Nacional mandata a Direção
do SNESup para processar judicial ou criminalmente os dirigentes do sistema de ensino superior e ciência quando haja manifesta má fé na sua atuação, ou incumprimento
das disposições legais, bem como para marcar ações de denúncia e protesto contra estas
graves ilegalidades e injustiças.
Guarda, 3 de março de 2018
Aprovada por unanimidade.

O CN do SNESup aprovou 3 propostas que
consistem em:
a) Recomendar à Direcção a constituição de um
Muro da Vergonha digital, associado ao sítio da
Internet, onde se denuncie as escolas, politécnicos
e universidades onde se pratiquem ilegalidades e
irregularidades;
b) Realizar Dia de Concentração e Protesto,
através do protesto às 12 horas de cada dia 23 de
cada mês - dia geralmente de recebimento salarial -,
à porta de cada estabelecimento de ensino superior
onde não estejam a ser pagas as progressões
remuneratórias;
c) Voto de apoio ao comunicado emitido pela
Direcção no dia 2 de fevereiro último onde se
denuncia a degradação de condições de trabalhos
dos docentes da Universidade dos Açores
(comunicado disponível no sítio da Internet).
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OURO, PRATA
OU BRONZE?
Teaching Excellence Framework e
avaliação da qualidade do ensino

TEF resulta numa
classificação de cada
instituição que não retratará
a situação de cada curso no
interior dessa instituição e
que só muito marginalmente
é indicativa da qualidade
de ensino
ACADÉMICOS, INVESTIGADORES E...
PROFESSORES!
e é verdade que os académicos foram
desde sempre professores, é também
verdade que a prioridade da maioria é
desenvolver investigação e contribuir para o
avanço da sua área científica. É precisamente a associação entre ensino e investigação,
enquanto principais funções dos docentes do
ensino superior, que os distingue dos professores do ensino básico e secundário, conferindo especificidades a estes dois grupos de docentes em termos de funções, práticas e identidades profissionais. Com efeito, no plano
normativo os estatutos da carreira docente
estabelecem que as funções dos professores,
tanto no ensino universitário como no ensino politécnico, abrangem a prestação de serviço docente a par da realização de atividades de investigação, bem como a participação
em tarefas de extensão universitária e de gestão das instituições de ensino superior (ver a
propósito o Artigo 4º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária e o Artigo 2º do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico).
Contudo, nas instituições de ensino supe-
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rior é primordialmente a publicação científica e o desenvolvimento de projetos de investigação que conferem prestígio aos académicos
e que constituem um elemento crucial para a
distinção de cada universidade e politécnico.
A popularização da expressão “publica ou perece”, em tradução da versão inglesa “publish
or perish”, é um testemunho da pressão constante de que os académicos são alvo no sentido de aumentar a sua produtividade científica segundo lógicas que frequentemente
privilegiam a quantidade de publicações e atividades, em detrimento da respetiva qualidade e relevância. Mais recentemente difundiu-se uma outra expressão – “ganha visibilidade
ou desaparece” em tradução de ”get visible or
vanish” – que reforça as pressões sentidas pelos académicos impelindo-os não só a incrementar a produtividade científica, mas também a investir na disseminação e publicitação constantes desta vertente do seu trabalho.
Em paralelo, vários indícios de uma maior
atenção e preocupação com questões pedagógicas no ensino superior têm vindo a ser notórios nos últimos anos. O Processo de Bolonha terá contribuído para tal ao preconizar
a continuação da expansão do ensino superior e a importância de centrar o ensino no
próprio aluno, anunciando no caso português
uma “mudança do paradigma de ensino de
um modelo passivo, baseado na aquisição de
conhecimentos, para um modelo baseado no
desenvolvimento de competências“ (Decreto-lei nº 74/2006).
Também no plano das orientações de
política supranacionais, a Comissão Europeia vem recomendando, pelo menos desde
2013, que o ensino deve ter tanta importância quanto a investigação nas instituições de
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ensino superior europeias, defendendo que
a formação pedagógica dos docentes é uma
prioridade que deve ser apoiada, promovida e recompensada1. Nesse âmbito defende-se que, tal como sucede com os professores
do ensino básico e secundário, os docentes do
ensino superior devem ter formação pedagógica e reconhece-se um paradoxo: é obrigatório para os primeiros frequentar cursos
que os habilitem para o exercício da profissão, sendo esses cursos lecionados por docentes do ensino superior que ensinam sem terem tido, necessariamente, formação pedagógica prévia!
A multiplicação recente de grupos de trabalho, projetos, prémios e ações de formação
que se focam nos aspetos pedagógicos constitui, igualmente, um indício da importância
que progressivamente vem sendo conferida
ao ensino nas universidades e politécnicos em
vários países. Estas iniciativas são promovidas pelos próprios académicos, bem como no
âmbito de planos de ação estabelecidos pelos
responsáveis das instituições, sendo que em
qualquer dos casos todas contribuem para repensar e valorizar o ensino enquanto uma das
funções dos docentes do ensino superior.
Neste contexto, é pertinente conhecer o
TEF (Teaching Excellence Framework) que
surgiu no Reino Unido em 2016, pois trata-se
de uma iniciativa governamental que visa incentivar o ensino de excelência e qualidade,
fornecendo informação adequada sobre esse
ensino para apoiar escolhas informadas pelos
estudantes relativamente aos cursos e instituições que pretendem frequentar. O TEF é apresentado como equivalente ao REF (Research
Excellence Framework), que sob a designação
inicial de RAE (Research Assessment Exercise)
teve início na década de 1980, o qual pretende promover e assegurar a qualidade e excelência da investigação científica desenvolvida
no Reino Unido. Nos documentos2 que apresentam o TEF preconiza-se, tal como acontece
com o REF, que o ensino (à semelhança da investigação) deve ser financiado com base na
qualidade e excelência. Assim sendo, importa
aferir em que medida o TEF pode ser considerado um instrumento adequado para avaliar
a qualidade do ensino que, simultaneamente,
disponibiliza informação relevante para as

