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NOTA INTRODUTÓRIA
Este trabalho de anotação e comentário aos diplomasDecreto-lei
n.º 45/2016, de 17 de agosto e Lei n.º
65/2017, de 9 de agosto, que criaram
um conjunto de regras complementares do processo de transição
para a carreira de docentes do ensino superior politécnico público (na
sequência da revisão do ECPDESP em
2009/2010), nasceu do trabalho desenvolvido pelos autores, ao longo
dos anos, no Sindicato Nacional de
Ensino Superior (SNESup) de apoio
jurídico a docentes deste subsistema
de ensino superior.
Conscientes de que estas regras
complementares são, previsivelmente, o último fôlego do empenho do legislador em permitir o acesso a categoria de carreira e a um vínculo contratual estável aos docentes do ensino superior politécnico que ao longo dos anos se mantiveram e se mantêm na qualidade de “equiparados”
ou “convidados”, ao abrigo de vínculos precários e que atualmente despendem forte investimento pessoal
na aquisição do grau de doutor ou do
título de especialista, os autores entenderam com esta publicação dar
um contributo para a interpretação,
compreensão e aplicação das normas
dos dois diplomas.
Tanto mais que, não se negando o
caminho percorrido pelo legislador
na prossecução de vias de solução em
benefício dos docentes, apesar de terem decorridos oito anos entre a revisão do ECPDESP de 2009 com a publicação do primeiro regime transitório (Decreto-lei n.º 207/2009, de
31 de agosto) e a publicação da última Lei em 2017, e das muitas propostas e contrapropostas apresentadas
e discutidas pelos intervenientes no
processo legislativo (sindicatos, ministério da tutela, partidos políticos,
deputados), os diplomas publicados
FRQWLQXDPDSDGHFHUGHRPLVV·HVGH

GHȴFL¬QFLDV GH IRUPXOD©¥R GH VROX©·HVGLȴFLOPHQWHFRPSDJLQ£YHLVFRP
a realidade académica, ou até, do vício de violação de normas de lei com
valor reforçado (a título meramente
H[HPSOLȴFDWLYRYDUW||DUW||Q|
2 e art.º 7.º (entretanto revogado).
Do dia a dia do trabalho de apoio
aos docentes que nos procuram com
TXHVW·HVVREUHDDSOLFD©¥RGRUHJLPH
WUDQVLWµULRIRPRVȴUPDQGRDLGHLDGD
necessidade de coligir um conjunto
de notas e comentários críticos e interpretativos, que ajudassem os doFHQWHV H DV LQVWLWXL©·HV GH HQVLQR D
melhor percecionar os direitos, deveres e procedimentos necessários,
SDUDDPDLVFRUUHWDHHȴFD]DSOLFD©¥R
da lei a cada caso concreto.
Sem a pretensão de apresentar
«obra acabada» ou de ter encontrado plena resposta para todas as quesW·HV ȴQDOLGDGHV LQDOFDQ©£YHLV QR
mPXQGRGRMXU¯GLFR}FRQȴDPRVDXtores que a obra terá utilidade prática para quem precisar de aplicar os
diplomas comentados.
Esta publicação é fruto de um trabalho coletivo que só foi possível com
o empenho e a dedicação da Dra.
Cláudia Marques Dias a quem os autores muito agradecem a disponibilidade contínua e ativa nos trabalhos
preparatórios de pesquisa e trataPHQWRGRVWH[WRVHUHYLV·HV
Os autores
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DECRETO-LEI N.º 45/2016,
DE 17 DE AGOSTO,

aprova um conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior
politécnico regulado pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado
pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, com
DVDOWHUD©·HVLQWURGX]LGDVSHOD/HLQ|
65/2017, de 09 de agosto.

ENSINO SUPERIOR

jul/ago/set e out/nov/dez 2018

INTRODUÇÃO
Em 2009 iniciou-se o processo legislativo de Revisão da Carreira Docente do
Ensino Superior Politécnico que introduziu um Regime Transitório previsto inicialmente no DL n.º 207/2009, de
31 de agosto, posteriormente alterado
pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.
Destacam-se na revisão da carreira
docente politécnica:
- O doutoramento ou o título de esSHFLDOLVWDFRPRH[LJ¬QFLDGHTXDOLȴFDção para a entrada na carreira e a abolição da categoria de assistente;
- A criação de uma nova categoria no topo da carreira, a de professor
coordenador principal, para acesso à
qual é exigida a titularidade do grau
de doutor há mais de cinco anos e o título de agregado;
- O reforço da especialização dos
institutos politécnicos, exigindo-se o título de especialista ou, em alternativa,
o grau de doutor, garantindo que parte do corpo docente mantém uma rela©¥R SULQFLSDO FRP D YLGD SURȴVVLRQDO
exterior à instituição;
- O alargamento dos lugares da carreira, devendo o conjunto de professores representar pelo menos 70 % dos
docentes de cada instituição;
- O regime de dedicação exclusiva
como regime regra, sem prejuízo da
opção do docente pelo regime de tempo integral e da possibilidade de transição entre regimes;
- A garantia da autonomia pedaJµJLFDFLHQW¯ȴFDHW«FQLFDDWUDY«VGD
introdução de um estatuto reforçado
de estabilidade no emprego (tenure)
para os professores coordenadores

principais e para os professores coordenadores;
$FULD©¥RGHFRQGL©·HVSDUDDFRlaboração entre os institutos politécQLFRV H RXWUDV LQVWLWXL©·HV GHVLJQDdamente através da dispensa de serviço docente para a participação, por
períodos determinados, em projetos
de investigação ou extensão;
- A obrigatoriedade de concursos
para professores, com júris maioritariamente externos à instituição;
- A constituição de júris a nível nacional, sempre que se trate de concursos em áreas em que a instituição
Q¥RGHW«PFRPSHW¬QFLDHVSHF¯ȴFD
- O reforço da transparência nos
concursos, desde a proibição da ado©¥R GH HVSHFLȴFD©·HV TXH HVWUHLWHP
de forma inadequada o universo dos
candidatos, à publicidade alargada
de todas as fases do processo;
- A valorização, nos concursos, de
WRGDV DV FRPSRQHQWHV GDV IXQ©·HV
dos docentes, com expressa consideUD©¥R GR GHVHPSHQKR FLHQW¯ȴFR GD
capacidade pedagógica e de outras
atividades relevantes para a missão
da instituição de ensino superior;
- A introdução da possibilidade de
recurso, nos termos da lei, a mecanismos de resolução extrajudicial de
FRQȵLWRV FRPR IRUPD GH UHIRU©R GDV
FRQGL©·HVGHIXQFLRQDPHQWRGDVSUµSULDVLQVWLWXL©·HV
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei aprova um conjunto de regras complementares do
SURFHVVRGHWUDQVL©¥RGRVGRFHQWHVGR
ensino superior politécnico regulado
pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de
agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de
13 de maio.
Este diploma consagra um regime
complementar ao regime transitório
DSOLF£YHODRVGRFHQWHVGRHQVLQRVXSHrior politécnico.
O DL n.º 45/2016, de 17 de agosto
na redação dada pela Lei n.º 65/2017,
de 9 de agosto é, até à data, o último
de um processo legislativo de regulação do regime transitório do ECPDESP

que remonta ao DL n.º 207/2009, de
31/8, alterado pela Lei n.º 7/2010, de
 FRP D ȴQDOLGDGH GH DFROKHU HP
categoria de carreira e na modalidade de contrato de trabalho em fun©·HVS¼EOLFDVSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRXPVLJQLȴFDWLYRHFUHVFHQWHQ¼PHro de docentes, por via da aquisição
do grau de doutor, título de especialista ou de prestação de provas públicas.
Salienta-se que o RT complementar previsto no DL n.º 45/2016, de
17 de agosto na redação da Lei n.º
65/2017, de 9 de agosto não afasta a
aplicação do regime previsto nos diplomas de 2009/2010, aplicando-se
VHPSUH TXH FRQWHQKD VROX©·HV PDLV
favoráveis ao docente.
Artigo 2.º
Prorrogação
do regime transitório

