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CONSEQUÊNCIAS: 
A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS  
DE CONTRATAÇÃO NO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO PORTUGUÊS 
PÓS-RJIES

A consigo uma reforma institucional do 

Ensino Superior, aplicada em Portu-

gal através de um conjunto de diplomas, dos 

-

-

-

Esta reforma foi introduzida sob o pre-

Superior produzida pela Organização para a 

-

tinham sido introduzidos anteriormente, no-

Lei 

, 

custos ao Ensino Superior português

Todo este corpo legislativo operou uma 

baseada num conjunto de ideias e princípios, 

que podemos incluir no marco da chamada 

é tempo para realizar um primeiro balanço e 

-

a evolução das carreiras docentes universitá-

ria e do ensino superior politécnico, enqua-

drando-as no que aqui designamos como car-

reiras académicas, ou seja, carreiras de do-

cência em ciclos de estudos de nível superior, 

que englobam o ensino, a investigação, a par-

O período em análise incide sobre o mo-

mento posterior à introdução destas refor-

Centramo-nos na evolução dos regimes de 

prestação de serviço e na evolução da compo-

sição das categorias dos docentes de carrei-

Procuramos assim complementar um ou-

tro estudo apresentado nesta revista, relati-

vamente ao retrato dos docentes do ensino 

Os dados em análise partem das bases de 

( -

-

Em termos de regime de contrato foram 

contabilizados os docentes que preenchiam a 

condição de pertencerem a um determinado 

regime de prestação de serviço e que se en-

contravam nos subsistemas de ensino supe-

Na análise da evolução das categorias de 

carreira foram contabilizados os docentes 

que preenchiam a condição de pertencerem 

ao subsistema em análise (ensino superior 

INTRODUÇÃO

1
Curiosamente,  incluída  
na  alínea  h)  referente  ao  
princípio  de  justiça

2
Reportamo-nos  a  2007,  
porque  a  Lei  62/2007  
introduziu  alterações  
importantes  em  matéria  da  
governação,  as  quais  vieram  
a  ser  complementadas  com  
as  alterações  aos  estatutos  
das  carreiras  académicas  de  
2009  e  2010.
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público universitário ou ensino superior pú-

blico politécnico) e uma determinada catego-

ria da carreira, não sendo contabilizados os 

como convidados3

Iremos começar por analisar a evolução do 

regime de prestação de serviços no conjunto 

dos dois principais subsistemas de ensino su-

análise da evolução das categorias de carrei-

-

bre o que nos dizem os dados, procurando 

-

mas legislativas em termos de regimes de tra-

-

-

Por norma instituída nos estatutos de car-

reira, o regime de prestação de serviço é o de 

No caso dos docentes convidados (docentes 

contratados a termo certo) contratados a tem-

-

em regime de tempo integral (independente-

A limitação à renovação não abrange os do-

centes convidados contratados a tempo par-

cial, pelo que estes podem permanecer inde-

Na categoria de Assistente só podem ser rea-

lizados novos contratos a tempo parcial e até 

Analisando a evolução do número de do-

centes contratados nos diversos regimes de 

-

-

O crescimento do número de docentes con-

-

se trata apenas de um fenómeno de ajustamen-

to às medidas implementadas no período de 

Aliás, um fenómeno semelhante, de maior 

crescimento de contratos a tempo parcial, ti-

3

a  situação  de  casos  de  
aparente  inconsistência  
em  que,  apesar  não  

convidados,  apresentavam-
se  como  contratações  a  
tempo  parcial

REGIME DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO
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tendência para a manutenção do número de 

-

-

-

guindo-se um cenário de alguma estabilização

Este fenómeno de manutenção do número 

de convidados e diminuição na contratação em 

contribuíram para um recuo de formas de con-

tratação mais estáveis, perante o aumento rela-

tempo integral, há uma redução continuada 

-

É conveniente notar que, sobre este regime 

tempo integral, com a renovação dos contra-

-

entre a diminuição de docentes contratados a 

-

Esta questão é relevante quando atende-

mos a uma rotação de tempo integral para 

tempo parcial e à sua relação com práticas de 

estabelecimentos de ensino superior durante 

Em termos da evolução dos docentes sem 

-

Cabe aqui indicar que o habitual regis-

como regime de serviço em colaboração, so-

-

-
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sa categoria em branco estão pessoas em si-

como as abrangidas pelos programas de con-

tratação de doutorados (Investigador FCT, 

-

a porta à docência sem remuneração, des-

de que enquadrada em protocolos de coo-

-

para gerir projetos de investigação e contra-

tar investigadores, concretizou-se um verda-

deiro processo de terceirização, sendo que os 

investigadores contratados desta forma são 

captados para lecionar sem remuneração ao 

A partir da reforma dos estatutos de carrei-

-

-

ciado e Catedrático, no caso do universitário; 

