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A

nalogias e desigualdades, de sentido
muitas vezes dissonante, percorrem
este número da Revista.
Na rubrica Opinião, o paralelismo entre a
Educação e a Saúde orienta as reflexões de
António Bento Caleiro, em artigo que intitula Da Saúde à Educação: que lições para a escola pública.
Ana Brochado em Salários dos professores universitários: Justiça e injustiças reaviva
as reivindicações que o SNESup vem fazendo de há longo tempo a esta parte, perdida
que foi a paridade entre a carreira docente
universitária e a da magistratura. De forma
clara, se dispunha no Decreto-Lei 448/79, que
“1 - O vencimento base dos professores catedráticos em regime de dedicação exclusiva é
igual ao vencimento base de juiz conselheiro
do Supremo Tribunal de Justiça.”
Qual é a situação presente? De modo inexplicável e de forma absolutamente discriminatória, como demonstra a autora, vamo-nos cada vez mais afastando de um referencial assente num paralelismo que teima em
não voltar, sem ter em conta as responsabilidades ao mais alto nível e a elevada qualificação de ambos os grupos profissionais, em
que um deles, por exemplo, ensinou e formou aquele que salarialmente o superará.
A montante da diferença, a salarial, estão
as agendas políticas. Porque não conseguimos nós influenciá-las? Porque não “impressionamos” o poder político? Será uma questão de capacidade reivindicativa, ou de falta
de coesão de classe?
Talvez o artigo de Hermes Costa e Raquel
Rego nos deixe intuir algumas respostas ao
(RE)Pensar a Representatividade no campo
laboral, no quadro da discussão teórica, que
revisita, sobre o poder associativo.
Percorrem-se indicadores, como filiação
sindical e taxa de sindicalização (que nem
sempre podem contar com dados seguros),
coesão interna e grau de participação, não
exactamente na mesma proporção das anteriores.
Particularmente acutilante e lamentavelmente verdadeira é a situação que o artigo
invoca do “ir à boleia” das vitórias sindicais,

sem o menor esforço de ter contribuído
para elas, porque é mais cómodo esperar
que uns poucos resolvam o problema
de muitos.
A necessidade do alargamento da
representatividade e as consequências que decorrem duma representatividade reduzida ou inexistente são
igualmente objecto de reflexão.
Numa outra óptica, também a Secção
Jurídica, num artigo de Celeste Dias Cardoso, nos fala do sindicalismo e do modo como
a sua legitimidade tem vindo a ser abalada
na justa defesa dos interesses coletivos dos
associados e, por consequência, sobre o seu
interesse em agir, a que acresce o dano colocado à isenção de custas.
Sustentando os seus argumentos no artigo 7.º do CPTA, relativo à promoção do acesso à justiça, bem como no artigo 268.º, n.º 4 da
Lei Fundamental, sobre o princípio da tutela
jurisdicional efetiva, a autora demonstrará como a deliberação em sentido contrário
de alguns juízos vem comprometendo a defesa das justas causas em matéria da salvaguarda de interesses e direitos.
Bastará consultar a Infografia referente aos concursos para docentes dos ensinos
universitário e politécnico e para investigadores entre 2015 e 2020, para vermos que há
muito ainda em que importa pugnar.
Em tempo de pandemia, ainda, o inquérito realizado por Helena Lopes, Sofia Vale
e Catarina Nunes, entre 17 de dezembro de
2020 e 10 de janeiro de 2021, e que teve uma
amostra de 119 respondentes, de entre o universo de 513 docentes do ISCTE, colecta dados importantes relativos ao modo como foi
afectado o trabalho dos docentes e investigadores, também pelo conjunto de medidas tomadas pela instituição no contexto então vivido. Em termos comparativos, os resultados
do presente estudo apresentam-se mais danosos para os inquiridos no ISCTE, do que os
do estudo da Gruyter que se cita.
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Opinião

DA SAÚDE À
EDUCAÇÃO
QUE LIÇÕES PARA A
ESCOLA PÚBLICA?

A

Saúde e a Educação são dois elementos que, em muitos aspetos, apresentam semelhanças. Estas são suficientemente robustas para que, por exemplo,
a partir da evolução do setor da saúde (em
Portugal) se possam retirar ilações acerca
daquela que será a evolução do setor da
Educação (em Portugal), caso as autoridades
responsáveis, por ação ou inação, permitam
que tal aconteça. São estas ilações, embora
óbvias, que pretendo aqui apresentar, a partir delas retirando uma ´lição de política’ de
Ensino Superior.
No que diz respeito às suas semelhanças,
costumam ser a Saúde e Educação referidos
como exemplos ‘máximos’ de bens, ditos, de
mérito (a la (Richard) Musgrave) ou, primários (a la (John) Rawls). Independentemente
da designação, o facto de à Saúde e à Educação se associarem externalidades positivas,
i.e. benefícios para quem ‘consome’ (determinados) cuidados de saúde ou adquire
educação, mas também para os outros indivíduos, leva a que, se aquelas externalidades não forem devidamente tidas em conta,
exista um nível de proteção da Saúde e de
aquisição de Educação inferior ao que seria
ótimo, do ponto de vista social. Este é, para
muitos, o fundamento necessário para que o
Estado, ao nível do desempenho da função
de redistribuição, deva intervir nos setores da Saúde e da Educação, incentivando o
‘consumo’ dos bens de saúde e de educação.
Como é sabido, no nosso país, os direitos à (proteção da) Saúde e à Educação estão
devidamente inscritos na Constituição. No
que diz respeito à Saúde, ali se afirma que:
“Todos têm direito à proteção da saúde e o

dever de a defender e promover.” (Número
1 do Artigo 64º), sendo, aquele direito, realizado “Através de um serviço nacional de
saúde universal e geral e, tendo em conta
as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;” (Alínea a,
do Número 2, daquele Artigo). No que à Educação diz respeito, ali se afirma que: “Todos
têm direito à educação e à cultura.” (Número
1 do Artigo 73º), cabendo ao Estado promover “[…] a democratização da educação e as
demais condições para que a educação, realizada através da escola e de outros meios
formativos, contribua para a igualdade de
oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, […]”
(Número 2 daquele Artigo).
Em termos económicos, costuma dizer-se que, perante bens, cujo consumo (ou produção) envolva externalidades, o mercado
privado apresenta ‘falhas’. Assim, não é de
surpreender que o previsto na Constituição
tenha sido concretizado por via de uma provisão pública, sendo de destacar, no campo
da Saúde, a criação do Serviço Nacional de
Saúde e, no campo da Educação, a rede de
escolas públicas, em todos os ciclos de estudos. Não sendo minha intenção pronunciar-me sobre o debate ‘público’ versus ‘privado’, ainda assim julgo ser justo reconhecer
que, para muitos, a saúde pública e o ensino
público desempenharam, efetivamente, o
papel que a Constituição lhes consagra.
Quer isto também dizer que a provisão
privada de cuidados de saúde ou de educação que permitam a satisfação destas necessidades primárias, ao nível destes dois elementos, faz (todo) sentido, particularmente
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quando tal não é possível de acontecer, por
insuficiência dos meios públicos. Em termos
simples, foi exatamente isso que se pôde
observar, no setor da Saúde, em Portugal.
De facto, o setor privado da saúde, que
se desenvolveu de forma evidente, surgiu,
em grande parte, em resultado da ‘falha’
do setor público, no que diz respeito à satisfação de cuidados de saúde, por parte da
população. E, tal como é sabido, a insuficiência de oferta pública de cuidados de saúde,
em parte coberta pela oferta privada desses cuidados, tornou-se possível por via de
um financiamento público, ainda que parcial, dessa provisão privada de cuidados de
saúde, sendo também certo que tal se associou, também, a um acréscimo na contribuição das famílias no financiamento dos seus
gastos em saúde. Para clarificar, a propósito
desta questão, não deixa de ser interessante
referir a diferença, tantas vezes habitual,

