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Sete universidades têm regras 
ilegais de contratação de docentes 

A forma como as universidades têm 

contabilizado o trabalho dos pro-

fessores a tempo parcial é ilegal, de-

fende a Secretaria-Geral do Ensino 

Superior (SGES) num parecer do fi -

nal do ano passado no qual analisa o 

regulamento em vigor numa das ins-

tituições do país. Mas em causa estão 

sete universidades que o Sindicato 

Nacional do Ensino Superior (Sne-

sup) garante que têm regulamentos 

iguais — razão pela qual apresentou 

queixas judiciais contra as sete. O mi-

nistro Manuel Heitor remeteu agora 

as conclusões da sua secretaria-geral 

para o Ministério Público e mandou a 

Inspecção-Geral de Educação e Ciên-

cia (IGEC) analisar a situação.

O Estatuto da Carreira Docente 

Universitária (ECDU) defi ne um limi-

te máximo de nove horas semanais 

de aulas para cada docente a tempo 

integral — as restantes 26 são des-

tinadas a investigação, preparação 

de aulas, orientação de mestrados 

e doutoramentos e apoio a alunos. 

Contudo, quando contratam pro-

fessores a tempo parcial, as univer-

sidades estabelecem como valor de 

referência para um contrato de 100% 

do tempo um total de 12 horas e não 

as nove. Esta regra faz com quem um 

contrato a tempo parcial de 60%, por 

exemplo, corresponda a oito horas 

de aulas. Um professor pode assim 

ser contratado para dar oito horas 

— menos uma do que o horário com-

pleto — e receber 60% do vencimen-

to, se não estiver na carreira. 

No seu parecer, a SGES conside-

ra a prática “materialmente ilegal”. 

Diz que colide “com os critérios de 

comparabilidade e proporcionalida-

de subjacentes ao regime legal do tra-

balho a tempo parcial”. 

A secretaria-geral, tutela pelo Mi-

nistério da Ciência e Ensino Supe-

rior, defende que o contrato de um 

professor a tempo parcial deve ter 

“como referência os limites legais de-

Ministro mandou parecer da secretaria-
-geral para o Ministério Público e para a 
inspecção. Se ilegalidade for confi rmada, 
diz, é “facilmente corrigível”. Sindicato 
fez queixa contra as sete instituições

fi nidos para os docentes em tempo 

integral”, isto é, o máximo de nove 

horas semanais. Ou seja, um profes-

sor contratado a 60% deve ter uma 

carga lectiva de 5,4 horas semanais 

e não de oito como agora.

O documento foi enviado ao mi-

nistro Manuel Heitor no fi nal do ano 

passado e agora o governante man-

dou encaminhá-lo para o Ministério 

Público e para a Inspecção-Geral de 

Educação e Ciência “para análise e 

averiguações”. São estes dois órgãos 

que legalmente podem declarar es-

tes regulamentos de contratação 

ilegais.

Em declarações ao PÚBLICO, o 

ministro desvaloriza a situação, 

classifi cando-a como um “pequeno 

problema” que não tem “impacto em 

todo o ensino superior”. O assunto 

foi encaminhado, como era seu “de-

ver”, diz, e se for confi rmada a ilega-

lidade é “facilmente corrigível”.

A questão das contratações de pro-

fessores a tempo parcial não é, con-

tudo, tão pequena como Manuel Hei-

tor a apresenta. Num balanço feito há 

pouco mais de um ano, foi possível 

verifi car que o número de docentes 

com este tipo de vínculos precários 

aumentou 15% entre 2010-2014. E os 

docentes com estes vínculos passa-

ram a valer 31,2% do total de docen-

tes do ensino superior público.