e Adjunto, Coordenador e Coordenador Prin-

O acesso a cada categoria obriga a que se 

possua um conjunto de requisitos em termos 

-

liar com o doutoramento, sendo que esta pro-

doutorando possuía as características funda-

-

nio da lectio e da disputatio

A Agregação permitia o acesso à categoria 

de Professor Catedrático, tendo-se instituído 

a prática de concurso internacional para ad-

A categoria de Associado é um estádio in-

termédio, ao qual se acede também por con-

A diferença fundamental entre a carreira 

universitária e a do politécnico reside nos re-

quisitos de admissão para Professor Adjunto 

e Professor Coordenador (equivalentes res-

-

Note-se que, anteriormente, o acesso à ca-

tegoria de Professor Adjunto dava-se apenas 

de Professor Coordenador dava-se apenas 

nos requisitos deram azo a um regime tran-

sitório -

ção das categorias do subsistema politécnico, 

onde é particularmente visível o crescimento 

acentuado do número de Professores Adjun-

O peso relativo de professores adjuntos 

quase que duplicou em dez anos, demons-

trando-se o caráter profundo que as altera-

-

duz de forma particularmente acentuada en-

A esse aumento do número de Professores 

Adjuntos, corresponde uma ligeira diminui-

ção do número de contratados na categoria 

de Assistente (incluindo-se aqui quer os con-

A razão para a suavidade desta curva, em 

contraste com a inclinação pronunciada na 

evolução do número de Professores Adjun-

tos, deriva de que os dados aqui apresentados 

maior parte dos Assistentes estavam contra-

tados como equiparados, tendo grande parte 

deles passado para a categoria de Professor 

-

Proporcionalmente, os Professores Ad-

-

centes da carreira do subsistema politécnico, 

Em termos de Professores Coordenadores, 

-

co devido ao efeito de escala perante as de-

deve ser acompanhada pela análise da rela-

ção de proporcionalidade entre as diversas 

-

CATEGORIAS DE 
CARREIRA

4
É  importante  registar  
que  parte  importante  da  
reclamação  para  alteração  
dos  estatutos  de  carreira  
de  docente  do  politécnico  
deveu-se  à  pressão  de  
muitos  jovens  doutorados,  
contratados  como  
Assistentes  e  impedidos  
de  ascender  à  categoria  
de  Professor  Adjunto.  
Isto  porque,  ao  contrário  
da  carreira  docente  
universitária,  não  existia  
uma  disposição  de  transição  
automática  de  categoria  
aquando  do  doutoramento.    
Esta  pressão  nasceu  de  
um  corpo  docente  cada  

que  apesar  do  processo  
de  universalização  do  
ensino  superior,  assistia  
um  estrangulamento  nas  
admissões  do  sistema  
universitário.  
Trata-se  de  uma  
consequência  do  
processo  de  expansão  e  
universalização  do  ensino  
superior,  que  importa  
analisar  futuramente  com  
mais  detalhe
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-

Ainda no que toca às categorias superio-

res do subsistema politécnico, importa tam-

bém referir que no topo da carreia, na ca-

tegoria de Professor Coordenador Principal 

A evolução do subsistema universitário de-

monstra um crescimento do número de Pro-

mais moderado do que aconteceu com os Pro-

-

deração deste crescimento, até chegar a uma 

-

tre as curvas de aumento do número de Pro-

-

Contudo, a quebra do número de Assis-

de Assistente enquanto categoria de carreira 

(em contratos por tempo indeterminado), re-

servando-a apenas para os contratos a termo, 

Em termos das categorias superiores, assis-

te-se a uma estagnação, que vem a contribuir 

-

O número de Professores Associados mante-

No caso dos Professores Catedráticos, há 

A proporcionalidade entre as três catego-

o desenvolvimento tem sido concretizado so-

É importante também cotejar estes núme-

ros com a proporcionalidade das categorias 

do subsistem do politécnico, que passou de 
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Note-se a forma como estes valores estão 

ainda distantes de atingir as regras instituí-

das nos estatutos de carreira, sobre a propor-

cionalidade das categorias superiores e a ca-

-

-

são reforçadas pelos problemas do sistema 

CONCLUSÃO
Olhando para a evolução quer do regime de 

contratação, quer das diversas categorias, 

consequências da reforma dos estatutos de 

A primeira nota de destaque é a da disse-

minação da precariedade, com o crescimen-

-

da à Comissão Europeia, continuam sem se 

concretizar normas que limitem a situação 

Não é possível saber quantos destes do-

-

balho fragilizadas, sem usufruírem de qual-

contratados com percentagens de contrata-

ção inferiores à proporcionalidade equitati-

-

cimentos de ensino superior que produziram 

proporcionalidade de contratação de docen-

Universidade de Coimbra, onde se procurou 

Esta situação conduziu a um agrava-

mento da desvalorização salarial dos do-

centes do ensino superior, que já tinha sido 

afetada pelas diversas medidas de cortes 
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implementadas a propósito do período de 