entre o custo (líquido) suportado pelo beneficiário da ADSE perante o pagamento integral de uma consulta médica, numa clínica
privada e posterior pedido de comparticipação, junto da ADSE, e o pagamento dessa
mesma consulta numa outra clínica que
tenha acordo com a ADSE.
É minha opinião que aquela evolução que
se verificou no setor da Saúde se irá verificar, mutatis mutandis, no setor da Educação,
no nosso país, acaso nada se faça para alterar esse cenário, digamos, natural. De facto,
uma simples consulta aos números sobre o
envelhecimento do corpo docente mostra, de
forma impressionante, que, se nada se alterar, a curto ou, no máximo, médio prazo, a
escola pública deixará, por falta de recursos humanos, de ser capaz de satisfazer as
necessidades associadas ao direito, inalienável, à Educação. Quando tal acontecer, o setor
privado da Educação ‘florescerá’, tal como

5

aconteceu no setor da Saúde, sendo também
certo que tal (só) será possível por via de um
financiamento público, do tipo a que, neste
momento, já se assiste no setor da Saúde.
Continuando com as semelhanças nos
setores da Saúde e da Educação, é sabido
que, por exemplo, em relação ao Serviço
Nacional de Saúde, se chamou a atenção
para a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade financeira, mas também, em
termos dos recursos humanos. Tendo em
conta o que atrás foi dito, obviamente, a
escola pública só será sustentável se existirem os recursos humanos que o tornem
possível. Em particular, julgo que estará na
altura de as instituições de ensino superior
recuperarem os cursos de formação de professores dos diversos graus de ensino pré-universitário. De facto, é bem conhecida e,
felizmente ainda verificável, o reconhecimento do papel dos professores no desenvolvimento de um país, mas é também
sabida a falta de atratividade da profissão
de docente, sobretudo a níveis pré-universitários. Sem um curso universitário vocacionado para aqueles níveis de ensino, aquela
falta torna-se, ainda mais, consequente.
Para além das semelhanças, existe, no
entanto, uma crucial diferença entre a
oferta e a procura de cuidados de saúde face

De facto, é bem
conhecida e, felizmente
ainda verificável, o
reconhecimento do
papel dos professores no
desenvolvimento de um
país, mas é também sabida
a falta de atratividade
da profissão de docente,
sobretudo a níveis préuniversitários

às que se associam ao setor da Educação, a
qual resulta ser fundamental ao nível das
tão apregoadas políticas de coesão social e/
ou territorial. De facto, enquanto no setor da
Saúde se poderá aceitar uma maior concentração de recursos no lado da oferta, desde
que a procura disponha de mobilidade suficiente, tal não parece ser tão aceitável, no
que diz respeito ao setor da Educação, o qual
se baseia numa maior continuidade da procura, por parte de uma camada populacional que, pela sua idade, não deverá ter de
se sujeitar a percorrer, continuamente, longas distâncias em relação à escola que frequenta. Assim, a uma evolução no setor da
Educação semelhante à que caracterizou o
setor da Saúde, daí resultando uma concentração espacial na oferta de recursos educativos (ainda maior que a que se verifica
atualmente), acrescentar-se-á uma contribuição para a diminuição da coesão social e
territorial, no nosso país.
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m dos debates recorrentes a propósito
à espessura da sua definição; (ii) ao processo
da designada “crise do sindicalismo”
da sua medição; (iii) ao (necessário) alargaprende-se com a revisitação da literamento do seu âmbito; (iv) bem como à identitura sobre “recursos de poder” (Lehndorff et
ficação de possíveis implicações decorrentes
al., 2017). No quadro dessa discussão teóridas incompletudes dos pontos anteriores, ou
ca, o “poder associativo” (ou organizacional),
seja, da falta de representatividade.
ainda que conjugado com outras formas de
poder (estrutural, institucional e societal) adquire uma centralidade especial. É porventuA ESPESSURA DA DEFINIÇÃO
ra a forma de poder a que é mais intuitivo reDE “SER REPRESENTATIVO”
correr para analisar as forças e fraquezas do
Enquanto elemento central do designado
sindicalismo. No centro da reflexão, a propó“poder associativo”, a representatividade
sito do poder associativo está o conceito de
sindical não é, todavia, exclusivamente
representatividade. Trata-se de um conceito
determinada pelo número de membros de
que parece ser fácil de assimilar (desde logo
um sindicato (Lévesque e Murray, 2010),
por recorrer geralmente a critérios quantitaainda que a densidade sindical seja comumtivos), mas que, na prámente tomada como
tica, levanta questões
seu indicador (Lehnsuscetíveis de probledorff et al., 2017). A efia filiação sindical e a
matização.
ciência organizativa
O nosso propó(utilização de recursos
taxa de sindicalização
sito neste texto é premateriais e humanos
têm sido apontadas
cisamente o de fazer
de forma eficiente),
um ponto de situação
a participação dos
como indicadores
sobre o conceito de
membros e a coesão
fundamentais, centrais
representatividade,
interna são também
explicitando nele algufatores a serem otimina avaliação da
mas vertentes que, em
zados de forma que a
representatividade e na
nosso entender, conação associativa seja
correm para a sua
adequada às condiperceção da viabilidade e ações
melhor
compreenestruturais subjasão e, assim, potenefetividade da negociação centes e aos interesses
ciam uma intervenção
dos membros. De igual
coletiva,...
mais eficaz. Nesse senmodo, é prudente distido, reportamo-nos (i)
tinguir entre a força