escolhas dos estudantes e influencia o financiamento das instituições.
COMO SURGIU E O QUE É O TEACHING
EXCELLENCE FRAMEWORK ?
O ensino superior tem sido marcado, ao longo das últimas décadas e nos vários países,
por uma tendência de expansão significativa do número de alunos, professores
“...pelo menos desde
e instituições, a qual envolve
a diversificação de funções
2013, que o ensino deve
e modelos institucionais. No
ter tanta importância
caso do Reino Unido os dados mais recentes indicam
quanto a investigação
que 52% dos jovens adulnas instituições
tos (25 a 34 anos) estudaram
no ensino superior, o que é
de ensino superior
um valor claramente acima
europeias, ...”
do que se verifica em média
nos países da OCDE (43%) e
da União Europeia (40%)3.
Na década de 1990 foi abolido o sistema binário no ensino superior deixando de se diferenciar entre universidades e politécnicos,
1
ainda que algumas universidades continuem
Pode consultar-se, a
na atualidade a ser identificadas como “antipropósito, o relatório
“Improving the quality of
gos politécnicos”. É também de destacar o auteaching and learning in
mento progressivo que, em especial desde os
Europe’s higher education
anos 1990, se tem vindo a verificar nos custos
institutions”produzido
pelo “High Level Group
para os alunos com a inscrição e frequência
on the Modernisation
no ensino superior.
of Education” acessível
A expansão do ensino superior, a aboliem: http://ec.europa.eu/
ção da respetiva estrutura dual e o aumento
dgs/education_culture/
repository/education/
dos custos para os estudantes, são apontadas
library/reports/
como as principais razões para as autoridamodernisation_en.pdf
des nacionais decidirem implementar o TEF;
2
o qual é adicionalmente entendido como um
Pode consultar-se, a título
instrumento fundamental para permitir aos
de exemplo, o documento
“Success as a Knowledge
estudantes fazerem as melhores e mais adeEconomy: Teaching
quadas escolhas com base em informação soExcellence, Social Mobility
bre a qualidade do ensino.
and Student Choice”,
Department for Bussiness,
No quadro do TEF procura-se reunir inforInnovation and Skills, UK;
mação sobre três grandes aspetos: Qualidade
May 2016
do Ensino, Ambiente de Aprendizagem, Resul3
tados dos Alunos e Ganhos de Aprendizagem.
Dados referentes a 2016
Para tal recorre-se a dados obtidos através de
retirados de: OECD (2017),
Education at a Glance 2017:
questionários aplicados a nível nacional aos
OECD Indicators, OECD
estudantes para aferir os seus níveis de satisPublishing, Paris.
fação (National Student Satisfaction Survey) e
aos diplomados para caracterizar os seus per-
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cursos de inserção profissional (Destinations
of Leavers of Higher Education), bem como a
outros dados fornecidos por cada instituição
incluindo os que permitem considerar o abandono e o perfil sociodemográfico dos alunos.
As decisões finais resultam da ponderação de
toda a informação relativa a cada instituição
por parte de um painel de peritos que inclui
académicos, estudantes e empregadores.
O resultado da avaliação no âmbito do TEF
é expresso na atribuição de uma medalha de bronze, prata ou ouro - a cada instituição,
numa evidente analogia com as competições
desportivas que espelha uma lógica de competitividade entre cursos e instituições, configurando o futuro estudante como um consumidor que necessita deste tipo de informação
para escolher racionalmente a melhor (por
que mais medalhada?!) universidade. Adicionalmente, a participação no TEF poderá vir a
ser uma condição necessária para obter autorização para aumentar o valor das propinas.
Os primeiros resultados foram divulgados em
22 de junho de 2017 com base na oferta a nível de licenciatura de 134 instituições de ensino superior, verificando-se que 43 dessas instituições receberam uma medalha de ouro,
67 a de prata e 24 a de bronze. A divulgação
destes resultados suscitou muita controvérsia
que revela críticas e resistências à implementação do TEF por parte de responsáveis das
instituições, académicos e estudantes.
Várias universidades consideradas de topo
no Reino Unido não obtiveram a medalha de
ouro incluindo a maioria das cerca de 20 que
integram o Russel Group que é um conjunto
de instituições reunidas pelo compromisso de
desenvolver investigação de excelência, proporcionando experiências excecionais de ensino-aprendizagem e estreitas ligações com as
empresas e o setor público. Por isso, os responsáveis deste Russel Group afirmam que o TEF
não mede adequadamente a qualidade e expressam várias preocupações sobre a respetiva
operacionalização. Para além deste grupo que
afirma reunir as instituições de topo do Reino
Unido, outras universidades ameaçam mesmo
vir a boicotar o TEF receando que origine danos na reputação das instituições que não compensam os parcos potenciais ganhos que poderão obter com a participação neste exercício.

Já entre os estudantes, 25 associações representativas dos mesmos decidiram em 2017
boicotar a National Student Survey fazendo
baixar significativamente as taxas de respostas e, consequentemente, a representatividade dos dados obtidos através destes questionários, porque consideram que os resultados
do TEF não devem estar associados aos valores das propinas. Pelo lado dos académicos, a
University and College Union (que representa
mais de 111.000 professores, investigadores
e pessoal não-docente do Reino Unido) defende que o TEF deve
“Qualidade do
ser abolido por não
Ensino, Ambiente de
ter o apoio da comunidade académica e
Aprendizagem, Resultados
dos estudantes, argudos Alunos e Ganhos de
mentando que para
elevar a qualidade
Aprendizagem. ”
do ensino é cada vez
mais premente que as
autoridades nacionais contribuam para a melhoria das condições de trabalho nas universidades com destaque para a importância do
combate à precariedade.
TEACHING EXCELLENCE FRAMEWORK:
QUE RESPOSTAS SOBRE O QUÊ?
O TEF surge como uma iniciativa governamental que visa promover a qualidade e a excelência do ensino, conferindo maior visibilidade e importância a esta vertente no quadro
das funções dos académicos e das instituições
de ensino superior. Pode considerar-se, por
isso, que é uma resposta a críticas que em vários países se têm tornado cada vez mais fortes relativamente à escassa relevância atribuída à atividade de ensinar entre os académicos
e nas instituições de ensino superior. Mas que
ilações podemos retirar desta resposta?
Um conjunto de críticas apontadas ao TEF
remete para a fiabilidade dos respetivos resultados associada à qualidade das amostras
e dos instrumentos e procedimentos de recolha de dados. Inclusivamente, levanta-se a
questão da validade dos resultados pelo facto de os dados que apoiam uma determinada
medalha de ouro, prata ou bronze institucional se reportarem a respostas de estudantes e
diplomados sobre as respetivas experiências
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alguns anos antes, retratando situações que
podem já não se verificar.
Contudo, o que se afigura ainda mais premente no balanço crítico sobre o TEF é questionar em que medida reflete a qualidade e a
excelência de ensino. Existe excelência e qualidade de ensino quando os estudantes se manifestam satisfeitos, ainda que nada se saiba
sobre as aprendizagens relevantes que possam ter (ou não) realizado? Existe excelência e
qualidade de ensino quando os estudantes alcançam situações de inserção profissional favoráveis, se bem que tal dependa de uma multiplicidade de fatores (nomeadamente económicos, pessoais e sociais) de entre os quais o
ensino é apenas um dos elementos a considerar? Uma hierarquização de universidades
em função de um referencial comum a todas
configura um modo adequado de avaliar excelência e qualidade de ensino? A resposta a estas três perguntas é negativa, pois a questão a
colocar não deveria ser a de que qualidade e
excelência têm os cursos e as instituições, mas
sim a do que se faz nesses cursos e instituições
para continuamente promover a qualidade e
a excelência. Simultaneamente, importa sublinhar que qualidade e excelência no ensino podem assumir sentidos e significados tão diversos quanto variadas são também as características e os recursos das universidades, bem
como os perfis dos respetivos estudantes, académicos e outros profissionais.
Consequentemente, o TEF resulta afinal
numa hierarquização de instituições que não
retrata nem a situação de cada curso no interior de dada instituição, nem a da própria
instituição, pois só muito marginalmente é
indicativa da qualidade e excelência de ensi-