A falta de capacidade negocial dos convi-

dados em situação mais frágil e algum opor-

deste enquadramento agrava esta espiral ne-

gativa, contribuindo para uma assinalável 

Neste quadro, é particularmente notó-

ria a incapacidade de ação dos reguladores, 

em especial da Inspeção Geral de Educação 

e Ciência, particularmente visível na ques-

tão da subversão da proporcionalidade entre 

Essa inação parece indiciar uma transforma-

ção destes órgãos de reguladores indepen-

elementos inoperantes, cuja falta de ação, ou 

a desculpabilização das desigualdades e ile-

galidades contribui para uma ainda maior 

-

carização e a fragmentação dos contratos, 

com resultados negativos em termos do valor 

É sobretudo estranha a forma como as ins-

A desigualdade da situação de docentes de 

carreira e docentes precários pode conduzir 

a clivagens graves, que ameaçam a própria 

Sendo certo que no princípio da aplicação 

desta reforma ainda se fazia sentir a perma-

-

de é que esta situação se foi erodindo, dado 

que os docentes convidados não possuem 

qualquer mecanismo de transição para a car-

reira (que acontecia, tradicionalmente, com a 

precariedade como um tirocínio, através do 

qual se alcançará, por mérito, a posição de 

Esta ideia demonstra o referido transpor-

-

mente esta categoria possuía uma menor es-

Ainda assim, quer em termos de salário, 

assiste-se a um recuo, que testemunha a de-

-

-

bém um certo aproveitamento da parte daque-

les que procuram tirar benefício sobre aqueles 

permita corrigir esta situação, as consequên-

cias tornar-se-ão cada vez mais graves, quer 

quer mesmo para a socieda-

de, dados os problemas ine-

rentes à condição de precário 

e os seus efeitos, desde logo, 

em termos de carreira contri-

butiva no quadro do sistema 

É de salientar que o cresci-

mento do número de docentes 

convidados a tempo parcial se 

dá apesar do aumento do nú-

-

Para tal, importa primei-

-

cimento de uma e outra situa-

convidados a tempo parcial aumentou em 

-

-

to do número de convidados a tempo parcial é 

mais do dobro do que o da integração na cate-

Ainda nesta relação de escala importa 

-

É também importante ter em conta que 

muitos dos que transitaram para as catego-

carreira, mas na categoria de Assistente, sen-

do apenas o reconhecimento da transição por 

Esta situação é particularmente relevante 

no caso do ensino superior politécnico, impor-

docentes de carreira 

e docentes precários 
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do número de equiparados a Assistente e a 

evolução dos professores Adjuntos de carreira 

(a qual permite testemunhar os efeitos do re-

Igualmente como nota para trabalhos fu-

-

gorias de convidados, bem como a análise 

particular sobre a evolução dos regimes de 

-

lução dos regimes de contratação possui dife-

renças entre os subsistemas públicos univer-

sitário e politécnico, bem como o retrato da 

evolução de cada um dos estabelecimentos de 

-

tagnação das categorias superiores, demons-

tram problemas que se associam com cons-

trangimentos orçamentais, mas que podem 

É importante relembrar que o regime de 

contratação implementado tem também con-

sequências institucionais sobre o equilíbrio 

como sobre a autonomia académica e cientí-

Os desequilíbrios para os quais aponta 

este trabalho, quer em termos do aumento 

do número de convidados, quer em termos 

da desproporção de pertença às diversas ca-

tegorias, traduzem-se numa diferenciação na 

distribuição de poder, incluindo entre insti-

categorias superiores de uma instituição são 

compostos por elementos de categoria igual 

-

ferença no número de elementos nas catego-

-

sequências na diversidade de elementos que 

-

nanciamento pode afetar a distribuição nas 

-

dos mais detalhados que possam comparar a 

-

belecimentos de ensino superior público e a 

No geral, os dados aqui apresentados de-

monstram as faces de um processo de pre-

carização e estagnação, o qual foi apenas 

ligeiramente mitigado pelos regimes de 

Esta desvalorização do trabalho académico 

-

-

do tanto pior quando concretizada pelas insti-

Esperamos que trabalhos futuros sobre 

esta temática permitam conhecer melhor as 

dinâmicas de contratação e a sua ligação com 

Trata-se de uma investigação premente, 

que importa não só em termos de avaliação 

das políticas públicas, como para o desenho 

-

-

-

-

trato dos docentes no ensino superior em tem-
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