1
Este texto colhe contributos de uma investigação recentemente concluída sobre “poderes sindicais”, ao abrigo do projeto
Rebuilding trade union power in the age of austerity: a review of three sectors (Costa et al., 2019), e de uma investigação em curso,
no âmbito do projeto Representativeness of Social Partners and the Impact of Economic Governance (https://rep.ics.ulisboa.pt/).
Recuperamos também aqui alguns argumentos desenvolvidos em Costa et al. (2020) e em Rego, Nunes e Pita (2021a).
DOI: 10.26329/2021.72/73.3
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numérica e a capacidade de mobilizar filiados. Isto é, o facto de um sindicato contar
com um número elevado de membros não
lhe confere necessariamente maior poder
associativo, ou maior capacidade de mobilização.
Por outro lado, o financiamento dos sindicatos resultante das receitas provenientes das quotas pagas pelos associados não
pode ser desconsiderado no que concerne ao
poder associativo, se bem que em grau variável conforme o enquadramento legal de cada
país (Costa et al, 2020). Com efeito, uma vez
que a representatividade varia de país para
país, não existe propriamente um modelo
único de representatividade, inclusive entre
Estados Membros da UE (Eurofound, 2016).
Com a publicação do relatório The concept
of representativeness at national, international and European level, da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida
e de Trabalho (Eurofound), foi dado a conhecer, pela primeira vez, o cenário da representatividade associativa no quadro na UE,
o que tornou patente a prevalência de um
sistema assente no mútuo reconhecimento.
Além disso, este relatório permitiu testemunhar que, na maioria dos casos, existem

critérios informais e subjetivos que determinam se uma associação sindical ou patronal é, ou não, considerada representativa e,
portanto, elegível para negociar. Na prática,
o panorama é complexo, pois muitos países
combinam critérios quantitativos (estabelecendo por exemplo limiares para o número
de membros em determinadas eleições) e
qualitativos (sendo suficiente por exemplo
um período mínimo de atividade num dado
setor) (Rego, Nunes e Pita, 2021a).
Num registo essencialmente quantitativo,
a filiação sindical e a taxa de sindicalização
têm sido apontadas como indicadores fundamentais, centrais na avaliação da representatividade e na perceção da viabilidade
e efetividade da negociação coletiva, diálogo social e participação nas relações coletivas de trabalho (Eurofound, 2010). A filiação sindical constitui uma componente crítica da força organizacional dos sindicatos e
um elemento essencial da sua legitimação e
reconhecimento, sendo, por isso, um recurso
chave dos sindicatos (Eurofound, 2010), que
consiste na valorização do pagamento de
uma quota enquanto associado (Ebbinghaus
e Visser, 2000). Por sua vez, a taxa de sindicalização (ou densidade sindical) diz respeito
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Volvidas mais de duas décadas, continua a não ser
fácil saber com rigor quantos membros as associações
sindicais têm nem sequer quantas associações sindicais
e patronais existem ao certo.

à relação entre o número de sindicalizados
e o número de sindicalizáveis, em que estes
correspondem ao universo de trabalhadores
(por conta de outrem) no âmbito de um dado
sindicato, traduzindo a relação entre a filiação atual e a filiação potencial (Sousa, 2011).
Assinale-se que os níveis de sindicalização
– que nas últimas décadas têm apresentado
uma tendência descendente no contexto
português, assim como em muitos outros
países – são condicionados por vários fatores: o setor de atividade (público ou privado,
sendo tradicionalmente mais elevada a sindicalização no primeiro); a idade (os índices
são mais baixos entre os trabalhadores mais
jovens); a dimensão da empresa (as pequenas e médias empresas apresentam sistematicamente índices de sindicalização menores); e os contratos de trabalho (sindicalização mais baixa para contratos temporários
e precários) (Eurofound, 2010); o fenómeno
do free rider (Sousa, 2011; Portugal e Vilares,
2013), isto é, de quem “vai à boleia”, de quem
colhe os benefícios da ação sindical sem se
sindicalizar (Costa et al., 2020).

O DESAFIO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO
DA REPRESENTATIVIDADE
Não obstante o mérito dos indicadores filiação sindical e taxa de sindicalização, o seu
apuramento rigoroso esbarra em obstáculos
que se prendem com a fragmentação e precarização crescentes do trabalho contemporâneo, bem como com a tendência para a
informalidade.
No contexto português, na sequência da
reforma laboral de 2009, o Governo e os parceiros sociais haviam acordado que seria
através de um documento único anual que
as entidades empregadoras prestariam

informações perante a Administração do
Trabalho a propósito de diversos aspetos
laborais. Regulado pela Portaria nº 55/2010,
do designado “Relatório Único” passou a
constar uma diversidade de informações
(antes dispersas) entre as quais se incluem
as relativas à representatividade sindical e
associativa em cada organização com trabalhadores ao serviço. Como então se afirmava no Livro Verde sobre as Relações Laborais, “entre as melhorias apresentadas por
este Relatório Único, destaca-se a referida
obrigação de informação acerca da filiação
sindical e em associações de empregadores,
informação essa que tem a virtude de permitir à Administração do Trabalho ter dados
acerca da abrangência dos instrumentos de
regulamentação coletiva, bem como possibilitar uma análise mais concisa sobre o
âmbito das portarias de extensão” (GEP/
MTSS, 2016: 306).
No entanto, é defensável o argumento da
qualidade dos dados de sindicalização ser
pouco credível, na medida em que a informação fornecida pelo Relatório Único é
preenchida pelas entidades empregadoras.
O receio de possíveis represálias inviabiliza
que as entidades empregadoras disponham
de conhecimento de efetivamente todos os
sindicalizados entre os seus trabalhadores.
Além disso, enquanto associações privadas
e estratégicas, os sindicatos estão no direito
de não facultar dados sobre os seus filiados,
não obstante a recomendação da Organização Internacional do Trabalho para a existência de critérios objetivos e predeterminados de representatividade dos parceiros
sociais (Rego, 2017).
O apuramento da representatividade
sindical é, seguramente, um desafio que
importa ultrapassar, sobretudo porque quer
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a filiação quer a taxa de sindicalização são
importantes para percecionar o posicionamento do sindicalismo num quadro de relações de poder (Sousa, 2011). A dificuldade
em apurar com rigor a representatividade
coloca obstáculos ao reconhecimento público
das organizações sindicais, contribuindo
para a fragilização das suas relações com os
demais atores sociais e políticos na negociação coletiva e no diálogo social. Quantos sindicatos podem estar a negociar sem serem
efetivamente representativos? Além disso, a
recusa da maioria dos sindicatos em publicitar esta informação, até como forma de
prestação de contas aos associados, é problemática (idem). Os dados administrativos,
como os que constam das atas dos processos eleitorais, são inacessíveis e verifica-se

a ausência de inquéritos específicos, ao que
acresce a lacuna em matéria de sindicalização das estatísticas relativas à força de trabalho (como o Inquérito ao Emprego) (Alves,
2014). Nestes termos, se os dados fornecidos
pelos sindicatos forem os únicos disponíveis,
o número de filiados não é conhecido com
exatidão, pelo que a tarefa de apurar com
rigor a representatividade continua a ser um
desafio inquietante por solucionar.
Esta busca pelo apuramento da informação em redor da questão da representatividade das associações sindicais e patronais não é nova entre os estudiosos das relações laborais. Recorde-se, inclusive, a polémica que, nos anos 90, colocou em confronto
os argumentos de técnicos e de académicos quanto à fonte fidedigna do número de
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membros dos sindicatos. Volvidas mais de
duas décadas, continua a não ser fácil sabermos com rigor quantos membros as associações sindicais têm nem quantas associações
sindicais e patronais existem ao certo. Daí
que, ao abrigo do projeto Representativeness
of Social Partners and the Impact of Economic Governance, esteja em curso a criação de
uma base de dados das associações sindicais
e patronais a ser disponibilizada no website
da Direção-Geral do Emprego e da Relações
Laborais (DGERT) com informação pública,
mas até agora dispersa. Ao sistematizar esta
informação e facilitar a sua utilização por
todos os interessados, espera-se contribuir
para o empoderamento dos próprios atores
sociais e para novos estudos, inclusive sobre
representatividade. Tanto mais que continua a faltar uma tomada de posição conjunta
desses atores com vista a encarar esse problema (Rego, Nunes e Pita, 2021a).

