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Radar 

Mais de 
metade das 87 
universidades 
privadas 
violam a lei 

Há 44 universidades e politécnicos 
privados que violam a lei ao terem 
mais de metade dos seus professores 
com recibos verdes e a tempo parcial. 
Cenário afeta 60% dos 7.500 docentes 
das instituições privadas, denuncia 
o Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (SNESup). 

ANA PETRONILHO 

ana.petronilho@ionline.pt  

Há pelo menos dez anos que mais 
metade das 87 universidades e 
politécnicos privados "violam a 
lei" ao contratarem mais de meta-
de dos seus professores através 
de recibos verdes e a tempo par-
cial. Ilegalidades que estão a ser 
seguidas em algumas das maio-
res universidades privadas do 
país, sendo também uma práti-
ca generalizada em algumas ins-
tituições de ensino superior pri-
vado mais pequenas. 

A denúncia é avançada ao i pelo 
presidente do Sindicato Nacional 
do Ensino Superior (SNESup), 
Gonçalo Velho, que diz que "des-
de o início da legislatura" tem vin-
do a tentar reunir com o minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior (MCTES), Manuel 
Heitor, e com a Associação Por-
tuguesa de Ensino Superior Pri-
vado (APESP), presidida por João 
Redondo, para que seja regulari-
zada a situação "precária" que 
afeta mais de dois terços do total 
de 7.500 professores das institui-
ções de ensino superior privadas 
em Portugal. 

De acordo com os dados reco-
lhidos pelo SNESup - que têm 
como base os dados oficiais do 
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Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel 
Heitor, ainda não 
apresentou qualquer 
proposta para o Estatuto 
dos Docentes 

ENSINO SUPERIOR 

Governo - são 44 as universida-
des e politécnicos privados, de 
norte a sul do país, que violam as 
normas em vigor no regime jurí-
dico dos graus e diplomas no ensi-
no superior. O número traduz 
50,5% do total de instituições pri-
vadas. 

Desde 2006 que a lei, através 
do regime jurídico dos graus e 
diplomas do ensino superior, exi-
ge que cada universidade ou poli-
técnico, público e privado, tenha, 
entre o total de professores, "um 
mínimo 60% de docentes integra-
dos na carreira". Ou seja, profes-
sores que tenham um vínculo aos 
quadros das instituições e a tem-
po inteiro. 

VAZIO LEGAL Para Gonçalo Velho 
este é um cenário que resulta da 
falta de regulamentação do ensi-
no superior privado. Ao contrá-
rio do que acontece para os docen-
tes do ensino superior público, 
não existe um diploma que regu-
le a carreira para quem dá aulas 
no privado. Ou seja, não estão 
definidas regras específicas para 
a contratação, carreira e progres-
são dos professores. 

Em 2007, o ex-ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Mariano Gago - de quem o 
atual ministro Manuel Heitor era  

secretário de Estado - aprovou o 
Regime Jurídico das Instituições 
do Ensino Superior (RJ1ES) que 
prevê que à falta de Estatuto dos 
Docentes para o Ensino Superior 
Privado sejam aplicadas as mes-
mas regras em vigor no ensino 
público. 

No entanto, as regras nunca 
foram regulamentadas e as ins-
tituições evitam seguir o espíri-
to da lei e têm vindo a contratar 
os docentes através de um meca- 

Falta de Estatuto 
Docente para o 

privado abre porta 
às violação da lei 
pelas instituições 

Há mais de um 
ano que o ministro 

Manuel Heitor 
prometeu criar 

o Estatuto 

nismo, os chamados contratos 
de docência, que viola o Código 
de Trabalho e a lei do graus e 
diplomas. Tratam-se de contra-
tos de falsos recibos verdes, que 
passam pela prestação de servi-
ços de forma regular e com horá-
rios fixos sem que sejam garan-
tidos aos professores quaisquer 
direitos previstos no Código de 
Trabalho. É o caso da compen-
sação por caducidade do contra-
to, por exemplo. 

