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,ak SOCIEDADE DESCONHECE REALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 

Precariedade no ensino superior preocupa sindicato 
Decorreu na UTAD, 

fia sexta-feira, uma con-
ferência que teve como 
objetivo "alertar" e "sen-
sibilizar" o país para o 
aumento de situações de 
precariedade no ensino 
superior. Promovida pelo 
Sindicato Nacional do En-
sino Superior (SNESUP), 
a conferência deu conta da 
"injustiça" que as carreiras 
de docentes, atualmente, 
enfrentam, sem contratos 
estáveis e com carreiras 
incertas devido a estas si-
tuações. 

Alvaro Borralho, pre-
sidente do Conselho Na-
cional do SNESUP, deixou 
claro o facto do ensino su-
perior "não ser as torres de 
marfim que muitas vezes 
o acusam ser". Para este  

responsável, a carreira do 
ensino universitário e po-
litécnico "é a mais precária 
da função pública", apesar 
de ser "a mais exigente" e 
"a mais qualificada". 

Durante a sua interven-
ção, Álvaro Borralho fri-
sou que "só os professores 
associados e os catedrá-
ticos têm urna proteção 
especial em termos de 
contrato laborar, argu-
mentando que os restan-
tes, onde se enquadra a 
maioria, vivem "em situa-
ção de precariedade", "sem 
contratos permanentes". 

Partilhando da mesma 
ideia, José Abraão, secre-
tário geral do Sindicato 
Nacional da Função Públi-
ca, acrescentou ainda que 
as pessoas, em situação  

precária, "não são livres", 
uma vez que estão sempre 
dependentes de não saber 
se têm ou não emprego. 

À VTM, Levi Silva, do-
cente da UTAD, referiu  

que há ainda uma falta de 
conhecimento, por par-
te da sociedade, daquilo 
que acontece no ensino 
superior e que os.deputa-
dos do Bloco de Esquer- 

da, Luís Monteiro e Joana 
Mortágua, "acabaram de 
difundir um documento 
a nível nacional que exi-
ge a presença do ministro 
da Ciência, Tecnologia e  

Ensino Superior, Manuel 
Heitor, no parlamento, de 
urgência, para se explicar 
sobre os casos de precarie-
dade da UTAD". 

"Há cada vez mais pes-
soas a deixar de ter ex-
clusividade e professores 
auxiliares a passarem a 
assistentes convidados. Há 
uma deterioração do tra-
balho docente no ensino 
superior como nunca foi 
vista e, portanto, na qua-
lidade de delegados sindi-
cais, chamamos à discus-
são este tema". 

Em Portugal, "mais de 
70 por cento" das pessoas 
que trabalham no ensino 
superior não têm contra-
tos permanentes. 

João Pedro Baptista 