A NECESSIDADE DE ALARGAR O ÂMBITO
DA REPRESENTATIVIDADE
Devemos ter presente que a representatividade não se explica apenas com base na evolução da sindicalização. Daí ser curial levar

em consideração outros fatores, tais como: o
grau de cobertura da população ativa empregada pelas convenções coletivas de trabalho,
a abrangência dos locais de trabalho pelos
sindicatos ou outras formas de organização dos trabalhadores (comités de empresa,
comissões de trabalhadores), os aspetos inerentes à conflitualidade laboral, a potencial influência das organizações sindicais
na formação das políticas públicas ou ainda
a efetiva capacidade de mobilização social
(Sousa, 2011: 5). Torna-se, pois, necessário
levar em linha de conta uma “representatividade substantiva” (de recorte qualitativo)
dos sindicatos e que corresponderia a medidas de aferição da congruência entre representados e representantes. Isso significa
atender à qualidade e não apenas à quantidade, uma vez que, mesmo contando com
poucos membros, os sindicatos podem continuar a desempenhar uma crucial função
de mediação (por exemplo, entre indivíduo e
Estado). De igual modo, as organizações sindicais podem compensar a baixa densidade
sindical com uma integração nas estruturas
do diálogo social e de um sistema jurídico de
representação dos empregados, acrescendo
também os mecanismos para a extensão da
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cobertura da negociadas representações da
ção coletiva como meio
juventude atual (Costa
A “questão do
de assegurar a proteet al., 2020).
ção dos trabalhadores
A
“questão
do
género”, por sua vez,
(Eurofound, 2010).
género”, por sua vez,
recorrentemente põe
De
igual
modo,
recorrentemente
põe
importa notar que a afeem evidência a sub-reem evidência a subrição da representativipresentação de mulherepresentação de
dade apenas com base
res em lugares de topo
nos membros pode ser
organizações sindimulheres em lugares de das
também limitativa. Por
cais. Apesar de muitas
um lado, como já sugeprofissões serem domitopo das organizações
rimos acima, a qualinadas por mulheres e
sindicais.
dade desta informação
ser comum as organié genericamente fraca.
zações sindicais (morAs fontes de informamente no plano conção sobre o número de membros são dísfederal) disporem de comités para a igualpares e pouco fidedignas, pois os dados não
dade de género, esta orientação não contrasão atualizados e incluem membros que não
ria uma tendência de alheamento e distanpagam quotas, entre outros. Por outro lado,
ciamento da problemática da igualdade (Fero uso da densidade como indicador privilereira e Monteiro, 2013), nem constitui uma
giado da representatividade revela-se insugarantia de efetividade das políticas.
ficiente para dar conta da diversidade de
Mas alargar o âmbito conceptual da reprerepresentação de interesses (Rego, Nunes e
sentatividade significa também incorporar
Pita, 2021a), como, por exemplo, a que é ineoutros olhares disciplinares. Não obstante
rente a dimensões como as de ordem contraa nossa perspetiva aqui veiculada emanar
tual, etária ou de género (Bernaciak et al.,
essencialmente da área científica da socio2014). Quanto à dimensão dos vínculos conlogia, é seguramente pertinente incorpotratuais, observou-se que mesmo na “era da
rar outros contributos (alguns clássicos), em
geringonça” (ciclo político de 2015-2019) o
domínios como o da ciência política, designanúmero de trabalhadores com contratos predamente de Pitkin (1967), para quem a noção
cários aumentou (Almeida, 2017; Observatóde representação se configura, em si mesmo,
rio sobre Crises e Alternativas, 2018; Estancomo um conceito multifacetado, composto
que e Costa, 2018), sendo que tais trabalhapor quatro dimensões: descritiva (quem está
dores são também dos que apresentam índia ser representado?); substantiva (que resces de sindicalização mais baixos.
postas são dadas pelos representantes aos
No que concerne aos trabalhadores
representados?); simbólica (os representanjovens, é reconhecido que a associação sintes são símbolos?) e formal (quais os procedidical varia em função da idade, sendo que
mentos formais para a seleção dos represenos jovens entre os 18-24 anos apresentam a
tantes?). Na linha do exemplo que referimos
menor taxa de sindicalização (Campos Lima
no parágrafo anterior, a esta literatura não
e Martín Artiles, 2013). A aparente indié alheia a criação de quotas de género em
ferença desta faixa etária em relação ao
parlamentos nacionais, medida estendida
campo sindical relaciona-se com vários fatorecentemente a grandes empresas. A preres: défice de representação dos seus intesença proporcional de homens e mulheres
resses; escassez de recursos financeiros e de
parece constituir um primeiro passo para
campanhas direcionadas para os “temas” da
implementar uma representação democrájuventude (Vandaele; 2012); rotação entre
tica efetiva (Rego, Nunes e Pita, 2021a).
empregos; a expansão de subjetividades e
estilos de vida que tendem a distanciar-se de
um discurso sindicalista algo esgotado à luz
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IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA (FALTA)
DE REPRESENTATIVIDADE
As três secções anteriores (de definição plural,
medição incompleta e amplitude desejada)
sobre a representatividade produzem inevitáveis implicações a vários níveis, sobretudo
se, aos olhos da sociedade, os atores sociais
(e em particular as organizações sindicais
que aqui foram objeto de maior escrutínio)
não forem considerados como representativos. Além de produzir impacto na Economia,
o défice de representatividade das associações sindicais e patronais manifesta-se igualmente noutros aspetos: no incumprimento da
negociação coletiva, o que leva ao social dumping; na descredibilização dos atores sociais,
sempre que associações não representativas
celebram acordos em detrimento de associações representativas, podendo, assim, abrir
espaço à emergência de protestos por atores
não institucionais.
O exemplo dos sindicatos da Polícia de
Segurança Pública (PSP) configura-se porventura como paradigmático do desvirtuamento do nosso sistema. Na sequência da
célebre luta de polícias contra polícias (os
“secos e molhados”, de 1989), a Lei n.º14/2002
viria a reconhecer um direito de organização sindical já granjeado por outras organizações no mundo (como as australianas)
há mais de um século. Ainda assim, essa lei
abriria a uma enorme proliferação sindical
(em 2019 existiam 19 associações sindicais).
Esta fragmentação acabou por se revelar um
problema, desde logo porque as estruturas
federativas não funcionaram e tal proliferação foi ditada mais por motivações subjetivas e até egoísticas do que pelo fomento da
articulação entre interesses diversos (categorias profissionais ou localidades diferentes). As divisões de carreira ou o âmbito geográfico são outros fatores que concorrem
para explicar a fragmentação sindical (Rego,
Nunes e Pita, 2021b).
A este exemplo de uma representatividade institucional difusa ilustrada pelo sindicalismo de polícia, poderíamos somar
outros exemplos relacionados com a representatividade “no terreno”, expressa através de lutas concretas. Como se disse acima,

