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Universidades instituto público VS 

Universidades fundação 

 

 

O Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (Lei 62/2007 de 10 de 

Setembro) prevê no seu Capítulo VI (art. 129º e segs.) a possibilidade de as 

instituições do ensino superior requererem ao Governo a sua transformação em 

fundação pública com regime de direito privado. 

Esta possibilidade foi introduzida no ordenamento jurídico português com o 

intuito de conferir maior autonomia e flexibilidade às instituições públicas, aproximando 

assim a sua gestão e funcionamento da gestão das instituições privadas. 

Até ao presente já três instituições aderiram ao regime fundacional. A saber, a 

Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e o ISCTE. 

Podemos então resumir as principais características destes dois regimes da 

seguinte forma: 

 

Universidade instituto 

público 

Universidade fundação 

Natureza jurídica -Pública. 

- Pública com algumas concessões ao 

direito privado (principalmente ao 

nível da gestão patrimonial e 

financeira, ao nível da contratação 

de recursos humanos e na 

aquisição de bens e serviços). 

Propriedade -Pública. - Pública. 

Património 

- O conjunto dos bens e direitos que 

lhe tenham sido transmitidos pelo 

Estado ou por outras entidades, 

públicas ou privadas, para a 

realização dos seus fins e os 

bens móveis e imóveis, 

indispensáveis ao seu 

financiamento, adquiridos (art. 

109º do RJIES. 

- Património da instituição de ensino 

superior em causa ou, quando se 

tratar de uma unidade orgânica, 

pelo património da instituição que 

estava afecto especificamente às 

suas atribuições (art. 130º nº1 do 

RJIES); 

- Património cedido pelo Estado ou 

outras entidades após a formação 

da fundação (art. 130º nº 2 e 3 do 

RJIES). 
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Iniciativa de 

criação 

- Por iniciativa do Estado (art. 54º 

do RJIES) 

- Mediante proposta fundamentada do 

reitor ou presidente, aprovada pelo 

conselho geral, por maioria absoluta 

dos seus membros (art. 129º nº1 do 

RJIES); 

- Recomposição de unidades 

orgânicas de diversas instituições 

de ensino superior públicas e de 

instituições de investigação e 

desenvolvimento públicas ou 

privadas (art. 129º nº10 do RJIES); 

- Por iniciativa do Governo quando se 

trate da criação de uma nova 

instituição que não resulte de 

transformação de instituição anterior 

(art. 129º nº11 do RJIES). 

Relação entre o 

Estado e a 

universidade 

- Relação tutela e superintendência. 

- Assente na contratualização de 

objectivos plurianuais (estes 

contratos também podem incluir 

sanções pelo não cumprimento dos 

objectivos). 

Paradigma de 

gestão 
- Prestação de serviço público. 

- Prestação de serviço público aliada a 

conceitos de gestão privada. 

Controlo 

- Relação tutela e até 

superintendência com o Estado, 

o qual procede a um controlo da 

legalidade; 

- Fiscal único (art. 117º do RJIES); 

- Fiscalização do Tribunal de 

Contas; 

- Auditorias externas (art. 118º do 

RJIES). 

- Tutela do Governo (art. 150º e segs. 

do RJIES); 

- Através da contratualização de 

objectivos plurianuais (estes 

contratos também podem incluir 

sanções pelo não cumprimento dos 

objectivos); 

- Indirectamente através do conselho 

de curadores, o qual tem os 

seguinte poderes (art.133º nº 2 do 

RJIES): 

- Procede à nomeação e exoneração 

do conselho de gestão sob proposta 

do reitor, director ou presidente; 

- Homologação da eleição do reitor; 

- Homologação de algumas decisões 

do conselho geral (eleição do 

presidente do conselho geral, 

aprovação do regimento, 
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apreciação dos actos do reitor e do 

presidente do conselho de gestão e 

propositura de iniciativas para o 

bom funcionamento da instituição). 

- Fiscal único (o qual terá que ser um 

ROC nomeado conjuntamente pelo 

ministro das finanças e da tutela); 

- Fiscalização do Tribunal de Contas. 

Financiamento 

- Através de dotações do 

Orçamento Geral do Estado (art. 

115º do RJIES); 

- Recursos próprios (art. 115 do 

RJIES). 

- Através de contratos plurianuais não 

inferiores a 3 anos (art. 136º nº 1 do 

RJIES); 

- Recursos próprios. 

Principais órgãos 

de gestão 

- Conselho geral; 

- Reitor, presidente ou director; 

- Conselho de gestão; 

- Conselho científico ou técnico-

científico; 

- Conselho pedagógico; 

- Conselho de curadores (composto 

por 5 curadores, externos à 

instituição, nomeados pelo 

Governo, sob proposta da 

instituição, por um período de 5 

anos); 

- Conselho de gestão (nomeado pelo 

conselho de curadores, sob 

proposta do reitor, director ou 

presidente); 

- Demais órgãos das instituições de 

ensino superior públicas (art. 133º 

nº1 do RJIES). 