1 — É prorrogado, até 31 de agosto de
 R SUD]R SDUD REWHQ©¥R GR JUDX
GHGRXWRURXGRW¯WXORGHHVSHFLDOLVWD
EHPFRPRRSUD]RGRVUHVSHWLYRVFRQWUDWRV GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼EOLcas na modalidade de contrato a termo resolutivo certo dos assistentes e
dos equiparados a assistentes, a professor adjunto ou a professor coordeQDGRU TXH H[HUFLDP IXQ©·HV HP UHJLPHGHWHPSRLQWHJUDORXGHGHGLFD©¥R
exclusiva na data da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de
agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010,
GH  GH PDLR 5HGD©¥R GD /HL Q|
65/2017, de 09 de agosto)
2 — O disposto no n.º 1 aplica-se
ainda aos docentes cujo processo de
FRQWUDWD©¥RVHHQFRQWUDYDHPFXUVRH
o contrato tenha sido celebrado no ano
OHWLYR 5HGD©¥RGD/HLQ|
65/2017, de 09 de agosto)
ȃ)LQGRRSUD]RDTXHDOXGHRQ|
1, e caso os docentes se encontrem em
IDVHDGLDQWDGDGHSUHSDUD©¥RGRGRXtoramento, os contratos podem ser reQRYDGRV D W¯WXOR H[FHFLRQDO SHOR SHU¯RGR GH XP DQR 5HGD©¥R GD /HL Q|
65/2017, de 09 de agosto)
4 — O disposto no presente artigo
aplica-se aos assistentes e aos equiparados a assistente, a professor adjunto
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ou a professor coordenador que exerFLDPIXQ©·HVHPUHJLPHGHWHPSRLQWHJUDORXGHGHGLFD©¥RH[FOXVLYDQDGDWD
da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado
pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, que,
SRVWHULRUPHQWH H VHP LQWHUUXS©¥R GH
IXQ©·HVVXSHULRUDWU¬VPHVHVDVSDVsaram a exercer em regime de tempo
parcial. (anterior n.º 3)
5 — O disposto no presente artigo
aplica-se ainda aos docentes cujo contrato se encontrava suspenso por for©D GH EROVD DWULEX¯GD SDUD REWHQ©¥R
GH JUDX DFDG«PLFR 5HGD©¥R GD /HL
n.º 65/2017, de 09 de agosto)
6 — Os docentes a que alude o n.º 4
V¥RFRQWUDWDGRVGXUDQWHRSHU¯RGRGD
SURUURJD©¥RSUHYLVWDQRSUHVHQWHDUWLgo, em regime de tempo parcial, salvo
VH R µUJ¥R FRPSHWHQWH GD LQVWLWXL©¥R
decidir, fundamentadamente, proceGHU¢FRQWUDWD©¥RHPUHJLPHGHWHPSR
LQWHJUDO 5HGD©¥RGD/HLQ|
de 09 de agosto)
 ȃ 2 SUD]R GRV FRQWUDWRV UHIHULdos no presente artigo é, ainda, prorURJDGR DW« ¢ GDWD GD SUHVWD©¥R GDV
SURYDV SDUD D DWULEXL©¥R GR JUDX GH
GRXWRU RX GR W¯WXOR GH HVSHFLDOLVWD
TXDQGRQDGDWDGDFHVVD©¥RGDSURUURJD©¥R RX GD UHQRYD©¥R SUHYLVWD
nos n.ºs 1 e 3, os docentes as tenham
UHTXHULGR H DJXDUGHP D QRPHD©¥R
do júri ou, estando o júri nomeado,
DJXDUGHP D VXD SUHVWD©¥R 5HGD©¥R
da Lei n.º 65/2017, de 09 de agosto)
8 — Os docentes abrangidos pelos
Q¼PHURV DQWHULRUHV TXH Q¥R WHQKDP
XVXIUX¯GR GH GLVSHQVD RX UHGX©¥R GH
VHUYL©RGRFHQWHSDUDHIHLWRVGHFRQFOXV¥R GH GRXWRUDPHQWR SRGHP SRU GHFLV¥R IXQGDPHQWDGD GR µUJ¥R OHJDO H
estatutariamente competente da instiWXL©¥R GH HQVLQR VXSHULRU WHU GLVSHQVDRXUHGX©¥RGHVHUYL©RGRFHQWHSDUD
HVVHHIHLWRSRUXPSHU¯RGRP£[LPRGH
GRLV VHPHVWUHV  5HGD©¥R GD /HL Q|
65/2017, de 09 de agosto)
O n.º 1 deste preceito prevê a prorrogação, até 31 de agosto de 2018, do
prazo para obter o doutoramento ou
o título de especialista, bem como, dos

respetivos contratos de trabalho em
IXQ©·HV S¼EOLFDV D WHUPR UHVROXWLYR
certo dos assistentes e dos equiparados a assistentes, a professor adjunto
ou a professor coordenador que exerFLDPIXQ©·HVHPUHJLPHGHWHPSRLQtegral ou de dedicação exclusiva na
data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto,
alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de
maio, isto é, 1 de setembro de 2009.
2 H[HUF¯FLR GH IXQ©·HV QR UHJLPH
do tempo integral com exclusividade em 1 de Setembro de 2009 (data da
entrada em vigor do DL 207/2009, de
31 de Agosto), passou assim, a ser o
único requisito para os docentes serem abrangidos pelo regime transitório complementar, tendo a inscrição em doutoramento a 15 de novembro de 2009 deixado de ser requisito,
FRQȴJXUDQGRDREWHQ©¥RGRGRXWRUDPHQWR GHQWUR GRV SUD]RV ȴ[DGRV QD
lei condição para a transição para a
carreira independentemente da data
da inscrição.
O disposto no n.º 1 aplica-se, ainda, conforme determina o n.º 2, introduzido pela Lei n.º 65/2017, de 9 de
agosto, aos docentes cujo processo de
contratação se encontrava em curso
em 1 de setembro de 2009 e o contrato tenha sido celebrado no ano letivo
2009-2010. O processo de contratação
inicia-se com a proposta de contratação que pode ser concretizada por
(i) publicação de aviso de contratação
(página eletrónica da IES, jornal, páginas eletrónicas institucionais), (ii)
proposta formalizada, por escrito, por
parte do Departamento, Coordenador, Diretor ou outro titular de órgão
ou serviço que vincule a instituição.
Nos termos do n.º 3 deste comanGR OHJDO H ȴQGR R SUD]R D TXH DOXGH
o n.º 1, o contrato dos docentes pode
ser renovado, a título excecional,
pelo período de um ano, caso os docentes se encontrem em fase adiantada de preparação do doutoramento. Fase adiantada de doutoramento
TXHYHPGHȴQLGDQRDUW|GR'/Q|
45/2016, de 17/8, o qual estatui que
se considera em fase adiantada de

