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O ministro do Superior, Manuel Heitor, enviou casos para a PGR 
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Regras na contratação de professores são vio-
ladas há três anos. Serviços estão a recusar dis-
tribuir horários com receio de serem responsa-
bilizados por ilegalidades. Casos estão na PGR 
A preparação do próximo ano leti-
vo está a gerar problemas em mais 
de metade das universidades públi-
cas devido à distribuição de servi-
ço para os professores convidados, 
que são contratados a tempo par-
cial. Os diretores de serviços e con-
selhos científicos - a quem compe-
te atribuir e aprovar os horários 
dos professores - «estão a negar-
-se a fazer a distribuição do ser-
viço» a estes docentes «com receio 
de poderem vir a ser responsa-
bilizados por ilegalidades», avan-
çou ao SOL o presidente do Sindica-
to Nacional do Ensino Superior 
(SNESup), Gonçalo Velho. 

Isto, porque há, pelo menos, três 
anos que metade das universidades 
públicas (oito) e um politécnico (ver 
caixa ao ladó) estão a violara lei de 
«de forma sistemática» quando 
atribuem mais do que nove horas 
semanais de atilas (limite previsto 
na lei) aos convidados, diz ao SOL 
Gonçalo Velho. Prática que se refle-
te não só no aumento da carga de 
trabalho de «milhares» de profes-
sores mas também no salário: o va-
lor máximo deixou de ser pago aos 
que fazem nove horas, passando a 
receber tal montante os que vão 
além do horário previsto por lei. Ou 
seja, a referência para recebera to-
talidade do salário  deixou de ser as 
nove horas. 

Os casos já estão, desde outubro 
de 2017, nas mãos da Procurado-
ria Geral da República e da Inspe-
ção Geral da Educação. Também a 
secretaria geral da Educação e 
Ciência emitiu um parecer a con-
siderar como «materialmente 
ilegal» a prática das universida- 

des e do politécnico estando em 
causa a «violação dos princípios 
da proporcionalidade e equida-
de», documento que o ministro da 
Ciência e do Ensino Superior, Ma-
nuel Heitor, enviou para a PGR. E 
o Provedor de Justiça também já 
fez recomendações para que fosse 
cumprida a lei. 

Ilegalidades persistem 
As instituições de ensino superior 
insistem, porém, em não cumprir 
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o que está previsto nos Estatutos 
de Carreira Docente Universitá-
ria e Politécnica e preparam-se 
para continuar a violar a lei no 
próximo ano letivo. 

Por isso, ontem o SNESup ape-
lou à «intervenção urgente» do 
ministro, através da ação da 
IGEC, para que se travem as ir-
regularidades. Num ofício envia-
do ao ministro, a que o SOL teve 
acesso, o presidente do sindica-
to lembra que «se encontram a 
ser aprovadas as diversas dis-
tribuições de serviço que ser-
virão de base às contratações 
de docentes convidados para 
o próximo ano letivo » sendo 
que continuam a ser aplicados 
os regulamentos internos igno-
rando a lei. 

O SOL questionou o ministério 
da Ciência e do Ensino Superior 
sobre estes casos mas não teve 
resposta até à hora de fecho des-
ta edição. Mas, em fevereiro, Ma-
nuel Heitor desvalorizou a situa-
ção. Em declarações ao Público o 
ministro classificou a situação 
como «pequeno problema» por-
que não tem «impacto em todo 
o ensino superior». O ministro 
disse ainda àquele jornal que o as-
sunto foi encaminhado à PGR, 
como era seu «dever», e caso fos-
se confirmada a ilegalidade seria 
«facilmente corrigível». 

De acordo com os últimos nú-
meros da Direção-Geral de Esta-
tísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC), são cada vez mais os 
professores afetados por estas re-
gras. Os dados oficiais mostram 
que entre 2010 e 2014 o número de 
professores convidados subiu em 
15% (passou de 3944 para 4546). 
Em 2014, de um total de 14.570 do-
centes das universidades públi-
cas, 4546 eram convidados. Nos 
politécnicos públicos, os contra- 

tados eram 3372 de um total de 
9211 docentes. 

Contactada pelo SOL, a PGR 
não disse se está em curso algu-
ma investigação no seguimento 
das denúncias feitas. 

O que diz a lei 
Os horários dos professores estão 
definidos nos Estatutos da Carrei-
ra Docente Universitária e Politéc-
nica. Estas leis estipulam que, para 
os docentes convidados (contrata-
dos a tempo parcial), um horário 
completo é composto por nove ho-
ras semanais de aulas a que se so-
mam 26 horas de componente não 
letiva, onde está incluída a prepa-
ração de aulas, correção de exames 
e de trabalhos dos alunos e a inves-
tigação científica. O valor dos sa-
lários é proporcional ao número de 
horas da componente letiva. 

No entanto, de acordo com os 
documentos do SNESup enviados 
à PGR há oito universidades e um 
politécnico onde é considerado 
como horário completo quando os 
docentes têm uma componente le-
tiva (a dar aulas) durante 12 ou 18 
horas semanais, ultrapassando o 
limite legal. Assim, um professor 
só vai receber a total idade do sa-
lário quando tem as 12 horas, por  

exemplo, e com as nove horas por 
semana recebe 70% do salário. 

As universidades e os politécni-
cos gozam de autonomia adminis-
trativa para definirem regras pró-
prias, através de regulamentos in-
ternos. E é nestes regulamentos 
que se aprovam os horários. No en-
tanto. a secretaria-geral da Educa-
ção e Ciência frisa que «a autono-
mia normativa de que gozam» 
as instituições «não se sobrepõe 
ao princípio da legalidade». 

Por isso, a secretaria-geral, avisa 
que a contratação dos professores 
convidados deverá ter «sempre 
como referência os limites legais 
definidos para os docentes em 
tempo integral, sob pena de vio-
lação da lei», lê-se no parecer. Ou 
seja, no máximo um docente a tem-
po parcial deve ter um horário de 
nove horas semanais de aulas e, 
quando contratado a 70% deve ter 
6,3 horas e não as nove horas como 
acontece nestas instituições. 

Esta tem sido uma das batalhas 
do SNESup durante os últimos 
anos que já levou o caso aos tribu-
nais administrativos. 

Questionados pelo SOL, nem o 
Conselho de Reitores (CRUP) nem 
as universidades implicadas qui-
seram comentar o assunto. 