As sete instituições
O parecer da SGES, a que o PÚBLI-

CO teve acesso, diz respeito ao re-

gulamento do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 

que faz parte da Universidade de Lis-

boa, mas, segundo o Snesup, este é 

em tudo idêntico aos regulamentos 

que estão a ser seguidos para a con-

tratação de docentes a tempo parcial 

noutras seis universidades: Coimbra, 

Évora, Porto, Beira Interior, Trás-

os-Montes e Alto Douro e também 

o ISCTE — Instituto Universitário 

de Lisboa. O Snesup já apresentou 

queixas nos tribunais administrativos 

contra elas por causa destes regula-

mentos. De resto, o relatório sobre 

interpretação da lei usada naquela 

faculdade é semelhante à que vem 

sendo seguida em diversas outras 

universidades. Ainda assim, “não 

concorda” com a leitura feita pela 

SGES. “Validá-la seria uma violação 

do ECDU”, considera o director da 

instituição da Universidade de Lis-

boa, para quem a lei é diferente para 

os professores de carreira e os pro-

fessores a tempo parcial, pelo que 

o limite de horas lectivas para um e 

outro casos deve ser diferente.

A posição da SGES junta-se a uma 

parecer do provedor de Justiça emiti-

do em 2016 que apontava no mesmo 

Ensino superior
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a situação do ISCSP foi 

feito pela SGES a pedido 

do Snesup. A leitura que 
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director do ISCSP, 

Manuel Meirinho, 

lembrando que a 

a situa

feito p

do Sne

é f

q

t

u

té

d

M

le



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 73729612 23-02-2018

ENRIC VIVES-RUBIO/ARQUIVO

sentido. Na altura, estava em causa o 

regulamento de contratação de do-

centes a tempo parcial da Universi-

dade de Coimbra que era também 

visto como ilegal.

Caso o Ministério Público e a IGEC 

venham a declarar estes regulamen-

tos ilegais, não se coloca a questão 

de um eventual reposicionamento 

na carreira dos docentes a tempo 

parcial afectados, segundo fontes 

contactadas pelo PÚBLICO. Os con-

tratos destes são semestrais ou anu-

ais e sucessivamente renovados, pelo 

que qualquer efeito que uma decisão 

sobre a legalidade possa ter será sem-

pre apenas sobre o próximo contrato 

a ser assinado. Ainda assim, há do-

centes que já fi zeram saber junto dos 

representantes sindicais que, caso 

os regulamentos de contratação a 

tempo parcial sejam considerados 

ilegais em defi nitivo, pretendem ser 

ressarcidos do tempo de trabalho 

que prestaram em excesso em anos 

anteriores. No entanto, “em termos 

jurídicos, não é ainda claro que estas 

pessoas tenham direito a qualquer 

compensação”, esclarece o presiden-

te do Snesup, Gonçalo Velho. 

As universidades e politécnicos de 

Lisboa e do Porto terão de abdicar de 

5% das vagas no próximo concurso 

nacional de acesso ao ensino supe-

rior. Objectivo: levar mais estudantes 

a candidatarem-se a instituições fora 

das grandes cidades do país. É esta a 

proposta do Governo no projecto de 

despacho que fi xa o numerus clausus 

para o próximo ano e que foi enviado 

ontem aos responsáveis do sector. 

Várias instituições já se manifestaram 

contra. Dizem que muitas famílias 

vão ter de gastar mais dinheiro com a 

deslocação dos fi lhos e que a medida 

vai criar instabilidade e problemas 

nas universidades que vão sofrer a 

redução de estudantes.

“Parece-nos um mau princípio de 

base”, disse também João Rodrigues, 

da Federação Académica de Lisboa, 

referindo que a proposta vai contra 

ao anunciado pelo Governo, que afi r-

mou que “pretendia alargar a base 

social do ensino superior e pretendia 

mais jovens” nas universidades.

O Governo quer implementar a 

medida ao longo dos próximos dois 

anos e em exclusivo nas licenciatu-

ras. O ministro Manuel Heitor apre-

senta-a como um estímulo para que 

as instituições de Lisboa e do Porto 

“especializem a sua oferta nas pós-

graduações”. Ou seja, mais estudan-

tes devem fazer licenciaturas nou-

tros pontos do país e mudarem-se 

para as principais cidades para fazer 

mestrados e doutoramentos. “A ten-

dência nas principais universidades 

europeias é terem cada vez mais es-

tudantes de pós-graduação do que de 

formação inicial. Devemos convergir 

nesse sentido”, defende Heitor.

O governante salienta também o 

desequilíbrio crescente na procura 

existente no ensino superior portu-

guês, que precisa de uma resposta. 