Há mais de 30 anos - desde o 
Governo de Cavaco Silva - que os 
professores do ensino superior 
têm vindo a reclamar junto de 
vários ministros para que seja 
corrigida a situação e exigindo 
que, "pelo menos, sejam cumpri-
das as regras de contratação pre-
vistas no Código de Trabalho", 
alerta ao i Gonçalo Velho. Mas 
não tem havido resposta, salien-
ta o dirigente do SNESup. 
No início de 2018 o ministro 

Manuel Heitor anunciou que 
até ao final da legislatura ia criar 
o Estatuto Docente para o Ensi-
no Superior Privado, regulamen-
tando a carreira e fixando regras 
para a contratação. No entan-
to, até à data, a seis meses do 
final do mandato, nem o sindi-
cato dos professores nem a 
APESP receberam qualquer pro- 

posta da tutela, garantem ao i 
Gonçalo Velho e João Redondo. 
O presidente da APESP disse 
ainda que em fevereiro foi entre-
gue uma proposta à tutela sobre 
a qual, até à data, não recebe-
ram qualquer resposta nem qual-
quer convocatória para discu-
tir o assunto. 

Perante o silêncio da tutela os 
docentes estão a estudar várias 
formas de protesto, sendo já cer-
to que a 10 de julho o SNESup vai 
organizar uma marcha nacional, 
em Lisboa. 

O i questionou o ML I'F.S sobre 
a existência de uma proposta da 
tutela para criar o Estatuto dos 
Docentes do Ensino Privado e 
sobre a data da apresentação de 
unia eventual proposta, mas, até 
à hora de fecho desta edição, não 
houve qualquer resposta. 

LUSÍADA E LUSÓFONA ENTRE AS 
QUE MAIS VIOLAM A LEI Entre as 
instituições onde mais se encon-
tram situações ilegais estão algu-
mas das maiores universidades 
privadas do país. 

A listagem recolhida pelo sin-
dicato - a que o i teve acesso -
revela que entre as instituições 
que mais violam a lei está, por 
exemplo, a Universidade Lusía-
da, cujo reitor João Redondo é 

Números 

7.500 
Número total de professores 
das universidades 
e politécnicos privados 

60% 
Percentagem de professores 
que estão em situação ilegal 
por se encontrarem a recibos 
verdes e a tempo parcial 

97% 
Escola Superior de Artes 
e Design tem 97% do total 
de docentes a recibos verdes 
e a tempo parcial 

9% 
Escola Superior Bissaya 
Barreto é onde, 
proporcionalmente, há menos 
docentes em situação ilegal 

também presidente da APESP. 
Nesta instituição de ensino supe-
rior, que é uma das maiores do 
país, foram detetados 152 pro-
fessores a tempo parcial e com 
contratos a recibos verdes. Um 
número que traduz 60% do total 
de 252 docentes daquela insti-
tuição. 

Também a Lusófona, no polo 
de Lisboa, e o Instituto Universi-
tário da Maia (ISMAI) têm 51% 
do seu corpo docente com con-
tratos a recibos verdes e a tem-
po parcial. No caso da Lusófona 
do total de 769 docentes são 395 
os que estão nesta situação. No 
ISMAI dos 268 docentes há 159 
com recibos verdes e a tempo 
parcial. 

Mas há instituições mais peque-
nas, em termos do número de 
alunos e de professores, onde as 
práticas que violam a lei estão 
mais generalizadas. Na Escola 
Superior de Artes Decorativas 
quase todos os docentes estão em 
situação ilegal. De acordo com os 
dados do SNESup, entre os 33 
docentes da instituição há 24 que 
estão com recibos verdes e a tem-
po parcial. São 97/odos docentes 
da instituição. 

Segue-se o Instituto Politécni-
co da Maia com 66 dos 75 docen-
tes em situação ilegal. 