doutoramento o docente que cumulativamente tenha concluído o curso de doutoramento a que se refere o
n.º 3 do artigo 31.º do DL n.º 74/2006,
de 24 de março (realização de unidades curriculares dirigidas à formação
para a investigação), quando exista
e tenha entregue ao orientador uma
versão provisória da tese ou dos trabalhos que nos termos do regulamento de cada instituição de ensino superior, podem ser integrados:
a) Pela compilação, devidamente
enquadrada, de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de investigação, já objeto de publicação em revistas com comités de seleção de reconhecido mérito internaciona; ou
b) No domínio das artes, por uma
obra ou conjunto de obras ou reali]D©·HV FRP FDU£WHU LQRYDGRU DFRPpanhada de fundamentação escrita
que explicite o processo de conceção
e elaboração, a capacidade de investigação, e o seu enquadramento na
evolução do conhecimento no domínio em que se insere.
A regra prevista no n.º 4 deste preceito legal deve ser lida e conjugada
com o disposto na alínea a), do art.º
9º-B, do DL n.º 207/2009, de 31 de
agosto, norma introduzida pela Lei
n.º 7/2010, de 13 de maio.
Desta forma, a interrupção, deve
ser igual ou inferior a 3 meses, contados nos termos do artigo 279º, do
CCiv. (Ex: de 1 de março a 1 de junho),
mesmo que tenha havido mudança
de instituição.
Resulta do n.º 5 deste artigo que o
legislador previu a aplicação da prorrogação aos docentes que tivessem o
contrato suspenso por força de bolsa atribuída para a obtenção de grau
académico, sendo que a suspensão
referenciada na norma, reporta-se a
1 de setembro de 2009 (data da entrada em vigor do RT). A referência a
“grau académico” abrange mestrados
e doutoramentos.
Deve considerar-se também abrangida por esta norma a situação dos docentes com ȊHTXLSDUD©¥R D EROVHLURȋ
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naquela data, desde que com o objetivo de obter grau académico.
Nos termos do n.º 6, os docentes
contratados em regime de tempo parcial mantêm, na prorrogação, o tempo parcial a não ser que o órgão competente da instituição decida fundamentadamente contratar em regime
de tempo integral.
O órgão competente para decidir a
contratação é o Presidente do Instituto ou o Reitor no caso das Universidades com subsistema Politécnico ou o
Presidente da Escola com competência delegada ou por via estatutária.
A fundamentação poderá ter a
ver, por exemplo, com a distribuição
do serviço docente.
Tratando-se de prorrogação automática e sem formalidades o docente mantém a continuidade do mesmo
contrato e da mesma percentagem
contratual, a qual não pode, em caso
algum, ser diminuída.
Note-se que, os contratos entretanto cessados entre a data da entrada em vigor do DL n.º 45/2016, de 17
de agosto e a entrada em vigor da Lei
n.º 65/2017, de 9 de agosto retroagem
a sua vigência, nos seus precisos termos, pelo que se eram em regime de
tempo parcial mantêm-se a tempo
parcial e se eram em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva,
mantém-se este regime.
A solução prevista no n.º 7, deste artigo 2.º, era a que se encontrava prevista no Regime Transitório da
carreira docente universitária, introduzido pelo DL n.º 205/2009, de 31 de
agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio, designadamente nos
DUWLJRV||H|Q|FRQȴJXUDQdo manifesta desigualdade não ter
sido inicialmente esta a solução preconizada pelo legislador no caso do
Regime Transitório da carreira docente politécnica, uma vez que este
impunha a obtenção do grau de doutor ou do título de especialista.
Com esta solução, os docentes deixam de ser prejudicados pelos atraVRV SURFHGLPHQWDLV GDV LQVWLWXL©·HV
no que tange à marcação das provas

Para os docentes é uma
faculdade e para o CTC
é um dever de decisão
vinculado à dispensa
ou à redução de serviço
e só em circunstâncias
excecionais devidamente
fundamentados se
poderá negar o pedido.
ou nomeação de júris, entre outras
formalidades.
Findo o prazo de prorrogação contratual, até 31 de agosto de 2018, ou,
no caso de nesta data os docentes estarem em fase adiantada de doutoramento, até 31 de agosto de 2019, o
contrato é prorrogado até à data de
prestação de provas para a atribuição do grau de doutor ou do título de
especialista, quando até àquelas datas, os docentes as tenham requerido
e aguardem a nomeação do júri, ou
este nomeado, aguardem a prestação
das provas.
Quanto ao n.º 8, esta norma acolhe
o princípio enunciado no art.º 15º, do
DL n.º 207/2009, de 31 de agosto. Impunha-se que o legislador assegurasse esta solução, dado que terminado
o programa PROTEC não se encontrava prevista a dispensa ou redução de
serviço docente de forma clara, uma
vez que o artigo 15.º do RT (DL n.º
207/2009, de 31 de agosto) se assumia
como norma programática.
Para os docentes é uma faculdade
e para o CTC é um dever de decisão
vinculado à dispensa ou à redução de
serviço e só em circunstâncias excecionais devidamente fundamentados
se poderá negar o pedido. O CTC tem
o dever de decidir sobre a dispensa
ou redução requerida, desfrutando
de algum poder discricionário de decisão, contudo só em circunstâncias
excecionais, devidamente fundamentadas pode o pedido do docente ser

recusado ou restringido, sendo semSUH SUHFHGLGD D GHFLV¥R ȴQDO GH DXdição prévia do interessado (v. art.ºs
121.º e 122.º do CPA).
Quanto ao dever de fundamentar,
os requisitos são os dos artigos 152.º e
153.º, do Código de Procedimento Administrativo, em especial, o ato dever
FRQWHUXPDV¼PXODGDVUD]·HVGHIDFto e de direito subjacentes à decisão.
Esta norma merece um reparo,
porquanto deveria ter redação mais
clara e imperativa na salvaguarda do direito dos docentes, uma vez
que será a última oportunidade para
os docentes obterem o doutoramento em tempo de aplicação do regime
transitório e conseguirem a integração automática na carreira e são bem
conhecidas as sobrecargas nas distriEXL©·HVGHVHUYL©RGRFHQWH
Artigo 3.º
6XVSHQV¥RGHSUD]RV
2VSUD]RVSUHYLVWRVQRDUWLJRDQWHULRU
ȴFDPVXVSHQVRV
D 1RGHFXUVRGHOLFHQ©DVSRUVLWXD©¥RGHULVFRFO¯QLFRGXUDQWHDJUDYLGH]
RXSRULQWHUUXS©¥RGDJUDYLGH]
E  1R GHFXUVR GH OLFHQ©D SRU DGR©¥RRXGHOLFHQ©DSDUHQWDOGHTXDOTXHU
PRGDOLGDGH
c) Em caso de impossibilidade de
SUHVWD©¥R GH WUDEDOKR SRU IDOWDV SRU
GRHQ©DVXSHULRUHVDGLDVHHQTXDQWRGXUDUHVVDLPSRVVLELOLGDGH
G 'XUDQWHRH[HUF¯FLRGDVIXQ©·HV
a que se refere o n.º 1 do artigo 41.º do
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81,
de 1 de julho.
Corresponde com algumas altera©·HVDRSUHYLVWRQRDUWLJR|GR5Hgime Transitório da carreira docente
universitária introduzido pelo DL n.º
205/2009, de 31 de agosto e não estava inicialmente previsto no Regime
Transitório da carreira docente politécnica criado pelo DL n.º 207/2009,
de 31 de agosto alterado pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio, questão que não
se compreendia.
Faz, pois, todo o sentido a introdu-
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©¥RSHOROHJLVODGRUGHVWDVVROX©·HV
Os prazos previstos neste artigo,
que originam a suspensão dos prazos
SUHYLVWRV QR DUWLJR DQWHULRU VLJQLȴcam que a suspensão abrange quer o
prazo para obter o grau de doutor ou
o título de especialista, quer ainda o
prazo do contrato.
,PS·HVH SRU«P GHȴQLU D VXD
operacionalização, sendo nosso entendimento que a solução mais adeTXDGD DR REMHWLYR GD QRUPD « QR ȴnal da prorrogação do contrato ou do
prazo para obter o grau de doutor ou
o título de especialista ou, ainda, da
renovação excecional, somar o prazo
GHTXHRGRFHQWHGHYDEHQHȴFLDUHP
virtude das licenças previstas nas alíneas a) a d), do artigo 3.º.
O benefício previsto nesta norma
FRQȴJXUDGLUHLWRSRWHVWDWLYR1, pelo que
não necessita de ser requerido, nem
decidido, sendo certo que as institui©·HV W¬P FRQKHFLPHQWR GDV VLWXD©·HV
abrangidas pelo artigo 3.º, e que envolvam os seus docentes.
Artigo 4.º
)DVHDGLDQWDGDGHSUHSDUD©¥RGR
doutoramento
1 — Para os efeitos do disposto no n.º
2 do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 8.º
-A do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31
de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010,
de 13 de maio, considera -se que se encontra em fase adiantada de prepara©¥R GR GRXWRUDPHQWR R GRFHQWH TXH
FXPXODWLYDPHQWH
a) Concluiu o curso de doutoramento a que se refere o n.º 3 do artigo
31.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24
GHPDU©RDOWHUDGRHUHSXEOLFDGRSHOR
Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosWRTXDQGRH[LVWD
b) Entregou ao orientador uma
YHUV¥R SURYLVµULD GD WHVH RX GRV WUDEDOKRV SUHYLVWRV QDV DO¯QHDV D  H E 
do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei
Q|  GH  GH PDU©R DOWHUDdo e republicado pelo Decreto-Lei n.º
115/2013, de 7 de agosto.
ȃ$VLWXD©¥RDTXHVHUHIHUHRQ¼mero anterior comprova-se através
de documento emitido pelo conselho