Quando é legítimo pôr
em causa a paz social?
Deve o governo ouvir
todos ou deve forçar a
sua organização num
número razoável para
realizar negociações?
a conflitualidade laboral e, mais concretamente, a composição, expressão, conhecimento e forma de atuar das organizações
que a protagonizam é um outro importante
fator que nos reconduz à representatividade
sindical. Ocorridas sobretudo no final do
ciclo político 2015-2019 (ainda antes da pandemia), as lutas nos setores da saúde (greves
dos enfermeiros às cirurgias), dos transportes (greves dos motoristas de matérias perigosas) e das forças de segurança (manifestações da polícia e guarda) também nos convocam para uma reflexão sobre o sistema de
representatividade e possíveis consequências da sua não aferição. Na verdade, tais
conflitos colocam em evidência a ação de
novas organizações de trabalhadores, nem
sempre representativas do ponto de vista da
proporção de sócios face ao total potencial
número de sócios, embora a sua ação seja
muito impactante e tenha obrigado inclusivamente a posições de força do Governo.
Estavam elas a dar voz a interesses que não
estavam a ser representados pelas forças tradicionais? Quando é legítimo pôr em causa a
paz social? Deve o Governo ouvir todos ou
deve forçar a sua organização num número
razoável para realizar negociações? Estas
e outras perguntas continuam em aberto e
assim permanecerão se não se quiser debater com todos os interessados o sistema de
representatividade de sindicatos mas também de associações de empregadores.
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JUSTIÇA E
INJUSTIÇAS

ANA BROCHADO
QUAL A DIFERENÇA SALARIAL NA
CARREIRA DOCENTE UNIVERSITÁRIA
E DA MAGISTRATURA EM PORTUGAL?
No final do ano de 2020, o ganho médio mensal dos docentes do Ensino Superior representava apenas 61% do valor auferido pelos
magistrados judiciais.

A disparidade entre as tabelas remuneratórias da carreira dos magistrados judiciais
e da carreira dos docentes do Ensino Superior evidencia a desvalorização do ensino,
do conhecimento avançado e da investigação em Portugal.
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Gráfico 1. Salário (bruto) Mensal da Carreira Universitária
e da Carreira dos Magistrados Judiciais
Salário mensal (€)

6650€

CARREIRA DOCENTE UNIVERSITÁRIA
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Fonte: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)

MAS PORQUÊ COMPARAR EM TERMOS
DE REMUNERAÇÃO AS DUAS CARREIRAS
DA FUNÇÃO PÚBLICA?
Desde logo, porque o próprio Governo começou por fazer esta equiparação. No final da
década de 80, o Governo português considerou que o valor da carreira docente universitária era equiparado ao da carreira dos magistrados. O Decreto-Lei n.º 145/87, estabeleceu disposições quanto à fixação dos sistemas retributivos das carreiras docente universitária e docente do ensino superior politécnico. Assim, nos termos do número 1 do
artigo 74.º, “[o] vencimento base dos professores catedráticos em regime de dedicação
exclusiva é igual ao vencimento base de juiz
conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça”.

A realidade observada atualmente diverge muito da vertida no Decreto-Lei n.º 145/87.
Um docente do Ensino Superior que chegue
ao topo da carreira, após ser classificado na
primeira posição num concurso para professor catedrático, recebe menos 30% do salário
auferido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Assim, o salário base do presidente do
Tribunal de Justiça é superior em 1.971€ relativamente ao primeiro escalão do salário
de um professor catedrático. Esta diferença
pode ser reduzida para 1.232€ passados no
mínimo 24 anos1 de carreira, assumindo que
a classificação do docente é Excelente em todos os períodos avaliativos2.
A ausência de atualização da tabela remuneratória da carreira docente e as

1
Assume-se que a progressão
ocorre após dois triénios
com classificação de
Excelente consecutivos.
2
De igual modo, o índice
remuneratório de base
(índice 100) na carreira de
magistratura é de 2.549,91€
mensais brutos, enquanto
para os docentes do ensino
superior e politécnico e
investigadores do ensino
superior e ciência esse valor
é de apenas 1.636,83€.
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Gráfico 2. Evolução do Ganho Médio Mensal, em Euros, dos Magistrados,
Docentes do Ensino Universitário e Politécnico e Investigadores
Docente ensino universitário - Magistrado
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2014

2015

Fonte: DGAEP - SIOE (dados disponíveis em 25-01-2021); DGAEP/DIOEP

sucessivas revisões da tabela remuneratória
da carreira da magistratura resultaram num
aumento da diferença entre o ganho médio
mensal dos magistrados e dos docentes do
ensino universitário, que passou de 1.483€
no final de 2012 para 2.392€ no final de 2020.
As diferenças entre as duas tabelas remuneratórias são observadas não apenas em termos de remuneração base (índice 100), mas
também em termos de escalão remuneratório. Com exceção da categoria de Juiz de Direito, as categorias da magistratura têm uma
remuneração base, enquanto a progressão
na carreira docente tem quatro escalões/ categoria, sendo necessários no mínimo seis
anos para a mudança de escalão.

É POSSÍVEL COMPARAR O CONTRIBUTO
PARA A SOCIEDADE DA JUSTIÇA E DO
ENSINO UNIVERSITÁRIO?
A Justiça e a Educação são consideradas bens
públicos, e os princípios gerais relativos à sua
oferta encontram-se consagrados na Constituição da República Portuguesa (CRP). “Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome
do povo. Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses
públicos e privados” (números 1 e 2 do artigo
202.º da CRP). Por outro lado, ao promover
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Mas a independência não é também um requisito para o
trabalho desenvolvido pelos docentes? A independência
está subjacente a todas as funções docentes e dos
investigadores.
a democratização da Educação, o Estado visa
contribuir “para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da
personalidade e do espírito de tolerância, de
compreensão mútua, de solidariedade e de
responsabilidade, para o progresso social e
para a participação democrática na vida coletiva” (número 2 do artigo 73.º da CRP).
O Ensino Superior constitui a principal
fonte de capital humano de um país, sendo um dos motores de crescimento e de desenvolvimento económico mais importantes. A Educação é considerada um bem público dado que o mesmo conhecimento pode
ser usado simultaneamente por diversas pessoas (i.e., é não-rival) e é impossível impedir
que alguém utilize conhecimento transmitido (i.e., é não-exclusivo). A oferta de ensino
de elevada qualidade é determinante para a
qualificação da população, necessária para o
progresso tecnológico, e o desenvolvimento
social e económico de um país.
A sociedade beneficia de um sentimento
que se vive numa sociedade mais justa (Justiça) e de uma mão de obra mais qualificada (Ensino Superior). Trata-se de dois setores fundamentais que asseguram o bem-estar global da sociedade. Não existe racional
que justifique um docente universitário trabalhar em média 20 meses para auferir a remuneração que um magistrado obtém em
apenas um ano.
SENDO OBSERVADA UMA DIFERENÇA
SALARIAL TÃO EXPRESSIVA, QUE SE
ACENTUOU NA ÚLTIMA DÉCADA, PODEMOS
CONCLUIR QUE O VALOR DA CARREIRA
DOCENTE PARA A SOCIEDADE DIMINUIU?
Em termos gerais, as Universidades têm por
missão oferecer à sociedade, com elevados