no. Ora, se recordarmos que o TEF tem também como intenção disponibilizar informação relevante sobre qualidade e excelência
de ensino para apoiar as escolhas dos estudantes e as decisões sobre financiamento das
instituições de ensino superior, concluímos
que não cumpre esse objetivo.
Por fim, saliente-se que ao resultar na
atribuição de um medalha de ouro, prata ou
bronze, o TEF enquadra-se na lógica de mercantilização que caracteriza o ensino superior no Reino Unido, onde os rankings de cursos e universidades assumem um papel central tendendo a transformar os estudantes
em consumidores de educação e os professores em prestadores de serviços educativos.
Estas expressões de “mercado” e “consumidor” são, aliás, recorrentes nos documentos
nacionais de orientações políticas para o ensino superior no Reino Unido, incluindo os
que dizem respeito ao TEF.
O boicote dos estudantes e a oposição do
sindicato representativo dos docentes, investigadores e não-académicos relativamente ao
TEF, juntamente com as numerosas greves
que em 2018 paralisaram dezenas de universidades inglesas, são indícios muito fortes de
profundo descontentamento neste setor no
Reino Unido. Entre os académicos ingleses, a
intensidade que vêm assumindo os debates e
a multiplicação de pesquisas sobre “liberdade académica” e sobre o ensino superior enquanto “bem educativo público” é também
reveladora do profundo descontentamento
com o atual modelo de funcionamento, sinalizando a premência de valorizar quadros de
referência alternativos para pensar a universidade e para ensinar nas universidades.
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ão, obrigado. Foi aberta a discussão
gislação laboral está sujeita ao estilo do 1º
pública até ao dia 30/6/17 para se deMinistro do momento); 2) Como já tinha ancidir se o Instituto Politécnico do Cátes alertado o SNESup, “Nas universidadesvado e do Ave irá passar a fundação públi-fundação têm sido identificadas situações
ca de direito privado. A nossa opinião é de
nas quais um mesmo docente pode ser conque as instituições públicas de ensino supetratado sucessivamente ao abrigo da Lei Gerior público não deveriam passar para esse
ral do Trabalho em Funções Públicas (LGTregime. E estamos a pensar não em nós próFP) e do Código de Trabalho CT), sendo forprios – a passagem não interfere na carreiçado a transitar de um enquadramento lera dos que já estão -, mas nas gerações fugal para outro, com prejuízo da estabilidade
turas. Como se sabe as grandes conquistas
do vínculo contratual do próprio.”; 3) Nas
em termos de direitos e deveres fundamenfundações diminui a democraticidade intertais geracionais foram inicialmente as libena, ficando as principais decisões nas mãos
rais, depois as demode alguns apenas, incráticas, as sociais e ficluindo curadores exnalmente as ambienternos com interes“mas agora perguntamos ses próprios – salvo se
tais, culturais, etc.. Por
isso é que voltar ao licoordenadores, direcde novo: será que o
beral apenas, se apelitores de departamento
contribuinte português e de centros de invesda de neoliberalismo.
Apresentemos, pois, altigação e escolas pasé a favor do maior
gumas das nossas prinsassem a ser eleitos deendividamento público mocraticamente…; 4)
cipais razões para, no
Iluminismo, dizer não
Como o SNESup tame externo de Portugal?
(além das largas centebém já alertou, “uma
Será esse o interesse
nas de queixas recebidas vantagens apontadas nos sindicatos): 1)
das por aqueles que depúblico e nacional?”
Privatizar o ensino sufendem o regime funperior público vai condacional é o alargatra a nossa Constituimento da autonomia fição (dirão que “continua público”: daqui a
nanceira e o acesso a novas fontes de finanuns anos a existirem dívidas e trabalhadores
ciamento e formas de investimento. Sublicontratados pela via privada, o prejuízo será
nhe-se, porém, que a dependência de finantodo do Estado? Mas será que é isto que os
ciamentos externos não-estatais pode condicontribuintes querem? Repare-se que a Funcionar as opções das instituições de ensino
dação Universidade do Porto já decidiu em
superior em matéria de ensino e investiga20/4/17 por Despacho Reitoral que mais vale
ção, com prejuízo das suas missões, enquancontratar pelo Regime Geral de Trabalho em
to instituições públicas que prestam serviFunções Públicas! É que os Tribunais de Traço à sociedade no seu todo. Acrescente-se,
balho estavam, e bem, a decidir na protecainda, que a dependência dos fundos estrução do trabalhador; o problema é que a leturais europeus que sustentam cada vez a
DOI: 10.26329/2018.60.8
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ciência acentua as fragilidades do sistema…”
(mas agora perguntamos de novo: será que
o contribuinte português é a favor do maior
endividamento público e externo de Portugal? Será esse o interesse público e nacional? Se os objectivos do regime anterior não
foram cumpridos pelo poder central (v.g. o
IPCA é o que recebe menos financiamento por aluno em Portugal!), porquê passar
para um outro? Temos alternativas, perguntarão alguns? Claro que sim, temos uma ligação íntima ao modelo universitário alemão,
o qual, como o nórdico, é esmagadoramente público, embora não apareça em rankings/escalas de qualidade! Sendo um modelo muito mais benéfico para os Alunos, não
tem propinas, pois é investimento de atracção de cérebros mundiais. É também benéfi-

co para os seus trabalhadores: docentes, investigadores, funcionários, rejeitando a precariedade e baixos salários. A Alemanha é
o país do mundo com maior superavit! Segredo: boa gestão pública e bom funcionamento do direito público pelo interesse público. Foi com muito entusiasmo que apoiamos por escrito desde o 1º minuto a candidatura da actual nova Presidente do IPCA, Srª
Profª Doutora Maria José Fernandes ou não
fosse excelente.
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OU JACARANDÁS
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uilherme tinha tido uma espécie de revelação naquele dia em que fora visitar o seu tio e acabara a comer papas
de sarrabulho com sabor a saudade na tasquinha da D. Esperança (agora já mais madura e sem direito a diminutivo). As papas
continuavam aquela delícia proverbial, lendárias como todas as coisas antigas que associamos a uma idade do oiro perdida, que
almejamos sempre por recuperar. Sobretudo
quando bate a nostalgia.
O estabelecimento não tinha grandes bules, mas a nossa capacidade de comunicação
por assobios de chaleiras e sinais de fumaça
permite-nos transmitir mensagens de forma
bastante satisfatória, para não falar já de alguma confusão da minha identidade de Bule
educadíssimo com o de narrador omnisciente. Mas não falemos nisso, que revelamos o
travejamento estrutural da estória, e isso tira
todo sabor ficcional...
Depois daquele dia, verdadeiro momento
catártico, houve que retomar a normalidade.
A natureza (das coisas, da vida) retomaria os
seus direitos, como diria alguém. E a natureza da vida de Guilherme mal se afastava da
docência e da investigação...
Acordou cedo, mal rompia a aurora, como
estava a gostar fazer nestes novos tempos. O
gato, meu rival de sempre, foi sentar-se-lhe
no colo. Resolveu subir ao estúdio do andar

de cima, todo envidraçado, e ver o mar esbravejando contra os rochedos numa sinfonia rude e ensurdecedora. Guilherme tomara um duche frio, mas estava ainda amolecido, sonolento, com pouco entusiasmo. Aliás,
estava assim desde que tivera aquele rasgo
das papas...
Mas não podia adiar mais. Guilherme pertencia ao sindicato dos professores universitários, e tinham-lhe pedido que respondesse
a um inquérito sobre os vários temas quentes
do momento. Ele não podia recusar, porque
levava muito a sério a sua condição de sindicalista: retirado, inativo, é certo, mas sempre
escrevendo quando lhe pedissem.
De entre os vários assuntos possíveis, um
havia que o estava a incomodar, e decidira-se mesmo a escrever um pequeno artigo: as
mutações recentes por que estavam a passar
os graus académicos causavam a maior confusão, tanto na Academia, como fora dela. Alguns jornalistas (no mínimo apressados) diziam meias verdades sobre carreiras, títulos,
graus, o que é ainda pior, talvez, do que dizer
mentiras descaradas e assim mais facilmente desmascaráveis... Alguns colegas entravam
no astral defendendo reformas mirabolantes.
Havia excelentes estudantes que faziam belíssimos cursos e provas, mas nem sempre
eram bem interpretados e a justiça imperava. Havia também, entretanto, um aumento
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dos plágios, da displicência académica, do
facilitismo... Guilherme não tinha perdido a
garra, não tinha desistido. As papas de sarrabulho não haviam sido senão um interlúdio
para ganhar forças. Como o cisne de Goethe,
mergulhara, para reganhar, em plenitude, a
superfície das águas.
Olho o horizonte e a eterna luta dos elementos na natureza. A dialética permanente
desse confronto. Não há paz no mundo. Não
pode haver. E por isso, quem não reage é derrotado.
Guilherme não era do tipo de se deixar
derrotar, mesmo que agora, depois de tudo
o que vira (e sofrera, deve dizer-se) todas as
coisas lhe fizessem um sentido diferente. Estava cansado, é certo, mas era apenas aquele
cansaço momentâneo do atleta antes da corrida final, em que renasce e corta a meta, e
com larga vantagem larga face aos demais. É
o dito ganhar fôlego.

“Há Teses e Teses...” – Será um bom título?
– perguntou-se. E se colocasse apenas: “Teses de Doutoramento”? Melhor, e mais sereno, que nestas coisas conta muito, para a persuasão, o decorum demonstrado, por mais ira
(e estudo) que nos vá na alma. Se a houver,
há que refreá-la, filtrá-la, racionalizar tudo.
Ficará então: “Teses de Doutoramento: um
modesto contributo”. Não, a captatio belevolentiae também não pode ser exagerada com
uma humilitas que soa a falso (para mais em
mim, que tenho fama de... sei lá...). Fica então (já estou a perder tempo demais): “Teses
de doutoramento. Reflexões de um professor
de artes”. Será? Isso não me retirará auctoritas? Estou a pensar muito em Latim, olha
lá... Bem: “Teses de Doutoramento: contributo para um debate”. Assim está no tom. Pronto. Mas parou, e riscou: Não. “Teses de Doutoramento: contributo para uma reflexão”. Assim, sim.