FLHQW¯ȴFR GD LQVWLWXL©¥R GH HQVLQR VXperior onde o docente se encontra inscrito num ciclo de estudos de doutoramento, ouvido o orientador.
Onde se lê no n.º 1: “Para os efeitos
do disposto no n.º 2, do artigo 2º”, deve
ler-se “Para os efeitos do disposto no n.º
3, do artigo 2º”. A solução da lei é manifestamente infeliz, porque ao exigir
que a de claração deve ser emitida pelo
FRQVHOKR FLHQW¯ȴFR ID] GHSHQGHU GD
periodicidade de reunião do órgão e da
sua ordem de trabalhos a sua emissão.
O legislador poderia ter simplesmente exigido uma declaração do(s)
orientador(es), ou ouvido(s) este(s),
que a emissão da declaração fosse da
exclusiva responsabilidade do presiGHQWHGRFRQVHOKRFLHQW¯ȴFR
O CC não é um órgão para exeFX©¥R GH RSHUD©·HV PDWHULDLV FRPR
será o da emissão de declaração, mas
sim um órgão deliberativo; ora, em
boa verdade, o órgão deverá, após a
audição do(s) orientador(es), deliberar/ aprovar a emissão da declaração,
a qual será necessariamente realizada pelos serviços académicos da instituição.
Recomenda-se assim que os docentes interessados promovam esta
diligência de requerer a declaração
com grande antecedência relativamente ao início do prazo de prorrogação contratual.
A deliberação do CC, está estritamente vinculada às balizas e aos requisitos previstos nas alíneas a) e b),
GHYHQGR DVVLP YHULȴFDGD D DXGL©¥R
do(s) orientador(es), limitar-se a declarar comprovado o estado de “fase
adiantada de doutoramento”.
Entendemos que, em caso de urgência, deverá bastar a ata aprovada em minuta, referente à reunião
de aprovação da deliberação de emissão de declaração, a qual deve consiGHUDUVHFRPRGRFXPHQWRVXȴFLHQWH
DȴPGHVDOYDJXDUGDUDVXDXWLOLGDGH
O prazo para emissão do documento que atesta “a fase adiantada de doutoramento” deve ser o

referenciado no art.º 84º, do CPA, isto,
é 10 dias úteis após a entrega do requerimento.
O não cumprimento deste prazo
confere ao docente interessado a faculdade de apresentar queixa à Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos (CADA) conforme resulta da Lei n.º 26/2016, de 22/08 ou
instaurar processo urgente de intimação judicial para emissão de documento, a intentar no Tribunal Administrativo, no prazo de 20 dias seguidos após o decurso do prazo de 10
dias úteis (v . artigo 105.º do CPTA).
Pode também ser acionada judicialmente a responsabilidade civil
pelo atraso na emissão da declaração
contra o orientador e/ou presidente
RXPHPEURV GRFRQVHOKRFLHQW¯ȴFR
Artigo 5.º
Integração na carreira
ȃ$SµVDREWHQ©¥RGRJUDXGHGRXWRURXGRW¯WXORGHHVSHFLDOLVWDQRSHU¯RGR GD SURUURJD©¥R RX GD UHQRYD©¥RFRQWUDWXDODTXHVHUHIHUHRDUWLJR
2.º, transitam, sem outras formalidades, para o regime de contrato de traEDOKRHPIXQ©·HVS¼EOLFDVQDPRGDOLdade de contrato por tempo indetermiQDGRRVVHJXLQWHVGRFHQWHV
a) Os assistentes e equiparados a
assistentes, para a categoria de proIHVVRU DGMXQWR FRP XP SHU¯RGR H[SHULPHQWDOGHFLQFRDQRVȴQGRRTXDOVH
aplica o procedimento previsto no artigo 10.º-B do Estatuto da Carreira do
Pessoal Docente do Ensino Superior
Politécnico, aprovado pelo Decreto/HLQ|GHGHMXOKR 5HGD©¥R
da Lei n.º 65/2017, de 09 de agosto)
b) Os equiparados a professores adjuntos para a categoria de professor

1
O direito potestativo caracteriza-se por o seu
titular o exercer por sua vontade exclusiva,
desencadeando efeitos na esfera jurídica de
outrem independentemente da vontade deste.
O sujeito passivo nada pode fazer, nem para
cooperar na realização do direito nem para a
impedir. (Cfr. Ana Prata, in Dicionário Jurídico,
Volume I, 5.ª edição, Almedina, 2008, pág. 522).
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DGMXQWR FRP XP SHU¯RGR H[SHULPHQWDOGHFLQFRDQRVȴQGRRTXDOVHDSOLca o procedimento previsto no artigo
10.º-B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
GHGHMXOKR
c) Os equiparados a professores
coordenadores para a categoria de
professores coordenadores com um
SHU¯RGR H[SHULPHQWDO GH XP DQR ȴQdo o qual se aplica o procedimento
previsto no artigo 10.º do Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho.
3 — O disposto no n.º 1 é igualmenWH DSOLF£YHO DRV DVVLVWHQWHV DRV HTXLparados a assistente, a professor adjunto ou a professor coordenador, que
H[HUFLDP IXQ©·HV HP UHJLPH GH WHPSRLQWHJUDORXGHGLFD©¥RH[FOXVLYDQD
data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
e que, tendo obtido o grau de doutor
RX R W¯WXOR GH HVSHFLDOLVWD DW« ¢ GDWD
da entrada em vigor do presente deFUHWROHL Q¥R EHQHȴFLDUDP GD WUDQVL©¥RVHPRXWUDVIRUPDOLGDGHV SDUDR
FRQWUDWR GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼blicas, na modalidade de contrato por
WHPSR LQGHWHUPLQDGR SRU Q¥R UHXQLrem os requisitos temporais, incluinGR RV UHIHUHQWHV ¢ GDWD GH LQVFUL©¥R
em doutoramento, previstos no regiPH WUDQVLWµULR YLJHQWH  5HGD©¥R GD

Lei n.º 65/2017, de 09 de agosto)
4 — O disposto no n.º 3 aplica-se
ainda aos docentes cujo processo de
FRQWUDWD©¥R VH HQFRQWUDYD HP FXUVR
e o contrato tenha sido celebrado no
DQROHWLYR 5HGD©¥RGD/HL
n.º 65/2017, de 09 de agosto)
5 — O disposto no presente artigo
aplica-se, ainda, aos assistentes, aos
equiparados a assistente, a professor adjunto ou a professor coordenaGRU TXH H[HUFLDP IXQ©·HV HP UHJLPH
GHWHPSRLQWHJUDORXGHGHGLFD©¥RH[clusiva na data da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de
agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de
13 de maio, que, posteriormente e sem
LQWHUUXS©¥RGHIXQ©·HVVXSHULRUDWU¬V
meses, as passaram a exercer em regime de tempo parcial. (anterior n.º 4)
6 — Os docentes a que alude o núPHURDQWHULRUV¥RFRQWUDWDGRVHPUHgime de tempo integral. (anterior n.º 5)
Na sua versão inicial os assistentes e equiparados a assistente transitavam transitoriamente para a categoria de assistentes.
A Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto corrigiu, contudo, a ilegalidade
da versão inicial uma vez que, por
um lado, a categoria de assistente já
não está prevista no estatuto de carreira resultante da revisão de 2009
H SRU RXWUR ODGR DȴJXUDVHQRV TXH
não se podia transitar após obtenção do grau de doutor ou do título de

especialista, senão para categoria superior acompanhada da respetiva remuneração.
Relativamente às alíneas a), b) e
c), do n.º 1, do artigo 5.º, salienta-se
que o período experimental de 5 anos
no caso dos professores adjuntos ou
1 ano no caso dos professores coordenadores é avaliado mediante critéULRVGHȴQLGRVSHOR&7&GHYHQGRWDPbém obrigatoriamente tomar-se em
consideração a avaliação do desempenho conforme decorre da alínea a),
do n.º 1, do artigo 35.º-B, do Estatuto.
Quanto aos números 2 e 3 do artigo 5.º, o legislador permitiu a transição/ integração para a carreira aos
detentores do grau de doutor ou do
título de especialista independentemente de serem detentores de tempo de serviço ou de estarem inscritos
em doutoramento passando a ser reTXLVLWR ¼QLFR R H[HUF¯FLR GH IXQ©·HV
em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva em 1 de setembro de
2009 (data da entrada em vigor do DL
n.º 207/2009, de 31 de agosto), aproximando assim o regime transitório
da carreira docente politécnica do regime transitório da carreira docente
universitária sendo, de resto, nosso
entendimento que mesmo na vigência do DL n.º 207/2009, de 31 de agosto o tempo de serviço se podia completar no decurso dos seis anos para
obtenção do grau de doutor.