padrões de qualidade, atividades de ensino,
investigação científica e transferência de conhecimento científico e tecnológico. Os docentes têm a seu cargo diversas atividades,
nomeadamente a docência, a produção científica, a gestão e administração académica, e
atividades de extensão universitária.
Não pretendendo uma listagem exaustiva de todos os contributos, apresento um indicador por dimensão da atividade das universidades e dos seus docentes. Os indicadores divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência revelam um
crescimento muito favorável dos contributos de docentes e investigadores na última
década nas dimensões de ensino e produção
científica. No ano letivo de 2019/2020, um total de 323.754 estudantes frequentou o ensino superior público (+10% face a 2009/2010).
O número de publicações indexadas na Web
of Science por milhão de habitantes cresceu
a uma taxa média de 8% no período de 2008
a 2018, passando de 757 para 1.529 publicações. Esta evolução colocou Portugal à frente de países como a Alemanha, a Espanha e a
França. A Direção-Geral do Ensino Superior
(DGES) lista atualmente 1.113 cursos de licenciatura (1.º ciclo), 112 Mestrados integrados, 1.876 Mestrados (2.º ciclo) e 744 Doutoramentos (3.º ciclo). Todos estes programas
são coordenados por um docente. Estes cursos são oferecidos por 80 instituições e unidades orgânicas de ensino universitário e
102 de ensino politécnico público. Os cargos
nos órgãos de gestão (e.g., Direção, Conselho
Geral, Conselho Pedagógico, Conselho Científico) são desenvolvidos por docentes destas instituições. Quanto à transferência de
conhecimento, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no relatório de
2019, revelou que o top 10 dos pedidos de
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registos de invenções foi liderado por seis
universidades (a primeira empresa surge
apenas em sétimo lugar). Este indicador demonstra a crescente interação universidade-empresa e o desenvolvimento de um ecossistema de inovação.
FARÁ SENTIDO UMA HIERARQUIZAÇÃO NO
ESTADO EM QUE O GANHO MÉDIO MENSAL
DOS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR
REPRESENTA APENAS 61% DO GANHO
MÉDIO DOS MAGISTRADOS?
Um dos argumentos apresentados para o aumento dos salários dos juízes é a necessidade
de assegurar independência e imparcialidade. Mas a independência não é também um
requisito para o trabalho desenvolvido pelos
docentes? A independência está subjacente a
todas as funções docentes e dos investigadores. Trata-se de um requisito para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, do desenvolvimento de
trabalhos científicos e de investigação suscetíveis de contribuir para a satisfação das necessidades da sociedade, bem como nas atividades de extensão da Universidade e nas

Um dos argumentos
apresentados para o
aumento dos salários dos
juízes é a necessidade de
assegurar independência
e imparcialidade. Mas
a independência não é
também um requisito para
o trabalho desenvolvido
pelos docentes?

funções de gestão de programas e das próprias instituições. Acresce que os docentes e
investigadores são alvo de avaliação diária
nas suas atividades: nas suas competências
pedagógicas, pelos estudantes; nos artigos
científicos que escrevem, pelos pares (i.e., revisores das revistas científicas); nos projetos
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A criação de condições mais atrativas para os docentes
através de uma aposta no mérito académico é urgente
para a elevação do nível educativo, cultural e científico
de Portugal.
de investigação que elaboram, pelos painéis
de avaliação nacionais e internacionais; para
progredir na carreira docente, pelo júri dos
concursos públicos. O escrutínio diário das
competências observado no caso dos docentes não encontra paralelismo nas decisões
dos magistrados.
QUAIS AS TENDÊNCIAS ATUAIS NO
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO DOS
DOCENTES EM PORTUGAL?
Os baixos rendimentos dos docentes universitários face aos serviços prestados aos estudantes e à sociedade, a dificuldade de progressão e de premiar o mérito, têm sido considerados nos diversos Regulamentos para
contratação de docentes pelo regime privado3 apresentadas pelas instituições de ensino
superior públicas que possuem o estatuto de
fundação pública com regime de direito privado (previsto no artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior).
Sem pretender pronunciar-me sobre a
bondade destes Regulamentos relativamente ao Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) para a contratação de docentes
com contrato individual de trabalho, a análise que apresento cinge-se à inovação introduzida em matéria de remunerações.
Tendo como objetivo a oferta de condições mais atrativas para os docentes e de
aposta no mérito académico, a Universidade Nova de Lisboa4 aumentou os níveis retributivos, redefiniu as condições retributivas através de uma componente fixa e de
uma variável, criou a possibilidade de recebimento de outras prestações patrimoniais
por parte dos docentes e introduziu a figura
do professor titular de cátedra ad personam
(i.e., titulares de bolsas/ contratos de investigação celebrados com empresas ou agências

financiadoras da investigação científica). Os
níveis retributivos em vigor na Universidade de Lisboa foram considerados pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa no seu
projeto de Regulamento para a contratação
de docentes pelo direito privado5, a saber:
(i) Professor Catedrático em regime de direito privado - 4.702,94€ a 6.299,19€;
(ii) Professor Associado com Agregação:
3982,05€ a 5372,33€;
(iii) Professor Associado - 3570,11€ a
4857,41€;
(iv) Professor Auxiliar - 3158,18€ a
4908,90€.
As Tabelas de remuneração propostas
dos Regulamentos de contratação de docentes pelo regime de direito privado evidenciam a perceção de inadequação da tabela
atualmente vigente, face aos serviços prestados e ao valor da educação para a sociedade.
Assim, para concluir, sou da opinião que
é necessário iniciar um caminho de atualização das tabelas salariais dos docentes do
ensino superior, politécnico e investigadores que reflita o valor destas carreiras para a
sociedade, eliminando a desigualdade atualmente existente face à carreira dos magistrados. A melhoria das retribuições dos docentes do Ensino Superior, Ensino Politécnico e
investigadores é imperativa para a valorização das atividades de ensino, de investigação
e de transferência de conhecimento à sociedade pelas instituições de ensino. A criação
de condições mais atrativas para os docentes
através de uma aposta no mérito académico
é urgente para a elevação do nível educativo,
cultural e científico de Portugal.

3
Cf., Universidade de Aveiro,
Universidade do Minho,
Universidade Nova de
Lisboa, Universidade do
Porto.
4
Cf., Regulamento n.º
409/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª
série — N.º 129, de 6 de
julho de 2018
5
À data de redação
do presente artigo, o
Regulamento encontrase em fase de consulta
pública.
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OBJETIVO
No seguimento da decisão tomada na reunião do Conselho Plenário do Conselho Científico de 22/09/2021, no sentido de “avaliar o
impacto das medidas adotadas em resposta à situação pandémica provocada pela
Covid-19, refletindo sobre as dimensões
associadas ao teletrabalho”, foi criado um
grupo de trabalho composto por Helena Lopes, Sofia Vale e Ana Catarina Nunes. Como
resultado da atividade deste grupo, foi realizado um inquérito entre 17 de dezembro de
2020 e 10 de janeiro de 2021 ao universo de
docentes e investigadores do Iscte. O objetivo era o de saber até que ponto as atividades
de investigação (revisão de literatura, escrita
de artigos, etc.) e as outras atividades (aulas,
atendimento de alunos, tarefas administrativas, reuniões, etc.) foram afetadas pela modificação das circunstâncias em que trabalharam os docentes e investigadores do Iscte durante a pandemia.