“Fazer uma tese de doutoramento. Eis a questão.
Hoje diz-se que faz muito mal à saúde mental. Há
estudos, pelos vistos, sobre terríveis depressões que
causa, e pululam notícias sobre esses malefícios nas
redes sociais. Já houve quem, carregado de coragem
tenha já satirizado. Afinal, quem obriga quem a
fazer teses?...”
Acariciou o felino no seu colo (o que, confesso, me deixou enciumado, embora reconheça que não se acaricia um altivo Bule de
chá), pegou na caneta (havia coisas que ele
ainda escrevia a caneta, mandando-as depois passar a um fiel secretário), e traçou em
riscos nítidos de velho granito suíço (como
li algures seria a caligrafia do Nobel Spitteler) o esboço do seu artigo. Ele atacaria o que
lhe pareceu o cerne do problema: o doutoramento.
Vamos dar-lhe a palavra, procurando fazer apenas de papagaio de pirata (sim, aprendi alguma coisa no Brasil, e essa expressão é
deliciosa):

Foi então a primeira vez, nesta manhã,
que se virou para mim. Colheu-me o braço,
quer dizer, a asa, e bebeu o seu primeiro chazinho. Sentiu-se regalado, e aplicou-se à escrita, de jato:
“Fazer uma tese de doutoramento. Eis a
questão. Hoje diz-se que faz muito mal à saúde mental. Há estudos, pelos vistos, sobre terríveis depressões que causa, e pululam notícias sobre esses malefícios nas redes sociais.
Já houve quem, carregado de coragem tenha
já satirizado. Afinal, quem obriga quem a fazer teses?
A culpa, segundo alguns, estaria nos orientadores, ditos “ausentes”. Sempre o problema
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atual da dependência e incapacidade de rastoda a gente, com e sem vocação, para o dougo pessoal e de assunção das responsabilitoramento (entra-se no jardim infantil e já
dades – dirão alguns. Curiosamente, se house está votado a essa provação), e é natural
vesse muita diretividade queixar-se-iam do
que quem não tenha intrinsecamente qualimodelo dos “patrões” e dos “mandarins”. Há
dades e forças para enfrentar a sua naturequem sempre se queixe. Ora uma prova verza, quem tenha uma natureza não compadadeiramente iniciática ou se aceita ou se retível com essas exigências, necessariamencusa. Por muito rude que seja, ela é apenas
te se veja a braços com dificuldades. É verpara quem a conseguir ultrapassar... Isso é
dade, por outro lado, que os doutoramentos,
que se não entendeu.
em muitos casos, não
Uma análise rumisó se banalizaram,
nada (começou então
como se facilitaram
“Estava (acreditava ele)
por escrever, e lema um ponto inimagibrou-se de Nietzsnável em alguns canuma fase Zen, em que se
che, no Aurora, mas
sos. Mas não generapersuadira nada buliria
cortou a palavra, que
lizemos: o que ocorlhe pareceu bovina,
re é uma enorme incom a sua ataraxia
e lembrou-se de um
justiça entre quem
levitante, mas o cotejo
passo geo-sentimenfaça portentosas tetal de Miguel Torga...
ses, imensos trabamental entre os turistas
sempre estas fichas a
lhos pré-teses, audo ensino, novos-ricos dos
bailar naquela cabelas e mais aulas, recinha...), uma análicebidas e dadas nesdiplomas, e quem trabalha
se bem temperada (e
se âmbito, e quem se
agora era Bach que
limita a apresentar
a sério e no duro tirava-o
lhe assomava à cabeumas linhas mal alido sério,...”
ça, e riscou de novo).
nhavadas, sem proDeitou o papel de um
jeto, objeto, método,
lance no cesto de patrabalhos históricos,
péis sem irritação, só com incomodidade. Pelevantamento do estado da questão (ou da
gou em nova folha, alvíssima, e começou de
arte), leitura e diálogo efetivo com quem prenovo. Copiou, pacientemente, como que num
cedeu na pesquisa, sem uma ideia, e sem caexercício de aquecimento, tudo o que tinha
pacidade de cumprir regras de citação, de feiescrito, e acrescentou:
tura de notas e bibliografias, índices e tudo.
“Uma análise suficientemente objetiva
E tudo.”
(sim, assim está melhor) do fenómeno atual
Guilherme ficou com uma irritação latendos doutoramentos, enquadrada no contexte. Estava (acreditava ele) numa fase Zen, em
to geral dos títulos e graus académicos e do
que se persuadira nada buliria com a sua atasistema geral de ensino leva-nos a contrariar
raxia levitante, mas o cotejo mental entre os
esta tese “assistencialista” na sua essência,
turistas do ensino, novos-ricos dos diplomas,
podendo conceder no pormenor. Sim, pode
e quem trabalha a sério e no duro tirava-o do
haver muitos candidatos ao doutoramento
sério, para usar de novo palavras tomadas de
com problemas emocionais, nervosos, menempréstimo à terra Brasilis. E lá vem o Latim...
tais até. Mas a pergunta será sempre: qual o
Este curto-circuito de bitolas, de critérios,
problema real? As provas são tortura, o trade modalidades (e ele pensava no mundo que
balho em si é um atentado aos direitos humanos? Ou, pelo contrário, o que ocorre é que o
sistema educativo empurra insensivelmente
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conhecia, não apenas num ou dois países) levou-o a passar para a questão da avaliação,
descurando um tanto uma temática importante, e que assim abandonava, depois de
mal se ter nela adentrado: a problemática do
conteúdo e da estrutura científica (hoc sensu
– mais Latim) de uma tese que mereça esse
nome. Prosseguiu então:
“Para bem se poder julgar uma tese de
doutoramento, deveria haver, muito específica e claramente, requisitos legais, ou pelo
menos deveria havê-los em cada Universidade ou mesmo Faculdade. Há coisas que só a
lei pode determinar, e isso clarificaria muita
coisa: desde logo, ela deveria desenvolver, taxativamente numas coisas, noutras por cláusulas gerais e conceitos indeterminados suficientemente plásticos e eloquentes, o que se
entende por tese de doutoramento, ou seja,
quais os itens que deverá cumprir.
É certo que mais recentemente, por vezes
se deixa esse ónus ao orientador da tese, que
assina uma declaração de que a dissertação
doutoral estará pronta a ser julgada.
Não sei quantas interpretações esta prática pode consentir. Naturalmente, bastantes. Por mim, sempre entendi que tal significa uma espécie de nihil obstat, não um verdadeiro imprimatur. E entre uma coisa e outra
vai um abismo.
O orientador, assim como a primeira reunião do júri, espécie de segunda instância,
declaram que a tese (perdoem-me o barbarismo) “pode ir a jogo”, pode ser discutida, pode
defender-se publicamente. O que, na minha
pessoal interpretação, sublinhe-se, não significa (como se diz aliás hoje quando algumas universidades publicam teses, depois
de aprovadas mesmo em provas) nem aprovação nem reprovação do texto. É um compromisso descomprometido o que se pede e
o que se dá pode ser ainda (com legítima reserva mental em alguns casos) menos ainda: um proforma legal em que por vezes se assinará (frequentemente sob a pressão dos prazos e os rogos ou pressões