(VTXHPDWL]DPVHDEDL[RDVGLYHUVDVVLWXD©·HVDEUDQJLGDVSHORDUWLJR|

Assistentes e Equiparados a
Assistentes, para a categoria
de professor adjunto em período experimental de cinco
DQRV௵७ȴQGR७R७TXDO७V¥R७DYDOLDdos de acordo com o artigo
10.º-B do Estatuto

Equiparados a professor adjunto para a categoria de
professor adjunto em período experimental de cinco
DQRV௵७ȴQGR७R७TXDO७VH७VHJXH७R७
procedimento previsto no artigo 10.º-B do Estatuto

Equiparados a professor
coordenador para a categoria de professor coordenador com um período experiPHQWDO७GH७௺७DQR௵७ȴQGR७R७TXDO७
se segue o procedimento no
artigo 10.º do Estatuto
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Extensão de Integração
na carreira (n.º 2 do artigo 5.º)

CATEGORIAS
ABRANGIDAS

Atualmente poderão
ter a designação
de Convidados

ࠉ७$VVLVWHQWH
ࠉ(TXLSDUDGRV७$VVLVWHQWH
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७
Adjunto
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७७७७
Coordenador

ࠉ(P७௹௺௸௹ం௸௹௹ం७H[HUFLDP७IXQ©·HV७
em regime de tempo integral ou
exclusividade
ࠉ७'HWHQWRUHV७GR७JUDX७GH७GRXWRU७HP७
01/09/2009
ࠉ७6HP७R७UHTXLVLWR७WHPSRUDO७P¯QLPR७GH
serviço previsto no DL n.º 207/2009

SITUAÇÕES
ABRANGIDAS

Artigo 5.º, n.ºs 3 e 4

CATEGORIAS
ABRANGIDAS

Atualmente poderão
ter a designação
de Convidados

ࠉ७$VVLVWHQWH
ࠉ७(TXLSDUDGRV७$VVLVWHQWH
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७
Adjunto
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७
Coordenador

SITUAÇÕES
ABRANGIDAS

ࠉ७([HUFHU७IXQ©·HV७HP७UHJLPH७GH७WHPSR७
integral ou de dedicação exclusiva em
01/09/2009
ࠉ७7HU७REWLGR७R७JUDX७GH७GRXWRU७RX७R७
título de especialista até 18/08/2016
ࠉ७1¥R७WHU७WUDQVLWDGR७SRU७Q¥R७WHU७R७
requisito temporal mínimo previsto no
RT vigente incluindo quanto à data de
inscrição em doutoramento
ࠉ७$SOLFD௶VH७DRV७GRFHQWHV७FXMR७SURFHVVR७
de contratação se encontrava em curso
e o contrato tenha sido celebrado no
ano letivo 2009/2010 (artigo 5.º, n.º 4)

Artigo 5.º, n.º 5

CATEGORIAS
ABRANGIDAS

Atualmente poderão
ter a designação
de Convidados

ࠉ७$VVLVWHQWH
ࠉ७(TXLSDUDGRV७$VVLVWHQWH
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७
Adjunto
ࠉ७(TXLSDUDGRV७D७3URIHVVRU७
Coordenador

Importa, ainda salientar que os doFHQWHV GH FDUUHLUD H[HUFHP IXQ©·HV
em regra, no regime da dedicação exclusiva, conforme resulta do n.º 1, do
artigo 34.º, do Estatuto, sendo a passagem para o regime de tempo integral
e dedicação exclusiva regulado, pelo
DL n.º 148/87, de 24 de março.
Assim, tendo estes docentes sido
integrados na carreira é nosso entendimento que, caso solicitem, poderão
SDVVDU D H[HUFHU IXQ©·HV HP UHJLPH
de dedicação exclusiva.

SITUAÇÕES
ABRANGIDAS

Artigo 6.º
Provas públicas de avaliação
de competência
1 — Os assistentes e os equiparados
a assistente, a professor adjunto ou a
professor coordenador que, à data da
entrada em vigor do presente decretoOHLH[HU©DPIXQ©·HVHPUHJLPHGHWHPSR LQWHJUDO RX GH GHGLFD©¥R H[FOXVLYD
K£PDLVGHDQRVSRGHPDW«GHGH]HPEUR GH  UHTXHUHU D SUHVWD©¥R
das provas a que se referem os n.ºs 9,
10 e 11 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º

ࠉ([HUFHU७IXQ©·HV७HP७UHJLPH७GH७WHPSR७
integral ou de dedicação exclusiva em
01/09/2009
ࠉ3RVWHULRUPHQWH७H७VHP७LQWHUUXS©·HV७
superiores a 3 meses passaram a
exercer funções em regime de tempo
parcial / são contratados em regime de
tempo integral.

207/2009, de 31 de agosto, alterado pela
Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.
5HGD©¥RGD/HLQ|GH
de agosto)
2 — Os docentes referidos no número anterior transitam, em caso de
DSURYD©¥R QDV UHIHULGDV SURYDV VHP
outras formalidades, para o regime de
FRQWUDWR GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼blicas na modalidade de contrato por
tempo indeterminado, na mesma cateJRULDHPTXHH[HUFHPIXQ©·HV
Este artigo veio permitir que os
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assistentes e equiparados a assistentes, a professor adjunto ou a professor coordenador que, à data da entrada em vigor do DL n.º 45/2016, de 17
GHDJRVWRH[HUFLDPIXQ©·HVHPUHJLme de tempo integral ou de dedicação
exclusiva há mais de 15 anos possam,
até 31 de dezembro de 2017, requerer a prestação das provas a que se referem os n.ºs 9, 10 e 11 do artigo 6.º,
do DL n.º 207/2009, de 31 de agosto,
alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de
maio, transitando para a carreira em
caso de aprovação nas referidas provas, sem outras formalidades, para
o regime de contrato de trabalho em
IXQ©·HV S¼EOLFDV QD PRGDOLGDGH GH
contrato por tempo indeterminado.
O legislador através da Lei n.º
65/2017, de 9 de agosto, veio reduzir
para 15 anos o tempo de exercício de
IXQ©·HVHPUHJLPHGH7,RX'(DVSHto que é muito positivo.
Com efeito, o prazo de 20 anos
previsto na redação inicial do DL n.º
45/2016, era manifestamente longo.
Há que salientar que para a contagem dos 15 anos releva o exercício de
IXQ©·HVSUHVWDGDVVHMDQRHQVLQRVXperior politécnico seja no ensino universitário. Exemplo: se um docente
lecionou 10 anos no ensino universitário passando depois a lecionar no
ensino politécnico deve ser contado
o tempo de serviço no ensino universitário para efeitos da contabilização
dos 15 anos. Importa referir que também abrange o serviço prestado no
subsistema privado ou cooperativo.
A vantagem na prestação das provas públicas resulta do facto de, neste caso, os docentes transitarem para
a carreira por tempo indeterminado
sem período experimental.
Assim, supondo que um docente
obteve o grau de doutor e transitou
para a categoria de professor adjunto em período experimental de 5 anos
(ou de coordenador pelo período experimental de um ano) e, posteriormente prestar provas públicas, sendo
aprovado nas mesmas mantém-se a
transição, mas, desta feita, sem período experimental. E sobre a contagem