Em 2010, 42% dos estudantes do sec-

tor público estavam inscritos em uni-

versidades e politécnicos de Lisboa e 

do Porto. No início deste ano lectivo 

esse valor atingiu os 48%. Se forem ti-

das em conta também as instituições 

privadas das duas principais cidades 

do país, o número sobe para 65%.

O corte de 5% das vagas será aplica-

Lisboa e Porto podem perder 1100 vagas. 
Não faltam críticas à proposta do Governo

seu ingresso no ensino superior, ou 

onerar os orçamentos familiares com 

deslocação para fora das suas áreas 

de residência”.

O reitor da Universidade Nova de 

Lisboa, João Sàágua, diz ter “gran-

des dúvidas relativamente à efi cácia 

da alegada solução para o problema 

(da falta de procura relativamente às 

instituições de ensino superior do in-

terior) e às universidades escolhidas 

para sofrer cortes”. “Não me parece 

que seja assim que se resolvem os 

problemas do interior do país. Vai 

criar instabilidade e algumas difi cul-

dades governativas nas instituições 

que vão sofrer a redução de estudan-

tes”, acrescenta o reitor da Univer-

sidade do Porto, Sebastião Feyo de 

Azevedo. A redução de vagas pode, 

no limite, inviabilizar alguns cursos, 

com consequências para o corpo do-

cente, nota. 

“Estamos a fazer uma transferên-

cia de vagas que não vai ser utilizada, 

a consequência é a diminuição do nú-

mero de alunos no superior”, admite 

o presidente do Instituto Politécnico 

de Lisboa, Elmano Margato. Já o pre-

sidente do CCISP, Nuno Mangas, su-

blinha: “Acho que esta diferenciação 

visa introduzir algum mecanismo de 

regulação da distribuição dos estu-

dantes, mas também dá este sinal de 

que há oportunidades fora” das gran-

des cidades. S.S. com Lusa

Fonte: Direcção-Geral do Ensino Superior, concurso nacional de acesso de 2017 PÚBLICO

Quantas vagas abriram as instituições visadas pelo Governo
no último concurso 

E. Sup. de Enfermagem do Porto

E. Sup. de Enfermagem de Lisboa

E. Sup. de Hotelaria do Estoril

ISCTE

Instituto Politécnico de Lisboa

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Politécnico do Porto

Universidade do Porto

Universidade de Lisboa

Vagas em 2017

7661
4185
3010
2706
2403

270

1102
430
300

Vão perder
em 2018

383
209
151
135
120
55
22
15
14

do nas universidades de Lisboa, Nova 

de Lisboa, Porto,  ISCTE — Instituto 

Universitário de Lisboa, institutos 

politécnicos de Lisboa e Porto, bem 

como Escola de Hotelaria e Turismo 

do Estoril e as escolas superiores de 

Enfermagem de Lisboa e do Porto. 

Ao todo, no concurso nacional de 

acesso de 2017 estas totalizavam 22 

mil lugares para novos alunos. Terão 

de reduzir 1100 vagas. As restantes 

podem aumentar até 5% o número 

total de lugares. Ou seja, o Governo 

acaba com o congelamento que vinha 

vigorando nos últimos seis anos.

A proposta do Governo ainda tem 

de recolher parecer do Conselho de 

Reitores das Universidades Portu-

guesas (que só na próxima semana 

se pronuncia) e do Conselho Coor-

denador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP). A decisão fi nal 

terá de ser tomada até Maio, a tem-

po do próximo concurso nacional de 

acesso ao ensino superior.

A Universidade de Lisboa reagiu 

em comunicado defendendo que as 

alterações propostas pelo Governo 

“têm de ser repensadas”, conside-

rando que as mesmas “frustrariam 

as expectativas de muitos candida-

tos ao ensino superior que assim 

veriam aumentadas as médias de 

ingresso nestas instituições”, levan-

do muitos alunos “a ter de optar por 

uma instituição privada, desistir do 

Não me parece 
que seja assim 
que se resolvem 
os problemas do 
Interior do país 
Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto

samuel.silva@publico.pt
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