Aprovação dos 

estatutos 

São estabelecidos no acto de 

criação e podem ser alterados 

pelo conselho geral (art. 68º do 

RJIES) 

Aprovados pelo conselho de 

curadores da fundação, sob 

proposta de uma assembleia 

composta por o reitor ou presidente, 

doze representantes dos 

professores e investigadores de 

carreira e outros docentes e 

investigadores com o grau de 

doutor em regime de tempo integral, 

três representantes dos estudantes, 

cinco personalidades externas de 

reconhecido mérito não 

pertencentes à instituição com 

conhecimentos e experiência 

relevante para a instituição (art. 

132º nº 2 do RJIES) 

Estes estatutos são homologados 
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pelo Governo (art. 132º nº3 do 

RJIES). 

Carreiras do 

pessoal docente 

Regimes das carreiras docentes 

(ECDESP, ECDU e ECIC) 

Podem criar carreiras próprias para 

o seu pessoal docente, investigador 

e outro, respeitando genericamente, 

quando apropriado, o paralelismo no 

elenco de categorias e habilitações 

académicas, em relação às que 

vigoram para o pessoal docente e 

investigador dos demais 

estabelecimentos de ensino superior 

público (art. 133º nº3 do RJIES). 

Vinculo dos 

docentes 

-Regime de contrato de trabalho em 

funções públicas. 

- Contrato individual de trabalho (com 

salvaguarda do regime da função 

pública para os docentes que já 

gozavam deste regime antes da 

transformação em fundação – art. 

134º nº4 do RJIES). 

 

 

Estas diferenças de regime, tal como se passará a demonstrar, na prática, 

podem vir a ter implicações muito relevantes para os docentes e para as instituições, 

das quais podemos destacar as seguintes: 

 

• Em primeiro lugar o regime das fundações do Estado, “rumo ao direito privado”, 

não assenta numa lei de bases, como os institutos públicos. O regime das 

fundações está “enxertado” no RJIES, num capítulo bastante incompleto, que 

deixa por definir diversos aspectos de vital importância, tais como os requisitos 

mínimos para a passagem a fundação; 

 

• Permite, numa espécie de privatização das universidades, que quem já tem 

uma posição consolidada – pela possibilidade de manutenção da relação 

laboral que já detinha – se mantenha nessa posição estável, em desigualdade 

com as situações daqueles que estão a iniciar. Temos, aliás, exemplos disso: 

não passagem aos “quadros” de docentes que preenchiam os critérios para tal, 

alegando-se que agora se está em fundação; 
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• Dada a não existência dum regime jurídico específico para as carreiras 

docentes em situação fundacional - a lei é demasiado imprecisa, pouco 

garantística – as situações de precariedade podem aumentar a vários níveis: 

não acolhimento dos direitos nas relações laborais que os demais docentes 

com contrato de trabalho em funções publicas; não renovação de contratos, 

por falta de cumprimento do contrato programa do governo, alegando-se 

insuficiência orçamental; proliferação de situações de “recibos verdes”, à 

semelhança das universidades privadas. Facto penalizador dado que o Estado 

é menos permissivo (artigo 35º da Lei 12-a/2008) aos recibos verdes que o 

sector privado; 

 

• Ora, esta consolidação de poderes (instituídos) e a precariedade das novas 

relações tem como consequência iminentemente jurídica deixar o governo das 

instituições nas mãos de poucos – aqueles que, porque detêm uma situação 

estável estão em condições de ser eleitos ou designados para os cargos. 

Temos relatos destas ocorrências. Ora, tal situação feudaliza as fundações!  

 

• Este aspecto ganha maior acuidade sabendo-se que o único contacto entre 

Governo e Fundação é o conselho de curadores – este pode ser formado por 

professores, sob parecer da Universidade e estes podem praticamente 

governar a universidade sem grande controlo do Estado; 

 

• Importa ainda salientar que as experiencias conhecidas de outros sectores – 

como a saúde – não estão a mostrar-se sob o ponto de vista financeiro mais 

benéficas para o Estado. Fala-se das entidades públicas empresariais onde as 

despesas estão a revelar-se crescentes dia a dia. Com acréscimo de horas 

extraordinárias, com o recurso à contratualização de serviços, muitos mais 

dispendiosos, mas que cessam, caso não sejam pagos, deixando a prestação 

dos serviços pendente; 

 

• Quanto a este aspecto, verifica-se ainda que autonomia do regime fundacional 

permite a contratação de bens e serviços sem necessidade de recurso a 

concurso público, o que poderá levar a situações favorecimento. 
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• Por outro lado, têm vindo a público diversas notícias, nas quais, as 

universidades que já optaram por este regime se queixam de o estado não 

cumprir os aspectos financeiros dos contratos celebrados. Este facto, caso a 

instituição não consiga gerar receitas próprias suficientes pode criar situações 

de precariedade para os docentes; 

 

• Este facto é agravado por a lei não determinar os requisitos ou condições 

legais para a transformação de uma instituição em fundação, o que pode levar 

a que instituições que não têm condições para tal, nomeadamente por falta de 

património, adoptem o regime fundacional e depois se vejam confrontadas com 

insuficiência de fundos; 

 

• Sendo esta situação ainda mais perigosa pelo facto de a lei não ser expressa 

quanto à possibilidade de abandono do regime fundacional; 

 

• Estas situações de dificuldades financeiras, aliadas a uma maior autonomia, 

podem ainda levar à eliminação de alguns cursos menos rentáveis e à 

consequente eliminação dos postos de trabalho que estes representam; 
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