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Sindicato quer investigar  
docentes voluntários
Polémica A actividade docente não remunerada de bolseiros na Universidade de
Aveiro é legal, mas há queixas e denúncias de efeitos negativos deste voluntariado

João Peixinho

O Sindicato Nacional do En-
sino Superior (SNES) admite a
possibilidade de pedir a inter-
venção da Autoridade para as
Condições do Trabalho (ACT)
na Universidade de Aveiro (UA)
devido ao trabalho voluntário
de docência não remunerado,
desempenhado por bolseiros
de investigação, apesar de esta
prática estar prevista no seu
estatuto. 

Gonçalo Velho, presidente do
SNES, admite que possa ser de-
sencadeado um “processo de
investigação”, tal como aconte -
ceu noutras instituições, tratan -
do-se de casos que envolvem
um ambiente de “muito medo
e muita intimidação”. Mas para
o sindicato avançar, “é preciso
que os colegas comuniquem os
dados, “uma vez que, da parte

da Direcção de Gonçalo Velho,
“há vontade de agir” para “fisca -
lizar”, disse ao Diário de Aveiro.

Estatuto do Bolseiro 
prevê serviço docente

O Diário de Aveiro questio-
nou a Reitoria da UA, que res-
ponde com o “Estatuto do Bol-
seiro de Investigação” quando
se refere à “prestação de ser-
viço docente na Universidade
de Aveiro por bolseiros de in-
vestigação científica quando,
com a concordância dos pró-
prios, ocorra autorização pré-
via da instituição de acolhi-
mento, não haja prejuízo da
exequibilidade do programa
de trabalhos subjacente à bolsa
e tal se realize até um máximo
de quatro horas por semana,
não excedendo um valor mé-
dio de três horas semanais por
semestre e não podendo ainda

abranger a responsabilidade
exclusiva por unidades curri-
culares (ou cursos)”. 

Contactados para
o próximo ano lectivo

Os bolseiros da UA já foram
contactados para a actividade
docente no próximo ano lec-
tivo, mas não estará em causa
a legalidade, embora outras
fontes tenham transmitido ao
Diário de Aveiro a atribuição
de mais horas lectivas além do
máximo estabelecido no esta-
tuto.

Quanto à resposta a “neces-
sidades permanentes” da Uni-
versidade de Aveiro, estão em
causa tarefas administrativas,
de rotina, que deveriam ser da
competência de técnicos su-
periores, designadamente ao
nível da gestão e manutenção
de laboratórios.

Neste ponto, a resposta da
Reitoria refere-se, em declara-
ções do Diário de Aveiro, a “ou-
tras tarefas válidas para os bol-
seiros de investigação científica
aquelas que decorrem do seu
normal trabalho de investiga-
ção e em estreita harmonia
com o correspondente pro-
grama de trabalhos da sua in-
vestigação”. 

Mas são várias as declara-
ções de ambiente de “pressão”
e, se no apelo ao voluntariado
para o desempenho de uma
função não remunerada não há
ilegalidade, há a questão “mo-
ral”. Havendo um determinado
número de bolseiros que pas-
sam a docentes voluntários,
sem remuneração, deixa de ser
necessária a contratação. 

Contudo, a UA transmitiu ao
Diário de Aveiro o envio de um
edital, na passada sexta-feira,
para publicação no Diário de
Aveiro, com vista à contratação
de 150 novos investigadores,
constituindo uma “oportuni-
dade de uma dimensão nunca
antes vista nesta Universidade
em prol da investigação e da-
queles que fazem desta o seu
trabalho”. 

O trabalho do bolseiro na UA
em funções docentes também
não é considerada uma “neces-
sidade permanente” mas sim,
do lado da Reitoria e departa-
mentos, uma oportunidade de
“valorização pessoal” e criação
de oportunidades. 

Para os que aceitam, conta o
tempo de serviço, o que é con-
siderado uma vantagem em re-
lação aos que recusam o tra-
balho não remunerado. |

Os bolseiros já foram contactados para trabalho voluntário, como docentes, no próximo ano lectivo
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Hoje, com 
o seu jornal, 
o suplemento
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Aveiro em Oita nos
40 anos da geminação
Aveiro | P4

Carolina Fernandes
brilha em S.J. Madeira
Natação | P30

São professores 
mas não têm salário
Universidade de Aveiro | P5

Acordo une municípios
de Águeda e do Sal
Geminação | P21

NACucujães sagra-se
campeão nacional
da II Divisão Masculina
Atletismo | P31

Hospital terá serviço
de atendimento
para casos urgentes
Ovar | P13

Condenado a oito anos
e meio por subtracção
e abuso de menores
Vagos | P32

José Manuel Oliveira,
vice-presidente 
da Câmara, morreu
Santa Maria da Feira | P8

29 MILHÕES INVESTIDOS
EM FÁBRICA DE EÓLICAS
Grupo ASM Industries, de Sever do Vouga, acaba de garantir um acordo de investimento de
4,5 milhões de euros para uma nova fábrica, a instalar no Porto de Aveiro, que implicará uma
aposta global de 29 milhões de euros e a criação de 150 novos postos de trabalho Página 11
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