DOI: 10.26329/2021.72/73.5

1
Os membros do Grupo
de Trabalho querem
expressar a sua gratidão
à Presidente do Conselho
Científico do Iscte,
Professora Doutora Luisa
Lima, pela oportunidade
oferecida para realizar
este trabalho e pelo apoio
técnico dado ao longo
da sua realização.

21

OCENTES E
DO ISCTE
TO DA
A SUA
CONTEXTO
É importante ter em consideração que os efeitos da situação pandémica sobre a atividade
dos docentes do Iscte resultam, neste ano letivo de 2020/2021, da conjugação de três factos:
i) Passagem à lecionação em regime
misto, presencial e on-line, o que aumentou o trabalho dos docentes e o tempo que
tiveram de dedicar às atividades letivas,
como mostram os inquéritos realizados
pelo Conselho Pedagógico do Iscte. O estudo2 da De Gruyter a que responderam cerca de quatro mil docentes-Investigadores
de 103 países refere que 80% dos respondentes dedicaram mais tempo do que antes da pandemia à lecionação e acompanhamento de estudantes; 53% trabalhou
mais do que trabalhava antes; 48% dedicou menos tempo à investigação. Os efeitos são ainda mais significativos para as
mulheres e para quem está em início de
carreira.
ii) Aumento do número de alunos admitidos no quadro dos contingentes especiais, aproveitando a oportunidade aberta pelo ministério da tutela. Por exemplo, o
número de alunos no 1º ano da licenciatura em Economia passou de 77 para cerca de
120; na licenciatura em Psicologia de 100
para 150, na licenciatura em Gestão dos

Recursos Humanos de 57 para 84. No total,
os inscritos no 1º ano na IBS passaram de
569 em 2019/2020 para 802 em 2020/20213.
iii) Adoção de novas regras de acordo
com o Despacho nº 30/2020 de 5 maio
intitulado “Orientações de emergência
para planeamento das atividades letivas
2020/2021”, com vista à “racionalização
das ofertas formativas e restrição na contratação de professores convidados”.
Mencionam-se aqui as principais medidas:
• cursos, UCs e ramos/especializações não
são oferecidos se tiverem menos de 20 matriculados;
• regras que limitam os desdobramentos de turmas e determinam a junção de
turmas;
• afetação de 9 horas de serviço letivo
aos docentes de perfil A, com redução se
tiverem mais de quatro UC diferentes com
mais de 140 inscritos (eliminação da anterior redução de horas no caso da publicação de três artigos classificados);
• Regras mais restritivas para acesso ao
perfil B.
Importa notar que as medidas adotadas neste despacho significaram que:
a) as UCs anteriormente lecionadas
por docentes convidados tiveram de ser

2
https://blog.degruyter.
com/wp-content/
uploads/2020/12/LockedDown-Burned-OutPublishing-in-a-pandemic_
Dec-2020.pdf.
3
Em 2020/2021, o ISEG
admitiu 32 alunos no total
de todos os cursos no
quadro dos contingentes
especiais, contra 26 alunos
em 2019/2020.
Na Universidade do Minho
a situação foi semelhante,
tendo os departamentos
sido consultados. No
Iscte, em 2020/2021,
inscreveram-se 248 alunos
no 1º ano dos cursos da
IBS contra 130 alunos em
2019/2020, como resultado
do aumento de vagas nos
CNA e nos contingentes
especiais.
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lecionadas por docentes de carreira
(principalmente auxiliares);
b) os docentes cujas optativas foram suprimidas tiveram de lecionar outras UCs;
c) várias turmas, nalgumas licenciaturas,
foram eliminadas, o que permitiu reduzir o número de horas lecionadas, mas
aumentou o número de alunos por docente;
d) vários docentes tiveram assim de preparar novas UCs.
Importa também referir que:
a) o objetivo para a avaliação de desempenho mudou de 135 para 175 pontos
por ano a partir de 2020;
b) os prémios científicos só passaram a
ser atribuídos a artigos publicados em revistas Q1 e a quem tinha projetos financiados com um montante mínimo de 25 mil
euros em overheads para o Iscte.

ENSINO SUPERIOR
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Houve, portanto, durante a pandemia,
um nítido aumento da pressão sobre os docentes do Iscte, tanto em termos de lecionação como de investigação.
É neste contexto que os resultados apresentados a seguir devem ser interpretados.
RESULTADOS
1. Caracterização da amostra de docentes4
De acordo com o Ciência-iul, em Fevereiro
de 2021, o Iscte tem 513 docentes, entre docentes de carreira e docentes convidados,
distribuídos pelas suas quatro escolas conforme a Tabela 1.
Responderam ao inquérito 119 docentes,
distribuídos por escolas conforme a Figura 1.
Nota-se na nossa amostra uma maior representação relativa dos docentes da ECSH e uma
menor representação dos docentes da ISTA.
As Figuras 2 e 3 mostram, respetivamente,
TABELA 1.

Docentes do Iscte por Escola
Escola

Docentes

Percentagem

ECSH

66

13%

ESPP

105

20%

ISTA

146

28%

IBS

196

38%

TOTAL

513

100%

Caracterização da amostra de docentes
FIGURA 1.

FIGURA 5.

Por escola
22%

ECSH

Por género
28%

23%

ESPP

28%

IBS

ISTA

FIGURA 2.

42%

55%

Sou um
homem

Sou uma
mulher

FIGURA 6.

Por tipo de vínculo contratual

Por classe etária
43%

Professor
Convidado

34%

11%

Professor
Permanente

89%

3%
Até 30
anos

9%
31-40
anos

41-50
anos

51
an

FIGURA 3.

Por categoria profissional

FIGURA 7.

Agregado familiar

Auxiliar

61%

Vive com filhos menores de 12 a

Associado ou Catedrático

39%

Vive com filhos estudantes

FIGURA 4.

Por número de anos
de trabalho no Iscte

16%

15%

Menos de
5 anos

Entre 5
e 10 anos

Cuidador de pessoas com
necessidades especiais

69%

Mais de
10 anos

que 89% dos respondentes são docentes de
carreira e que 61% são professores auxiliares.
Responderam ao inquérito cerca de um terço
dos docentes de carreira, mas a amostra não é

4
Responderam
6% ao
inquérito 119 docentes e
47 investigadores.
Como
Única
pessoa empregada
as respostas
revelaram
do
agregado
familiar
que estes dois grupos de
profissionais apresentam
10%
características muito
Vive
sozinho
diferentes,
tanto em
termos sociodemográficos
como de situação12%
durante
a pandemia, optou-se
por incluir nesta parte
central do relatório só
a análise das respostas
dos docentes, sendo os
resultados referentes
aos investigadores
apresentados no Anexo.
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FIGURA 5.

Por género

8%

STA

42%

55%

Sou um
homem

Sou uma
mulher

3%

Não quero
responder

FIGURA 6.

Por classe etária
43%
34%

ofessor
anente

89%

%

%

de
nos

11%

9%

3%
Até 30
anos

31-40
anos

41-50
anos

51-60
anos

Mais de
60 anos

FIGURA 7.