do tempo de serviço, vejam-se as deFLV·HVSURIHULGDVSHOR&$$'GDWDGDV
de 5 de julho de 2011 e de 4 de janeiro
de 2012, proferidas no âmbito, respetivamente dos processos n.ºs 11/2011
e 44/2011 e o Acórdão do TCA Sul,
transitado em julgado, datado de 12
de março de 2015, proferido no âmbito do Processo n.º 08027/11.
Artigo 7.º
Regime remuneratório
(Revogado)
Artigo 8.º
Aplicação no tempo
1 — O disposto no presente decreto-lei
aplica-se aos contratos por ele abrangidos que estejam em vigor em 30 de
junho de 2016.
2 — O presente decreto-lei aplicaVH ¢V VLWXD©·HV MXU¯GLFDV FRQVWLWX¯GDV
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 207/2009,
de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio, quando essa apliFD©¥RVHMDPDLVIDYRU£YHODRGRFHQWH
3 — (Revogado)
Nos termos do n.º 2 deste artigo 8.º,
resulta que o Regime Transitório regulado pelo DL n.º 207/2009, de 31 de agosWRQDUHGD©¥RGD/HLQ|GHGH
maio mantém-se em vigor aplicando-se,
contudo, o DL n.º 45/2016, de 17/08 se
HVWHIRUPDLVIDYRU£YHODRGRFHQWH
Artigo 9.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor
QRGLDVHJXLQWHDRGDVXDSXEOLFD©¥R

LEI N.º 65/2017, DE 09 DE AGOSTO
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º
45/2016, de 17 de agosto, que aprova um conjunto de regras complementares do processo de transição
dos docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.

Artigo 1.º
Objeto
A presente lei procede à primeira alteUD©¥RSRUDSUHFLD©¥RSDUODPHQWDUDR
Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, que aprova um conjunto de regras
complementares do processo de tranVL©¥RGRVGRFHQWHVGRHQVLQRVXSHULRU
politécnico regulado pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado
pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º
45/2016, de 17 de agosto
Os artigos 2.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto,
SDVVDPDWHUDVHJXLQWHUHGD©¥R
[…]
Artigo 3.º
Norma revogatória
6¥RUHYRJDGRVRDUWLJR|HRQ|GR
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2016,
de 17 de agosto.
A revogação dos artigos 7.º e 8.º,
n.º 3, do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, revela-se de extrema importância
para a produção dos efeitos, designadamente e, em especial, remuneratórios decorrentes da transição operada ao abrigo deste diploma.
De facto, despoletou-se na sequência da revogação, em especial do artigo 7.º, ampla e profunda discordância quanto à data da produção dos
efeitos remuneratórios decorrentes
da transição, os quais, no nosso entender, por força do disposto no artigo 4.º, da presente Lei, anotação para
a qual se remete, bem como, por força das Leis do Orçamento de Estado,
a partir de 2013, deverão retroagir à
data da entrada em vigor do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto.
Na verdade, quanto às transi©·HV SRU REWHQ©¥R GR JUDX GH GRXtor ou do título de especialista, efetuadas ao abrigo do Regime Transitório introduzido pelo DL n.º 207/2009,
de 31 de agosto na redação da Lei n.º
7/2010, de 13 de maio, desde a entrada em vigor da Lei do Orçamento de
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Estado para 2013 que a proibição de
UHYDORUL]D©·HV UHPXQHUDWµULDV GHLxou de existir, sendo que, as sucessivas Leis de Orçamento de Estado, incluindo a de 2017, consideraram não
KDYHU QHVWD PDW«ULD UHVWUL©·HV UHmuneratórias, pelo que com a revogação do artigo 7.º, o legislador veio,
pois, permitir a transição com a respetiva remuneração devida pela categoria para que transitou.
Com efeito, o n.º 1, do artigo 7.º, do
DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, que
dispunha que “Os docentes que transitam ao abrigo do disposto no presente decreto-lei para o regime de conWUDWR GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼EOLFDV
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na mesma categoria PDQW¬P D UHPXQHUD©¥R TXH DXIHrem atualmente na respetiva categoria
HQTXDQWRVHPDQWLYHUHPDVUHVWUL©·HV
¢VYDORUL]D©·HVUHPXQHUDWµULDVGHFRUrentes das medidas excecionais de esWDELOLGDGH RU©DPHQWDO DQXDOPHQWH ȴxadas para cumprimento de obriga©·HV LQWHUQDFLRQDLV H HXURSHLDVȋ mostrava-se incompatível com a Lei do Orçamento de Estado para 2017, na medida em que a Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro manteve em vigor o n.º 17,
do artigo 38.º da LOE/2015 (sublinhado nosso).
Ora, no n.º 17, do citado artigo 38.º
da LOE/2015 pode ler-se que “O disSRVWRQRSUHVHQWHDUWLJRQ¥RSUHMXGLFD
LJXDOPHQWHDFRQFUHWL]D©¥RGRVUHSRVLcionamentos remuneratórios respetivos
GHFRUUHQWHGDWUDQVL©¥RGRVDVVLVWHQWHV
HVWDJL£ULRVSDUDDFDWHJRULDGHDVVLVWHQtes e dos assistentes e assistentes convidados para a categoria de professor auxiliar, nos termos do Estatuto da CarreiUD'RFHQWH8QLYHUVLW£ULDDSURYDGRSHOR
Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, dos assistentes para a categoria de
professor-adjunto e dos trabalhadores
equiparados a professor-coordenador,
professor-adjunto ou assistente para a
categoria de professor-coordenador e
professor-adjunto em regime de contraWR GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼EOLFDV QD
modalidade de contrato por tempo indeterminado, nos termos do Estatuto da

Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, bem
FRPR GRV DVVLVWHQWHV GH LQYHVWLJD©¥R
FLHQW¯ȴFD QD FDWHJRULD GH LQYHVWLJDGRU
auxiliar, nos termos do Estatuto da CarUHLUDGH,QYHVWLJD©¥R&LHQW¯ȴFDDSURYDdo pelo Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de
abril.” (sublinhado nosso).
Sucede que, os efeitos do n.º 17, do
artigo 38.º, da LOE para 2015 foram
prorrogados pelo artigo 18.º, n.º 1 da
LOE para 2016, aprovada pela Lei n.º
7-A/2016, de 30 de março e pelo artigo 19.º, n.º 1 da LOE para 2017, aprovada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
Como se sabe, as Leis do Orçamento de Estado (LOE) são pressuposto
normativo de todas as leis que no ano
orçamental em causa regulem matéria atinente a despesa pública geraGDSRUOHLRXFRQWUDWRFRQȴJXUDQGR
pois, leis de valor reforçado2.
Neste sentido, o n.º 17, do artigo 38.º
da LOE/2015, com efeitos prorrogados
pelo artigo 18.º, n.º 1, da LOE/2016, Lei
n.º 7-A/2016, de 30 de março e pelo
artigo 19.º, n.º 1, da LOE/2017, Lei n.º
GHGHGH]HPEURFRQȴJXra norma com valor legal reforçado,
que prevalece sobre quaisquer outras
normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em contrário,
Q¥R SRGHQGR VHU DIDVWDGR RX PRGLȴcado pelas mesmas.
Assim, sempre se conclui que as
normas constantes no n.º 1, al. a), do
artigo 5.º, e no n.º 1, do artigo 7.º, do
DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, nos
respetivos segmentos que determinam a transição para a categoria de
assistente dos assistentes e equiparados a assistente e a manutenção da
remuneração devida e auferida antes da transição, na categoria de assistente (artigo 7º, n.º 1), violam a norma do artigo 38º, n.º 17, da LOE/2015,
cujo efeito foi prorrogado, conforme se tem vindo a referir, pelas LOE
2016/2017, porquanto sendo este de
valor normativo superior faz prevalecer a exceção da proibição de valorização remuneratória sobre as norma