dos candidatos) pouco mais que de cruz. Tem
que se pensar nos custos da atitude contrária: como se arcaria com o ónus de recusar liminarmente uma tese, de a não deixar defender-se publicamente? Parece, portanto, que
o sistema ao mesmo tempo permite essa discussão muito liberalmente, e depois, uma vez
que a tese já está em discussão, se inibe de a
julgar com severidade a final, contentando-se, em muitos casos, quando a tese merece
reparos, a optar entre um passa-culpismo absentista e alguma sanha crítica. Mas, no fim,
sobretudo se não houver nota diferenciadora, poderá bem ocorrer que a tese muito má
e a muito boa publicamente só possam distinguir-se, diferenciar-se, se forem
publicadas. Mesmo assim,
é algo ilusório
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esse julgamento público: aos olhos do profanum vulgus (mais Latim ainda) são ambos
doutores e pronto. Apenas uma muito pequena elite irá ler e comparar as teses.
Voltemos, porém, aos requisitos elementares das teses, cuja explicitação advogamos se
plasme muito detalhada e claramente em lei.
A ausência de parâmetros explícitos sobre
o que devam ser teses pode criar imensas discrepâncias, em muitos casos, e desde logo de
área para área do saber.
Uma tese na área A pode mesmo escandalizar, pela sua simplicidade ou pequenez, por
exemplo, os que labutam arduamente para
uma grande tese na área B: mas também vice-versa. E há domínios do saber em que, estamos certo, a obrigatoriedade de a tese ser
de tipo dissertativo, na verdade um ensaio
assertivo (chamemos-lhe assim), em tudo briga com a sua natureza mais intrínseca. Vejamos: não seria melhor um doutoramento em
Pintura, em Música, ou em Desporto ser uma
exímia demonstração da arte pictórica, musical, ou da destreza física? Não quer dizer que
não possa e deva haver algumas teses de teoria, história, comparação e filosofia da pintura, da música, do desporto, etc. Mas poderia também haver coisas muito mais práticas,
que valessem como tese. Por vezes há países
que ensaiam esse tipo de relevâncias curriculares, mas é preciso ter também cuidado
com o peso dessas experiências afinal profissionais ou afins, que podem prestar-se a ilações exageradas de créditos. Não são, decididamente, coisas simples, e devem ser sopesadas com balança de ourives.
Mesmo no âmbito estrito de áreas das
ciências sociais e humanas, não raro há grande diferença de critérios (não escritos, e isso
agrava o problema). Ao estudarmos pacientemente a tradição de teses em certas áreas,
talvez se aquilasse um pouco do que deveria
ser um tipo-ideal weberiano de tese, mas não
é certo. Talvez até haja, por vezes, uma décalage entre o que se idealiza como tese e o que
efetivamente é apresentado. Seria coisa para
a sociologia da educação. Cremos que para
teses nessa área até.
Agrava-se o problema, naturalmente,
com a subjetividade dos avaliadores. Ela deveria ser sempre colocada entre parêntesis,

“Vejamos: não seria melhor
um doutoramento em
Pintura, em Música, ou em
Desporto ser uma exímia
demonstração da arte
pictórica, musical, ou da
destreza física?”
procurando-se critérios objetivos que garantissem justiça. Mas não será decerto raro
que, num mesmo júri, haja quem, desde logo
porque formado por diferentes escolas, possa achar algo um achado brilhante, e quem
o considere consabido, insípido, superficial
e desinteressante. Quanto a procedimentos
técnicos, metódicos, como apresentação de
citações, bibliografias e afins, então o que
para uns é sacrílego para outros é o correto, e
habitual. Ou neutro, anódino. Aliás, a própria
relevância das questões epistemológicas, históricas, comparatísticas, ou simplesmente
formais, bibliográficas, ou linguísticas, tem
diferenças abissais de formação para formação, e até, certamente, de escola para escola
e de pessoa para pessoa, no limite. Pode haver drama ou tragédia em certos países (felizmente não cremos que no nosso) sobre o número de partes em que se deva dividir uma
tese, o estilo da introdução, etc. Noutros isso
é chinoiserie (agora mudou para o francês...
pas mal).
Há casos em que se culpa o orientador
pela tese que na verdade não é dele, mas do
orientado. Não cremos que com razão esse
apontar o dedo. Por vezes, o orientador é
apresentado como uma espécie de coautor
da tese, se não mesmo cúmplice, no caso de
ela ser considerada muito má... Hoje em dia,
com as mil e uma corveias burocráticas universitárias, os orientadores, para mais quando orientadores de vários orientandos, não
têm visivelmente tempo para uma vigilância ou supervisão como outrora e noutros
países. Há casos de áreas de trabalho diário,
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em laboratórios e afins, mas noutros o contacto entre orientador e orientando é esporádico (por vezes até se encontram em diferentes países ou continentes), não podendo deixar de o ser, dadas as corveias do diretor de
tese noutras vestes. Teria de não fazer mais
nada. E aliás (aqui entra outra variável interessante), nas áreas artísticas, humanísticas,
sociais e afins não parece que a tradição em
muitos países seja de uma intromissão excessiva no trabalho do doutorando (nem mesmo
do mestrando). Essa situação manifesta uma
aposta na liberdade e responsabilidade, em
que o orientador não é o “dono da obra”, encomendando-a por empreitada ao estudante.
Ora há hoje muitos estudantes que gostariam
que o orientador fosse mesmo um patrão, ou
uma ama seca, levando-os ao colo com orientações que, na verdade, acabariam por ser
colaborações, na melhor das hipóteses. Fala-se que em certas outras latitudes já o trabalho do orientador, que ganha pontos curriculares com os êxitos (por exemplo de publicações, da própria tese partida em pedacinhos
feitos artigos) acaba realmente por ser muito presente e interventivo. Até porque acaba por assinar em conjunto com o orientando esses tais artigos... E poucos serão os que

quererão ver o seu nome associado a trabalhos de que se envergonhem. Mas esse tipo de
teses altera completamente as regras do jogo.
Dessas não poderemos falar aqui. São outra
coisa, sob um diferente paradigma.
Há muitas variáveis, e o júri, tanto quanto
o candidato, pisa sempre uma espécie de terreno minado. Confesso que é sempre com algum mau estar que me lanço a uma arguição.
Por vezes, frequentemente para minha sorte,
calham-me teses que adivinharam os requisitos que creio serem os de um trabalho para
a obtenção do grau que se postula, mas outras vezes tal não ocorre. E nestes casos sempre tenho que me colocar em crise e perguntar-me quem terá razão: o candidato, ou eu e
a minha circunstância, que no caso é a minha
história académica também.
Essa interrogação sobre as nossas certezas particulares deveria ser ponto de honra de todo o examinador, pelo menos a nível
doutoral.”
Esta rajada de texto cansou-o. E aborreceu-o. Não gostava de escrever coisas que
achava elementares. Mas também sabia que,
nos tempos que correm, o óbvio, até o “óbvio ululante” (pensava agora em Nelson Rodrigues) tem de ser dito, explicado e repetido,
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porque perdemos as raízes, as referências, as
autoridades... a memória, enfim.
Deixou umas linhas em branco e saltou
para o que, provisoriamente, lhe pareceu poder ser a “conclusão”:
“Uma coisa, porém, é certa. O doutoramento precisa de continuar a ser o momento
fulcral da vida académica (embora não seja o
topo dela) e é urgente que se unifiquem critérios diversificando formas, o que está longe de ser paradoxal ou contraditório. A proliferação de doutores ignorantes, em alguns
países (já criticada abertamente nas redes sociais), ou então microscópicos especialistas
de minudências é preocupante. Há um conhecido texto medieval que apresenta o doutor até como “testemunha da verdade”. Sendo uma tarefa excessivamente exigente para
as forças e luzes de um doutor normal, a verdade é que não se pode prescindir de alguma
qualidade ao mesmo tempo técnica e especializada a par de uma visão alargada, global,
um certo fôlego, inteligência, cultura, que coroem uma carreira. Coisa diferente desprestigia a instituição.”
Guilherme sabia que tudo isto era política e academicamente incorretíssimo e que
iria atrair a ira e a incompreensão de muitos.
Ponderou se valeria a pena escrever a parte intermédia que falta. E pensou em rasgar
tudo e deitar ao lixo. Afinal, valeria a pena remar contra a maré, criar-se problemas, comprar brigas?
Ele ainda acreditava, porém, mesmo com o
episódio das papas, que tinha o dever de testemunhar. E saiu-lhe, como síntese, este poemeto de pé quebrado, que lhe alegrou o dia:

‘RECEITA DE NOVO BOLO
Pegas na citação falsa
mais pitada ideológica,
verborreia como salsa
e uma frase anfibológica.
Duas laudas plagias,
ou meia dúzia talvez...
“vá que podem ser ‘té dez”
- pensas, enquanto não crias,
e vais copiar mais tantas,
com pequenas revelias,
e umas tantas tropelias
deformando o original,
para não parecer muito mal.
Um creme doce por fim:
só conclusões truncadas
de coisas já sublinhadas
dum manual mui ruim.
E no bolo uma cereja:
índice a martelo feito,
e para ficar a preceito
muita verrina e inveja
Isso é texto que se veja?
Ele há quem pense que sim.’
Eram coisas dessas que o faziam querer
mais ordem e exigência. Não sejais muito severes com Guilherme: No fundo, nós sabemos que
ele é recuperável...
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Diz-me um bule meu amigo, que mora ali
na casa de um jurista, que a fé e esperança
de Guilherme em legislação é ingénua. E atalhou o meu vizinho com um provérbio pelos vistos antigo: “pensada lei, pensada malícia”. Li com efeito algures que talvez tenha
sido Tácito a dizer que as leis são muitas num

Estado corrupto. Ou num qualquer estado de
coisas corrompido ou degenerado. Se assim
é, o que nos poderá salvar? Não boas leis, que
não chegam, mas bons costumes. E como consegui-los? Parece que a receita tem sido sempre: pela Educação. Não filosofemos mais...
primum vivere! – e tínhamos que fechar com
Latim.
Mas permitam-me um post-scriptum (que
continua o Latim), com a autoridade de Bule
educadíssimo: há aqui um mal-entendido,
porque o que se entende hoje em muitas Faculdades por teses não é o que eram teses no
tempo em que Guilherme as fez... Nessa época, o doutoramento era a própria tese, um
trabalho primoroso, obra-prima, a que se
abalançavam muito poucos, que não precisavam de grande orientação, porque já tinham
a tese na cabeça e no coração. Era uma elite.
Creio que é Ernst Gombrich que fala de algo
sobre a cultura geral artística que já existiria antes de as pessoas cursarem a Universidade. Claro que Guilherme não é do tempo
de Gombrich, mas esse perfil autónomo ainda está com ele, fruto também de um certo
tipo de educação e da autoestima e segurança que dá ser-se culto. Hoje, a burocratização
universitária desde o mestrado, e até antes,
impõem que o estudante faça mil e um trabalhos, artigos, dê aulas, colecione créditos
em congressos, palestras, etc. Esse enquadramento, que não deixa o mestrando e o doutorando livres (e lhes tira tempo e disposição
para pensar nas suas teses) leva-os a sentir-se
de forma diferente, mais dependente. Donde, num sistema muito enquadrador, se um
orientador não lhes diz tudo como deve ser,
sentem muitos que ele é absentista, ausente...
Porque, aparentemente, na lógica do sistema,
ele teria mesmo que ser um “patron”.
Há aqui visivelmente um curto-circuito
de paradigmas. Pessoalmente, a minha linhagem de Bule inclina-se para os bons velhos
tempos, com chá. Mas acredito que é necessário teorizar também o brave new world que
aí está, com um novo tipo de doutorandos, e
de doutores, com lá o que for que bebam...
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unto remeto a V. Exa. a Informação INF-G/282/2017/DSAJ, datada de 17 de novembro de 2017, da Secretaria-Geral da
Educação e Ciência, sobre a qual o Senhor
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior exarou o seguinte despacho:
Denúncia do Sindicato
Senhor Secretário-Geral da Educação
e Ciência.
Na sequência de denúncia apresentada
junto do Ministério Público pelo Sindicato
Nacional do Ensino Superior (SNESUP), invocando a ilegalidade da Deliberação do Conselho de Gestão de 24-07-2017 do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa, veio a Senhora Chefe do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior remeter, para análise e resposta, cópia do ofício n.º 873-A/IR, de
23 de outubro de 2017, enviado pelo Tribuna
Administrativo de Círculo de Lisboa.
Cumpre informar

I. INTRODUÇÃO
Por ofício de 23 de outubro último, o Senhor
Procurador da República do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, no âmbito
dos autos PA. n.0 148/2017-A. dirigiu um Oficio (…) solicitando a pronúncia sobre os factos alegados na exposição apresentada pelo
Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP), que tem por objeto a Deliberação de

24-07-2017, do Conselho de Gestão do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da
Universidade de Lisboa, publicada no Diário
da República n.º 164, 2ª série, de 25-08-2017,
através do Aviso nº 9858/2017, fixando, nos
termos e para os efeitos do artigo 19.º1 do Regulamento Geral de Contratação do Pessoal
Docente Especialmente Contratado2, as percentagens de contratação admitidas nos contratos a celebrar em regime de tempo parcial, para o ano letivo 2017/2018, de acordo
com a seguinte tabela:

Percentagem
de Contratos

Número de
horas de aulas

100%

12

90%

11

80%

10

70%

9

60%

8

50%

6

40%

5

30%

4

20%

3

O SNESUP contesta as percentagens de contratação admitidas nos contratos a celebrar
pelo ISCSP em regime de tempo parcial, para
o ano letivo 2017/2018, alegando que “a Deliberação do Conselho de Gestão de 24/07/2017
do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa é claramente ilegal por violação dos artigos 71º, n.º
1, 2 e 3 e 83.º-A, n.º 3 do ECDIJ na redação
atual, bem como, por clara violação do artigo
154.º, n.º 2 do Código do Trabalho aplicável
ex vi da LTFP aprovada pela Lei no 35/2014,

DOI: 10.26329/2018.60.10

1
Determina que “as
percentagens contratação
admitidas dos contratos
a celebrar em regime de
tempo parcial referidas
nos artigos anteriores
podem ser fixadas pelo
Conselho de Gestão da
Escola, ouvido o Conselho
Cientifico.
2
Aprovado pelo Despacho
Reitoral n.º 14944/2013, de
8 de novembro, publicado
no Diário da República
n.º 223, 2.ª série, de 18 de
novembro..
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de 20/06, e ainda por violação dos princípios
da legalidade, proporcionalidade, da justiça
e da razoabilidade e da boa fé supra citados,
pelo que se deverá determinar a sua declaração de ilegalidade com força obrigatória geral nos termos e para os efeitos dos artigos
72º e seguintes do CPTA”, o que requereu ao
Exmo. Senhor Procurador junto do Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa.
A exposição do SNESUP, para a qual remetemos e aqui se dá por integralmente reproduzida, baseia-se, em suma, nos seguintes fundamentos:
O n.º 1 do artigo 71.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU),
na redação atual introduzida peto DL.
205/2009, de 31 de agosto, alterado pela
Lei n.º 8/2010, de 13 de meio, dispõe que
“cada docente em regime de tempo Integral presta um número de horas semanais
de serviço de aulas ou seminários que lhe
for fixado pelo órgão legal e estatutaria-

mente competente da instituição de ensino superior, num mínimo de seis horas e
num máximo de nove;
A Deliberação do Conselho de Gestão datada de 24/07/2017 é claramente ilegal
por violar os limites de normas imperativas do ECDU, no qual estão definidos os
limites máximo e mínimo de lecionação
dos docentes, in casu violando os direitos do pessoal especialmente contratado
a 100%, assim como os contratados a tempo parcial;
A atribuição a um docente convidado a
100% de um número de 12 horas de aulas semanais viola o limite máximo de 9
horas semanais de aulas, imperativamente determinado pela lei, como a atribuição de 8 horas de aulas semanais a docentes convidados a tempo parcial a 60%
é também claramente ilegal porquanto,
para além de estar muito próximo do limite máximo de 9 horas semanais defi-
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nido para os docentes a tempo integral, a
contratação a 60% corresponde a 5,4 horas de aulas semanais, demonstrando,
igualmente a violação, na contratação do
pessoal docente a tempo parcial, dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, insertos, respetivamente, nos artigos 3.º, 7.º e 8.º do CPA;
Acresce a ilegalidade resultante da violação do artigo 154.º do Código do Trabalho, aplicável ao regime de tempo parcial
dos trabalhadores da Administração Pública por força da remissão no artigo 40
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, onde se pode ler que “o trabalhador a tempo parcial não pode ter
tratamento menos favorável do que o trabalhador a tempo completo em situação
comparável…”;
“A ilegalidade da Deliberação do Conselho
de 24/07/2017 é clara e evidente, uma vez

