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O Radar // 

Docentes vão processar ministros das 
Finanças e do Ensino Superior por 
incumprimento da lei das progressões. 

Superior. 
Parlamento 
chumba 
propostas para 
a progressão 
de professores 

ANA PETRONILHO 
ana.petronilhogionline.pt  

O Parlamento chumbou ontem 
as três propostas - apresentadas 
pelo BE, PCP e PAN - que força-
vam o Governo e as universida-
des e politécnicos públicos a cum-
prirem a lei do descongelamen-
to das caneiros na Função Pública, 
aplicando as regras aos professo-
res do Ensino Superior. 

Mas os docentes não vão ficar 
de braços cruzados e na segun-
da-feira vão avançar com uma 
ação junto dos tribunais para pro-
cessar os ministros das Finanças 
e do Ensino Superior por incum-
primento da lei. 

Apesar de o Governo ter des-
congelado as carreiras para a Fun-
ção Pública em 2018, a medida 
não está a ser aplicada para os 
professores do Ensino Superior. 
De acordo com o Sindicato Nacio-
nal do Ensino Superior (SNESup), 
entre os 13.228 docentes que reu-
niam os critérios para subirem 
de escalão, apenas 3.791 progre-
diram, durante 2018. São 30% do 
total de professores que reúnem 
as exigências definidas na lei para 
progredirem. 

O travão às progressões na car-
reira dos professores resulta da 
falta de clarificação das regras e 
da falta de verbas para suportar 
os acertos salariais. 

Isto porque, em 2018, o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior deu indicação 
para que progredissem apenas 
os professores que, desde 2010 e  

durante seis anos consecutivos, 
tivessem sido avaliados com `Exce-
lente'. Esta norma está a provo-
car disparidades na progressão 
dos docentes porque cada uni-
versidade e politécnico aplica 
regras e estipula critérios dife-
rentes para a avaliação. E basta 
que num ano os docentes tenham 
sido avaliados com uma nota infe-
rior a `Excelente' para que fiquem 
impossibilitados de progredir. 

Em casos de falta de avaliação, 
a tutela deu a indicação para que 
progridam os professores que 
contam com dez pontos, o crité-
rio usado pelas carreiras gerais 
da Função Pública. E é este o cri-
tério que Gonçalo Velho, presi-
dente do SNESup, entende que 
seria a solução mais justa para 
corrigir o atual cenário das dis-
paridades nas progressões. 

Além disso, está a falta da publi-
cação de um despacho anual con-
junto dos Ministérios das Finan-
ças e do Ensino Superior, onde 
estão definidas as verbas que fica-
riam disponíveis para suportar 
os aumentos salariais que resul-
tam das progressões. Sem a publi-
cação deste despacho, os profes-
sores não recebem os acertos sala-
riais que resultam das progressões. 

Nos últimos meses, os profes-
sores têm vindo a alertar para 
esta situação e o BE, o PCP e o 
PAN apresentaram três proje-
tos de lei que previam que as 
instituições de Ensino Superior 
uniformizassem as regras. Os 
diplomas garantiam ainda que 
o Governo faria a transferência 

Há vários meses que 
os professores têm 
vindo a alertar 
o ministro Manuel Heitor 

Desde 2018, 
subiram na carreira 

apenas 30% dos 
professores que 

reúnem os critérios 

Parlamento aprova 
fim das taxas e 

emolumentos para 
inscrições e 

requerimentos 

das verbas necessárias para 
pagar os acertos salariais. No 
entanto, o PS votou contra os 
três diplomas e o PSD e CDE 
optaram pela abstenção. 

PROCESSO CONTRA GOVERNO 
Os professores que assistiram 
ontem ao debate ficaram "incré-
dulos" com o resultado da vota-
ção, disse ao i o presidente do 
SNESup, Gonçalo Velho. Sobre-
tudo com o PSD, frisa o profes-
sor, que diz não perceber a deci-
são do partido quando apresen-
tou um projeto de resolução no 
mesmo sentido das propostas 
dos partidos de esquerda que 
ontem foram rejeitadas. 

Durante o debate, o CDS, atra-
vés da deputada Ana Rita Bes-
sa, justificou a abstenção defen-
dendo que "cabe ao Governo 
esclarecer de uma vez por todas 
o que se deve aplicar", de acor-
do com a Lusa. 

Ao i, Gonçalo Velho disse ainda 
que na próxima segunda-feira o 
sindicato independente dos pro-
fessores do Superior vai avançar 
com uma ação judicial contra os 
ministros das Finanças e do Ensi- 

no Superior, Mário Centeno e 
Manuel Heitor, respetivamente. 

FIM DAS TAXAS E EMOLUMENTOS 
Os três diplomas das progres-
sões dos professores estavam 
incluídos no pacote de 13 pro-
postas legislativas para o Ensi-
no Superior que foi ontem a votos 
no Parlamento. Foram ainda 
chumbadas os projetos lei do 
BE e do PCP que extinguiam o 
regime de fundação em vigor 
nas universidades de Porto, Avei-
ro, ISCTE e Lisboa. 

No reverso, foi aprovado o pro-
jeto lei apresentado pelo PSD 
que altera o pagamento de taxas 
cobradas aos estudantes. Até 
hoje, era cobrado aos alunos 
taxas para as inscrições nos cur-
sos ou nos exames, para as decla-
rações de abonos especiais, para 
a emissão do cartão de estudan-
te ou para o requerimento do 
estatuto de trabalhador estu-
dante. Com  a lei aprovada ontem 
no Parlamento, as instituições 
de Ensino Superior vão deixar 
de cobrar estas taxas aos alu-
nos, passando a estar incluídas 
no valor pago na propina. 
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Saiba quais são 
as rendas 
mais caras 
e mais baratas 
de Lisboa 
e Porto 
Bragança 
e Portalegre 
é onde se paga 
menos para 
arrendar casa 
// PÁGS. 24-25 
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Governo quer 
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Há câmaras que recusam 
Conheça a lista dos 34 monumentos 

// PÁGS. 18-21 

  

           

            

PARTO DE SEGUNDO BEBÉ-MILAGRE 
PORTUGUÊS PREVISTO PARA AMANHÃ 

"Quero homenagear a minha filha", diz Maria de Fátima Branco, mãe de Catarina, que está ligada às máquinas há 90 
dias. Bebé que nasceu em 2016 está bem de saúde. Família materna lamenta ao i ter sido afastada HPÁGS.22-23 

Marcelo 
e Cavaco voltam 
a picar-se, agora 
com a história 
do "Governo 
família" PÁG. 9 

PS diz que 
Centeno é um 
dos "grandes 
trunfos" 
da campanha 
eleitoral PÁGS. 6-7 

Professores vão 
processar 
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Finanças e do 
Ensino Superior 
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Incêndios. Mais 
de dois mil desde 
janeiro // PÁ G. G. 12 