do diploma complementar de regime
transitório, isto é, o DL n.º 45/2016, de
17 de agosto.
Com efeito, o DL n.º 45/2016, de 17
de agosto, abrange a transição de docentes que obtenham o grau de doutor ou o título de especialista para o
regime de contrato de trabalho em
IXQ©·HV S¼EOLFDV QD PRGDOLGDGH GH
contrato por tempo indeterminado,
nos termos do ECPDESP, aprovado
pelo DL n.º 185/81, de 1 de julho, pelo
que, se trata de matéria necessariamente abrangida e tratada pela Lei do
Orçamento de Estado, designadamente, no comando legal supra citado.
Sem prejuízo, ter-se-ia de concluir
que a alínea a), do artigo 5.º e o n.º 1,
do artigo 7º do DL n.º 45/2016, de 17
de agosto, bem como, todas quantas
sejam incompatíveis com a LOE/2017
se encontravam tacitamente revogadas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, de acordo com os princípios
gerais de aplicação da lei no tempo,
daí que o legislador tenha optado por
expressamente revogar aquele artigo
7.º, o qual era, pois, ilegal, porquanto, o legislador do DL n.º 45/2016, de
17 de agosto ao legislar em matéria
que deveria ser regulada pela Lei do
Orçamento de Estado – n.º 1 do artigo 7.º – invadiu a esfera legislativa da
Assembleia da República violando os
artigos 164.º, alínea r), 105.º e 106.º
todos da Constituição da República
Portuguesa, pelo que se agiu em clara desconformidade com o princípio
da separação de poderes.
A Administração só pode atuar na
base da lei, vinculada a interpretar e
aplicar as leis no sentido mais conforme à Constituição (artigo 266.º, n.º 2 da
CRP), pelo que, “Estão assim as institui©·HVGHHQVLQRSROLW«FQLFRYLQFXODGDV
pela lei (LOE) e pela CRP a não aplicar

2
Ver o Parecer disponível no site do Sindicato
Nacional do Ensino Superior para o qual os
Advogados prestam apoio jurídico, consultável
in http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Parecer
Conjunto_JHM_CDC.pdf
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as normas constantes da alínea a) do
n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 7.º do
DL n.º 45/2016, de 17 de agosto.
Ora, por consequência, as instiWXL©·HVW¬PSRLVGHFXPSULUDV/2(
(Leis do Orçamento de Estado) e efetuar a transição para categoria superior com a respetiva remuneração.
Deste modo, a alínea a), do n.º 1, do
artigo 5.º e o n.º 1 do artigo 7.º, do DL
n.º 45/2016, de 17 de agosto, não eram
válidos face ao quadro legal aplicável,
pelo que, ao legislador não mais restou do que, através da presente lei alterar o primeiro e revogar o segundo.
E, assim, é nosso entendimento
que a transição dos assistentes e equiparados a assistente tinha que operar
para a categoria de professor adjunto com efeitos a 18 de agosto de 2016,
data da entrada em vigor do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto, obviamente,
com a respetiva remuneração da categoria de professor adjunto.
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Artigo 4.º
Produção de efeitos
O disposto nos artigos 2.º, 5.º e 6.º do
Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosWRQDUHGD©¥RGDGDSHODSUHVHQWHOHL
SURGX]HIHLWRVGHVGHDHQWUDGDHPYLgor do referido decreto-lei.
$VDOWHUD©·HVLQWURGX]LGDVSHOD/HL
n.º 65/2017, de 9 de agosto, aos artigos
2.º, 5.º e 6.º produzem efeitos a 18 de
agosto de 2016, data da entrada em vigor do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto.
A regra de produção de efeitos deste artigo 4º, tem como consequência
que a nova redação do artigo 2º, do DL
n.º 45/2016, permite que os contratos dos docentes que cumpram os requisitos exigidos, isto é, que exerciam
IXQ©·HVHP5HJLPHGH7HPSR,QWHJUDO
ou Dedicação Exclusiva, em 1 de setembro de 2009, com contratos sucessivos, sem interregnos superiores a 3
meses e que tinham contrato em vigor
a 30 de junho de 2016, entretanto cesVDGR SRU Q¥R UHXQLUHP DV FRQGL©·HV
de transição previstas naquele diploma, se considerem automaticamente em vigor até 31 de agosto de 2018.

$VVLP VH DV LQVWLWXL©·HV Q¥R WLYHUHP
WRPDGR RȴFLRVDPHQWH D LQLFLDWLYD GH
contatar estes docentes, os mesmos
podem requerer que esse contrato
seja considerado prorrogado nos termos e para os efeitos do atual artigo
2º, desde a data da cessação.
No que tange ao artigo 2.º isto sigQLȴFD TXH RV GRFHQWHV TXH WLQKDP
contrato em vigor em 30 de junho de
2016 (Cfr. artigo 8.º, n.º 1 do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto) e que, entretanto, cessou, são abrangidos peODV DOWHUD©·HV GD /HL Q|  GH
09 de agosto, face aos efeitos retroativos previstos neste artigo 4.º. Deste modo, os contratos entretanto cessados foram repostos em vigor, pelo
que, devem ser “repristinados”, considerando-se a produzir os seus efeitos desde 18 de agosto de 2016 nos
seus precisos termos.
Neste sentido, pronunciou-se, também, a Secretaria-Geral da Educação e
Ciência (SGEC) em Parecer emitido em
21 de fevereiro de 2018 “Donde parece resultar, efetivamente, ter o legislador pretendido alargar a abrangência
das regras complementares do regime
transitório nele contemplando os doFHQWHVFRPFRQWUDWRVY£OLGRVQRGLD
GHMXQKRGHȂSRUIRU©DGRGLVSRVto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 45/2016, de 17 de agosto, mantido
em vigor – e que, cumulativamente se
HQFRQWUHPQXPDGDVVLWXD©·HVFRQVLJnados naquele artigo 2.º, na sua atual
UHGD©¥R DLQGD TXH SRVWHULRUPHQWH
¢TXHODGDWDWHQKDPFHVVDGRIXQ©·HVȋ.
A questão da produção de efeitos é,
designadamente relevante para efeitos de antiguidade na categoria, início
de período experimental e, eventualmente para efeitos remuneratórios.
De facto, com a Lei n.º 65/2017, de
9 de agosto, a al. a), do n.º 1, do artigo 5.º passou a determinar que os
assistentes e equiparados a assistentes transitam “(…) para a categoria
GH SURIHVVRU DGMXQWR FRP XP SHU¯RGR H[SHULPHQWDO GH FLQFR DQRV ȴQGR
o qual se aplica o procedimento previsto no artigo 10.º -B do Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino

Superior Politécnico, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho.”.
E, neste artigo 4.º o legislador preYLX H[SUHVVDPHQWH TXH DV DOWHUD©·HV
introduzidas aos artigos 2.º, 5.º e 6.º,
do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, produzem efeitos a 18 de agosto de 2016,
ou seja, desde a entrada em vigor do referido decreto-lei (sublinhado nosso).
Ou seja, o legislador parlamentar
impôs que a transição para a categoria de professor adjunto tivesse efeitos
a 18 de agosto de 2016. Efeitos esses
que se devem reportar a todos os previstos na lei decorrentes da transição
para a categoria de professor adjunto
e, designadamente para efeitos de início do período experimental, antiguidade na categoria e remuneratórios.
Tal conclusão decorre, em especial porque a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º e o n.º 1 do artigo 7.º do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto, bem como,
todas as demais normas que sejam
incompatíveis com a LOE/2017 se
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encontram tacitamente revogadas
pela Lei n.º 42/2016, de 18 de dezembro, de acordo com os princípios gerais de aplicação da lei no tempo.
Por um lado, do próprio texto inicial da alínea a), do n.º 1, do artigo 5.º,
do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, resulta que os efeitos remuneratórios se
produzem a 18 de agosto de 2016 uma
vez que este comando legal referia que
a transição dos assistentes e equiparados a assistentes seria para a categoria
de assistente “(…) HDSDUWLUGRȴPGDV
UHVWUL©·HVDTXHVHUHIHUHRQ|GRDUWLgo 7.º (…)”, far-se-ia para professor adjunto, portanto, o legislador considerava não ser possível que a transição
operasse para a categoria de professor
adjunto sem que houvesse o necessário acompanhamento do pagamento
do salário pela respetiva categoria.
Deste modo, não pode colher a argumentação que tem vindo a ser veiFXODGD SHODV LQVWLWXL©·HV GH HQVLQR
superior no sentido de que, por não