que) a definição de 12 horas semanais de
efetiva lecionação subverte de forma inaceitável a lógica de comparabilidade entre a duração e organização do trabalho
e de proporcionalidade da remuneração
de um docente universitário ou de um docente do ensino superior politécnico em
regime de tempo integral e de um docente
especialmente contratado em regime de
tempo parcial, conferindo a este um tratamento menos favorável…)”;
Mais salienta o SNESUP que o ISCSP não é
a única instituição que tem vindo a violar
os direitos do pessoal docente especialmente contratado, dando o exemplo da
Universidade de Coimbra e, concretamente, do artigo 33 n.º 4 do seu Regulamento
de Prestação de Serviço Docente, sobre o
qual a Provedoria de Justiça também já se
pronunciou nos seguintes termos: (…) do
confronto entre o regime jurídico do pessoal docente em tempo integral e o regime
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“Mais salienta o SNESUP
que o ISCSP não é a
única instituição que
tem vindo a violar os
direitos do pessoal docente
especialmente contratado,
dando o exemplo da
Universidade de Coimbra”
jurídico do pessoal docente especialmente contratado em regime de tempo parcial
plasmados no Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), resulta que o Legislador não deixou às instituições de ensino superior um espaço totalmente aberto
de determinação no que respeita à fixação
do número total de horas de serviço semanal a que o referido pessoal se encontra
obrigado.
Como se sabe, o regime de trabalho a tempo
parcial corresponde a um período normal
de trabalho semanal inferior ao praticado
a tempo completo em situação comparável.
Por outro lado, o principio da equiparação
do trabalhador a tempo parcial ao trabalhador a tempo completo e o principio da
proporcionalidade em matéria remuneratória — que constituem expressão do principio da não discriminação consagrada na
cláusula 4.ª do acordo quadro relativo ao
trabalho a tempo parcial, anexo à Diretiva
n.º 97/81/CE, do Conselho, de 15 de dezembro — impedem que a Administração trata de forma discriminatória os trabalhadores a tempo parcial face aos trabalhadores
a tempo completo unicamente pelo facto de
trabalharem a tempo parcial (…)”.
Termos em que, conclui o SNESUP, a Deliberação do Conselho de Gestão aqui contestada afigura-se claramente ilegal e em
manifesto abuso de direito e em violação
do princípio da boa fé inserto no artigo
10.º do CPA, porquanto o número total de

horas de aulas, apoio a alunos e demais
atividades nos contratos a tempo parcial
tem necessariamente de ser inferior ao
número de horas previstas para o tempo integral, caso contrário desvirtua-se
completamente o regime de contratação a
tempo parcial;
O serviço em tempo parcial tem de ser inferior ao do tempo integral, não existindo
no ECDU margem de discricionariedade
para as instituições de ensino superior poderem determinar o número total de horas
de serviço semanal a que o pessoal docente em tempo integral e o pessoal docente
especialmente contratado em regime de
tempo parcial se encontra obrigado.
Vejamos, pois, se os argumentos aduzidos
pelo SNESUP merecem acolhimento.

II. ANÁLISE
A exposição apresentada pelo SNESUP, enquanto associação sindical representativa de
docentes do ensino superior, denuncia uma
alegada violação da lei concretizada na Deliberação de 24-07-2017, do Conselho de Gestão do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Politicas da Universidade de Lisboa, no que
concerne à fixação do número de horas de
aulas a atribuir ao pessoal especialmente
contratado, para o ano letivo 2017/2018, nos
termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento Geral de Contratação do Pessoal
Docente Especialmente Contratado.
Por imposição legal, a matéria em causa, enquadrada no âmbito do serviço dos docentes, independentemente de se tratar de
docentes de carreira, ou docentes especialmente contratados, tem de ser objeto de regulamentação, como expressamente determinam as disposições conjugadas do n.º 1 do
art.º 6.º e do art.º 83.º-A do ECDU.
O regulamento aqui em causa, como norma jurídica geral e abstrata, emitida ao abrigo da função administrativa, assume-se
como condição de exequibilidade das normas legais sobre a prestação de serviço docente, constantes do ECDU.
Nesta conformidade, o Regulamento Geral de Contratação do Pessoal Docente.
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Especialmente Contratado da Universidaseu n.º 4 que “o pessoal docente para além
de de Lisboa foi aprovado pelo Despacho Reida carreira é contratado nos termos fixados
toral n.º 14944/2013, de 8 de novembro, pupelo presente Estatuto”, sendo que os problicado no Diário da República n.º 223, 2.ª
fessores convidados são, em regra, contrasérie, de 18 de novembro, tendo ficado estados a tempo parcial5, com o número total
tabelecido no artigo 19.º que “as percentade horas de serviço semanal, incluindo augens de contratação admitidas dos contratos
las, sua preparação e apoio a alunos, contraa celebrar em regime de tempo parcial referitualmente fixado6, como determina do art.º
das nos artigos anteriores podem ser fixadas
69 do mesmo diploma, aplicando-se subsianualmente pelo Conselho de Gestão da Escodiariamente, em tudo o que não colida com
la, ouvido o Conselho Científico.”
o ECDU, as demais disposições normativas
É, precisamente, essa deliberação do Consobre o regime de trabalho a tempo parcial,
selho de Gestão, no que se refere ao ano leticonstantes dos artigos 150.º e seguintes da
vo 2017/2018, que está aqui em causa
Código do Trabalho (CT)7, aplicáveis à geneAntes de mais, importa salientar que o
ralidade dos trabalhadores em funções púpoder de autorregulablicas, por remissão
mentação legalmendo n.º 1 do artigo 4.º
te reconhecido às IES,
e do n.º 1 do art.º 68.º
“É, pois, evidente que
decorrente da autoda Lei Geral do Trabaa fixação do número
nomia normativa de
lho em Funções Públique gozam, não se socas (LGTFP), aprovada
de horas semanais
brepõe ao princípio
pela Lei n.º 35/2014,
da legalidade. Ao inde 20 de junho8.
de aulas tal como se
vés, a atuação das IES
Ora, nos termos do
encontra vertida na
no âmbito da autonon.º 1 do art.º 150.º do
mia que lhes é conCT, “considera-se tratabela aprovada pela
ferida deverá ter lubalho a tempo parcial
Deliberação do Conselho
gar no respeito e no
o que corresponda a
cumprimento do quaum período normal de
de Gestão de 24.07.2017
dro legal vigente, não
trabalho semanal inse afigura ilegal ...”
constituindo essa auferior ao praticado a
tonomia uma excetempo completo em sição à Observância do
tuação comparável.”
princípio da legalidade, mas antes uma proDesde 1 de julho de 2016, por força da Lei
jeção desse princípio.
n.º 18/2016, de 20 de junho9, foi reposto em
No quadro do aprofundamento do grau
35 horas o período normal de trabalho semade autonomia das instituições de ensino sunal dos trabalhadores em funções públicas,
perior3 em que se insere a autonomia de gessendo esta a duração semanal do trabalho a
tão dos seus recursos humanos, constata-se
prestar por um docente de carreira em reque, a partir de 20094, passou a vigorar, no
gime de tempo integral, como resulta da reregime de tempo parcial, o princípio da limissão efetuada pelo n.º 1 do artigo 68.º do
berdade contratual entre as partes, defininECDU, para a duração semanal do trabalho
do-se no contrato o número total de horas de
da generalidade dos trabalhadores com conserviço semanal, fixado em percentagem do
trato de trabalho em funções públicas.
tempo integral, sendo este regime definido,
Assim, o trabalho a tempo parcial sempre
no caso do subsistema do ensino universitáterá de ser inferior a 35 horas, representanrio, no n.º 1 do artigo 71.º, quanto ao número
do, in casu, uma determinada percentagem
de horas letivas por semana (mínimo de seis
da carga horária do regime de tempo intee máximo de nove).
gral (35h, cfm, n.º 1 do art.º 68.º do ECDU).
Assim, o artigo 67.º do ECDU estabelece no
Todavia, o tempo de trabalho dos docen-

3
Levado a cabo com
a publicação da LG
n.º 62/2007, de 10 de
setembro, que aprovou
o Regime Jurídico das
Instituições de ensino
superior (RJIES).
4
Em ambos os subsistemas
de ensino superior:
universitário e politécnico.
5
Só podendo ter um
regime diferente nas
situações excecionais que
sejam enumeradas no
regulamento de prestação
de serviço, cfm. Paulo
Veiga e obra citada, pág.
113.

6
“Caberá ao regulamento
de prestação de serviço de
cada instituição definir os
termos em que prestação
de serviço se fará a tempo
parcial”, cfm. Paulo Veiga e
obra citada, pág. 118.
7
Aprovado pela Lei n
7/2009, de 12 de fevereiro,
com última redação dada
pela Lei 73/2017, de 16
agosto.de ensino superior:
universitário e politécnico.
8
Com última redação dada
pola Lei n.º 73/2017, de 16
de agosto.
9
Procede à segunda
alteração à LGTFP,
aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20.06,
estabelecendo as 35 horas
semanais como período
normal de trabalho dos
trabalhadores em funções
públicas.

35

tes do ensino superior universitário tem
uma especialidade relativamente aos restantes trabalhadores em funções públicas,
na medida em que a lei não só define o limite total do número de horas de serviço semanal (35h), como também impõe um limite
máximo para o número de horas de serviço
de aulas por semana(9h), como resulta do n.º
1 do art.º 71.º do ECDU, sendo que, em regra,
a componente letiva relativa a serviço de assistência a alunos corresponde a metade das
horas de lecionação de aulas (cfm. N.º 3 do citado preceito legal).
Acresce que, em decorrência da plena
identidade funcional para a prestação do serviço docente entre o pessoal de carreira e o
pessoal especialmente contratado, sempre
que a regulamentação interna de cada instituição de ensino superior dispuser que os
docentes convidados são contratados em regime de tempo integral devem prestar o mesmo número de horas letivas/semana exigido a
um docente de carreira (mínimo de seis e máximo de nove de horas/semana, para o subsistema do ensino universitário), porquanto as
disposições legais referentes aos deveres, funções e competências dos docentes de carreira
lhes são, igualmente, aplicáveis.
Daqui resulta que o número total de horas de serviço semanal, incluindo as horas letivas, no regime de tempo parcial, tem como
referência, no limite superior, o regime de
tempo integral definido no n.º 1 do artigo 71º
do ECDU, ou seja, as 9 horas letivas/semana.
Assim, para que se possa considerar que
um docente está no regime de tempo parcial
este tem de ter uma carga letiva semanal inferior às horas letivas atribuídas por semana
a docente a tempo integral em situação comparável.
À luz deste entendimento, e tendo por
referência o limite máximo de aulas semanais legalmente estabelecido para o regime
de tempo integral (9 horas letivas/semana),
teremos a seguinte correspondência entre a
percentagem de contratação e o número de
horas de aulas semanais. (ver tabela)
É, pois, evidente que a fixação do número
de horas semanais de aulas tal como se encontra vertida na tabela aprovada pela Deli-

Percentagem
de Contratos

Número de
horas de aulas

100%

9

90%

8,1

80%

7,2

70%

6,3

60%

5,4

50%

4,5

40%

3,6

30%

2,7

20%

1,8

*A contratação deverá, necessariamente,
ser ajustada aos tempos letivos.
beração do Conselho de Gestão de 24.07.2017
se afigura ilegal porque define um número
de horas de aulas semanais para o pessoal
docente especialmente contratado que ultrapassa os limites legalmente impostos para os
docentes a tempo integral e subverte (chegando mesmo a revertê-la, na medida em
que o número de horas de aulas dos docentes a tempo parcial é superior ao limite para
os docentes a tempo integral) a lógica de proporcionalidade e comparabilidade legalmente imposta entre a duração e a organização
do trabalho de um docente em regime de
tempo integral e a duração do trabalho de
um docente em regime de tempo parcial.
Como bem salienta o SNESUP, nesta sede
assume especial relevância o artigo 154.º do
Código do Trabalho, aplicável ao regime de
trabalho a tempo parcial dos trabalhadores
em funções públicas, por remissão do n.º 1
do art.º 40 da LGTFP, que dispõe: “o trabalhador a tempo parcial não pode ter tratamento
menos favorável que o trabalhador a tempo
completo em situação comparável, a menos
que um tratamento diferente seja justificado
por razões objetivas, que podem ser definidas
por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho”.
Por tudo isto, acompanhamos o entendimento sufragado pelo SNESUP quando defende que os princípios da legalidade e da
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proporcionalidade impõem que os contratos
a tempo parcial fixem o número total de horas de aulas, apoio a alunos e demais atividades, inferior ao número de horas previsto
para o tempo integral, caso contrário não se
estará verdadeiramente a efetuar contratações a tempo parcial.
Com efeito, constata-se que a Deliberação
do Conselho de Gestão aqui em apreciação
desconsiderou a especificidade dos critérios
de determinação do serviço de aulas definidos pelo legislador no art.º 71.º do ECDU,
consubstanciando um tratamento menos favorável do trabalhador a tempo parcial, não
se compreendendo como é que um docente
contratado a 100% tem distribuído um serviço de aulas correspondente a 12 horas por
semana, que excede em 3 horas o limite máximo de 9 horas semanais imposto pelo legislador para um docente a tempo integral,
exigindo-se, de forma ostensivamente desproporcional, mais horas de serviço de aulas
do que a um docente a tempo integral.
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III. CONCLUSÃO
Em face do exposto, acompanhamos integralmente os termos e fundamentos em que
se sustenta a denúncia efetuada pelo SNESUP que, quanto a nós, deverá merecer acolhimento.
Efetivamente, a solução vertida na tabela que fixa o número de horas de aulas a
atribuir ao pessoal especialmente contratado, para o ano letivo 2017/2018, aprovada
pela Deliberação de 24-07-2017, do Conselho
de Gestão do ISCSP da Universidade de Lisboa, afigura-se materialmente ilegal por violar, antes de mais, o principio da legalidade,
plasmado no artigo 3.º do CPA, ao qual os órgãos da Universidade de Lisboa estão vinculados, assim como diversas disposições que
in casu regulam o regime dos docentes do
ensino superior universitário especialmente
contratados, designadamente os artigos 69.º,
71.º e 74.º do ECDU, e as disposições subsidiariamente aplicáveis dos artigos 150.º e seguintes do CT. ex vi art.º 68.º da LGTFP, colidindo com os critérios da comparabilidade

“..., não se compreendendo
como é que um docente
contratado a 100% tem
distribuído um serviço
de aulas correspondente
a 12 horas por semana,
que excede em 3 horas o
limite máximo de 9 horas
semanais imposto pelo
legislador para um docente
a tempo integral,”
e proporcionalidade, subjacentes ao regime
legal do trabalho a tempo parcial, por força
dos quais a distribuição das diferentes componentes do serviço docente ao pessoal especialmente contratado terá de ser feita na
proporção da percentagem do número total
de horas de serviço semanal contratada, mas
sempre tendo como referência os limites legais definidos para os docentes em tempo
integral, sob pena de violação da lei, dando
um tratamento menos favorável ao trabalhador a tempo parcial, com remunerações manifestamente desproporcionais à natureza e
quantidade do trabalho prestado, por comparação com os docentes em regime de tempo integral (n.º 5 do art.º 74.º do ECDU).
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