WHU VLGR DWULEX¯GD HȴF£FLD UHWURDWLYD
à revogação do artigo 7.º, do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto, o legislador
pretendeu afastar os efeitos retroativos da valorização remuneratória.
Ora, por um lado, essa conclusão
retira-se, desde logo da alteração ao
texto da alínea a), do n.º 1, do artigo
5.º, do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, pela Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto,
que expressamente veio dispor que a
transição dos assistentes e equiparados a assistente se faz para a categoria de professor adjunto (e por força
do artigo 4.º da Lei n.º 65/2017, de 9
de agosto, essa transição teve efeitos
retroativos a 18 de agosto de 2016) e,
por outro lado, essa conclusão decorre ainda da própria redação do n.º
1 do artigo 7.º do DL n.º 45/2016, de
17 de agosto, que dispunha que “Os
docentes que transitam ao abrigo do
disposto no presente decreto-lei para
o regime de contrato de trabalho em
IXQ©·HV S¼EOLFDV QD PRGDOLGDGH GH

contrato por tempo indeterminado, na
mesma categoria, mantêm a remuneUD©¥RTXHDXIHUHPDWXDOPHQWHQDUHVpetiva categoria enquanto se mantiveUHP DV UHVWUL©·HV ¢V YDORUL]D©·HV UHmuneratórias decorrentes das mediGDV H[FHFLRQDLV GH HVWDELOLGDGH RU©DPHQWDODQXDOPHQWHȴ[DGDVSDUDFXPSULPHQWR GH REULJD©·HV LQWHUQDFLRnais e europeias”.
Com efeito, resulta do citado artigo 7.º, que estes docentes enquanto
se mantiverem na mesma categoria,
mantêm a remuneração que auferiam
na data da transição para o regime de
FRQWUDWR GH WUDEDOKR HP IXQ©·HV S¼blicas por tempo indeterminado.
Resulta, assim, evidente que tendo o legislador aquando da alteração por via parlamentar (operada
pela Lei 65/2017, de 9 de agosto) do
DL n.º 45/2016, de 17 de agosto, referido que a transição dos assistentes e
equiparados a assistente se fazia para
a categoria de professor adjunto com
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efeitos a 18 de agosto de 2016 (data da
entrada em vigor do DL n.º 45/2016,
de 17 de agosto), basta para se concluir que os docentes têm direito, naturalmente, aos retroativos, porquanto, a transição operou para a categoria de professor adjunto com efeitos a
18 de agosto de 2016.
Ou seja, como a transição de facto
não operou para a mesma categoria
mas sim, para a categoria de professor adjunto, a remuneração tem que
acompanhar tal transição, tanto mais
que desde a LOE/2013 não existem
TXDLVTXHU UHVWUL©·HV UHPXQHUDWµULDV
SDUDDVWUDQVL©·HVGRVGRFHQWHVGRHQsino superior operadas na sequência
da obtenção do grau de doutor ou do
título de especialista previstas no Regime Transitório. Então, ao efetuar- se
a transição para a categoria de professor adjunto com efeitos a 18 de agosto
de 2016, esta tem de ser acompanhada
com os respetivos efeitos remuneratórios, o que é tanto mais evidente se se
considerar que mesmo no ano de 2016
Q¥R H[LVWLDP UHVWUL©·HV UHPXQHUDWµrias, porquanto, desde o ano de 2013,
inclusive, que as mesmas cessaram.
Por outro lado, o legislador fazia
depender a transição destas categorias para a categoria de professor adMXQWRGRȴPGDVUHVWUL©·HV¢VYDORUL]D©·HVUHPXQHUDWµULDVDTXHDOXGHR
n.º 1, do artigo 7.º, do DL n.º 45/2016,
de 17 de agosto. No entanto, este facto
não o impediu de referir que as alteUD©·HVDRDUWLJR|SURGX]HPHIHLWRV
a 18 de agosto de 2016, sem excluir
quaisquer efeitos.
Poder-se-ia dizer que, o facto de
o n.º 1, do artigo 7.º, só ter sido expressamente revogado pela Lei n.º
GHGHDJRVWRVHULDVXȴFLHQte para se considerarem excluídos os
efeitos remuneratórios, porém, há
que notar que, conforme referido supra, o próprio legislador tinha feito
depender a transição dos equiparados a assistentes e assistentes para a
FDWHJRULDGHSURIHVVRUDGMXQWRGRȴP
GDV UHVWUL©·HV UHPXQHUDWµULDV D TXH
aludia o n.º 1, do artigo 7.º, conforme

Então, ao efetuar- se
a transição para a
categoria de professor
adjunto com efeitos
a 18 de agosto de
2016, esta tem de ser
acompanhada com
os respetivos efeitos
remuneratórios,...
claramente decorria da redação inicial da alínea a), do n.º 1, do artigo
5.º, do DL n.º 45/2016, de 17 de agosto,
transição FXMRVHIHLWRVIH]DJRUDUHtroagir a 18 de agosto de 2016.
Ora, esta solução só pode querer dizer que o legislador da Lei n.º
65/2017, de 9 de agosto, considerou
que, efetivamente, no caso dos docentes do ensino superior não existiam,
desde a LOE/20133 obstáculos à transição dos docentes abrangidos pelo Regime Transitório com a respetiva remuneração e que, portanto, a redação
inicial do n.º 1, do artigo 7.º, do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto, era incompatível com as LOE /2016 e 2017.
Esta é a interpretação que melhor
se coaduna com as regras da interpretação do artigo 9.º, do Código Civil.
Com efeito, o legislador ao introduzir o artigo 4.º, da Lei n.º 65/2017, de
9 de agosto, pretendeu fazer retroagir
os efeitos da transição para a categoria de professor adjunto, incluindo remuneratórios a 18 de agosto de 2016.
É que, no citado artigo 4.º, o legislador determina expressa e imperaWLYDPHQWHTXHDVDOWHUD©·HVDRVDUWLgos 2.º, 5.º e 6.º, do DL n.º 45/2016, de
17 de agosto, produzem efeitos desde a entrada em vigor do referido DL,
portanto desde 18 de agosto de 2016 e
sem excluir quaisquer efeitos.
De facto, de harmonia com o artigo

9.º do Código Civil, o intérprete deve,
QDȴ[D©¥RGRVHQWLGRHDOFDQFHGDOHL
presumir que o legislador consagrou
DVVROX©·HVPDLVDFHUWDGDVHVRXEHH[primir o seu pensamento em termos
adequados, e reconstituir, a partir da
letra da lei, o pensamento legislativo,
tendo sobretudo em conta a unidade
do sistema jurídico e as circunstâncias em que a lei foi elaborada.
E, ȊQD GHWHUPLQD©¥R GR YHUGHLUR
sentido e alcance das normas legais, o
LQW«USUHWHWHPTXHXWLOL]DUVHPSUHFRQjuntamente o elemento gramatical (a
letra da lei) e o elemento lógico (o esS¯ULWR GD OHL  QHVWH VH LQFOXLQGR R HOHmento racional e teleológico, o elemenWRVLVWHP£WLFRHRHOHPHQWRKLVWµULFRȋ4
Justamente, fazendo uma exegese dos preceitos legais supra citados,
conclui-se que a transição para a categoria de professor adjunto ao abrigo do disposto na al. a), do n.º 1, do artigo 5.º, na redação da Lei n.º 65/2017,
de 09 de agosto, produz efeitos, incluindo remuneratórios, à data da
entrada em vigor do DL n.º 45/2016,
de 17 de agosto, isto é, 18 de agosto de 2016SRUIRU©DGDVGLVSRVL©·HV
conjugadas dos artigos 4.º, da Lei n.º
65/2017, de 9 de agosto, 5.º, n.º 1, alínea a), do DL n.º 45/2016, de 17 de
agosto e 7.º e 9.º, do Código Civil.
Conclui-se, pois, que se a transição produz efeitos, por força do disposto no artigo 4.º, da Lei n.º 65/2017,
de 9 de agosto, a 18 de agosto de 2016,
data da entrada em vigor do DL n.º
45/2016, de 17 de agosto, e se, nenhum efeito foi excluído pelo legislador, obviamente que a transição
tem de produzir todos os seus efeitos
maxime quanto à antiguidade na categoria, início do período experimental e remuneratórios.

3
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro de 2012
4
Cfr. Batista Machado, in Introdução ao Direito
e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra,
1985, pág. 181.