Agregado familiar
Vive com filhos menores de 12 anos

35%
Vive com filhos estudantes

40%
Cuidador de pessoas com
necessidades especiais

6%
Única pessoa empregada
do agregado familiar

10%
Vive sozinho

12%

a Figura 5, que 55% são mulheres. Na Figura
6, observa-se que 43% dos respondentes tem
entre 41 e 50 anos; 88% dos inquiridos tem
uma idade igual ou superior a 41 anos. Finalmente, a Figura 7 indica que 40% dos respondentes residem com filhos estudantes, 32%
com filhos abaixo dos 12 anos, e 6% são cuidadores de outrem.
Solicitou-se aos inquiridos que indicassem
se, no 2º semestre do ano letivo de 2019/2020
e no 1º semestre do ano letivo de 2020/2021,
tinham lecionado e/ou sido responsáveis por
cargos. A Tabela 2 mostra que a grande maioria dos docentes esteve a lecionar (86% em
2019/2020 e 95% em 2020/2021) e que cerca
de 66% dos docentes eram responsáveis por
cargos em cada um destes períodos letivos.
2. Efeitos sobre a atividade dos docentes
2.1. Efeitos sobre a carga de trabalho
dos docentes
Um objetivo importante do inquérito era recolher a perceção dos docentes sobre a forma como a pandemia afetou a sua carga de
trabalho. A grande maioria, 79%, respondeu
que comparando com antes da pandemia se
sentia a trabalhar mais ou muito mais (Figura 8). A distribuição por escola revela disparidades: 91% dos docentes da ISTA apontaram um aumento da carga de trabalho, contra 69% na ECSH e 72% na IBS.
A distribuição por género revela que as
mulheres se sentem mais afetadas pelo aumento da sua carga de trabalho, 83% tendo
respondido que se sentem a trabalhar mais
ou muito mais, contra 76% dos homens. A
Figura 11 mostra que 81% dos auxiliares se
sente a trabalhar mais ou muito mais contra
76% no grupo de associados e catedráticos.
TABELA 2.

Percentagem de docentes que
responderam ter aulas e cargos,
1º e 2º semestre
Aulas e cargos

representativa pelo que os resultados devem
ser extrapolados com cautela.
A Figura 4 mostra que 69% dos respondentes trabalham há mais de dez anos no Iscte, e

N

%

Aulas no 2º semestre de 2019/2020

100 86

Aulas no 1º semestre de 2020/2021

110 95

Cargos no 2º semestre de 2019/2020 77 66
Cargos no 1º semestre de 2020/2021 78 67

24

Temas
Atuais

Distribuição das respostas à questão “Comparando com o que
fazia antes da pandemia, sente que está a trabalhar...”
Muito menos/Menos

O mesmo

FIGURA 8.

Muito mais/Mais
FIGURA 9.

Total

Por escola
7%

8%

ECSH

14%

9%

IBS

FIGURA 10.

19%

72%
91%

FIGURA 11.

Por género

Por categoria profissional
83%

76%

jan/fev/mar e abr/mai/jun 2021

81%

6%
ISTA 6%

79%

ENSINO SUPERIOR

69%

7%
11%

ESPP

6%

23%

18%

Sou um homem

6%

11%

Sou uma mulher

2.2. Efeitos sobre a investigação
e o trabalho docente
Uma análise mais fina procurava saber que
tipo de atividades foram particularmente
atingidas, em termos do tempo que lhes era
dedicado, pelas circunstâncias impostas pela
pandemia. Foram colocadas mais questões
do que as que estão aqui apresentadas. Optou-se por reportar unicamente as respostas relativas às tarefas, quer de investigação
quer de docência, que são transversais a todos os docentes, sendo desempenhadas por
todos eles.

81%

6%

13%

Auxiliar

76%

7%

18%

Associado ou
Catedrático

A distribuição das respostas por tarefa de
investigação encontra-se na Figura 12. Relativamente às quatro tarefas reportadas, entre
45% e 58% dos inquiridos afirma ter diminuído ou diminuído bastante o tempo dedicado
a cada tarefa. A atividade menos afetada foi
Leituras e revisão de literatura e a mais afetada foi Disponibilidade para novas ideias.
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FIGURA 12.

Distribuição das respostas à questão
“Comparativamente com o período semelhante antes da pandemia como
foi afetado o tempo dedicado ao trabalho de investigação, por tipo de tarefa”
Diminuiu bastante/Diminuiu

45%

Ficou igual

58%

52%
34%

27%

22%

Aumentou bastante/Aumentou

48%
32%

20% 22%

21%

20%

FIGURA 12.

Distribuição das respostas à questão
Leituras, revisão com o período
Pesquisa semelhante
Disponibilidade
Escrita
“Comparativamente
antes da pandemia como
de literatura
empírica
novas ideias por tipo
(artigos
ou livros)
foi afetado
o tempo dedicado
ao trabalho depara
investigação,
de tarefa”
(artigos, projetos)

Diminuiu bastante/Diminuiu

Ficou igual

Aumentou bastante/Aumentou

FIGURA 13.

A Figura 13 apresenta as respostas relatiDistribuição das respostas à questão
vas às tarefas de docência, sendo visível que
58% antes da pandemia
Destacam-se
a Adaptação
a
“Comparativamente com
o período semelhante
como
52%
uma esmagadora maioria de
respostas indifoi afetado
o tempo dedicado às tarefas de docência, por tipo de48%
tarefa”
45%
novas tecnologias, com 80%
cam “aumentou/aumentou bastante”. Des34%
32%
tacam-se a Adaptação a novas tecnologias,
27%
Diminuiu bastante/Diminuiu
Ficou igual
Aumentou
dos respondentes
a indicarem
22%
21%
20%
20% 22% bastante/Aumentou
com 80% dos respondentes
a indicarem
que
o tempo dedicado a esta tarefa aumentou ou
que o tempo dedicado a
80%
aumentou bastante,
e a Preparação de aulas,
78%
74%
73%
esta
tarefa
aumentou
ou
com 78%.
63%revisão
dos respondentesPesquisa
respondeu
Leituras,
Disponibilidade
Escrita65%
de literatura
paraaumentou
novas ideias
(artigos
ou
livros)
que o tempo
dedicado a tarefas empírica
administrabastante
(artigos, projetos)
tivas também “aumentou/aumentou muito”.

33%
20%

19%
19%
8%
Distribuição das respostas
à questão
6%
3%
2%
“Comparativamente com o período1%
semelhante antes da pandemia como
Preparação
Adaptação
a
Participação
Tarefas
foi afetado
o tempo Atendimento
dedicado às tarefas
de docência,
por tipo de tarefa”
19%
FIGURA 13.

de aulas

de alunos

Diminuiu bastante/Diminuiu

78%

novas tecnologias

Ficou igual

em reuniões

Aumentou bastante/Aumentou

80%

73%

administrativas

74%

65%
33%

19%
3%
Preparação
de aulas

8%

19%

19%

Atendimento
de alunos

20%

1%
Adaptação a
novas tecnologias

6%
Participação
em reuniões

2%
Tarefas
administrativas
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Efeitos diretos to teletrabalho na investigação
FIGURA 14.

Preparar aulas à distância condiciona
investigação/escrita científica

FIGURA 15.

Interações sociais presenciais
e investigação

59%
49%

24%

49%

17%
2%
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Discordo Nem concordo Concordo
totalmente/ nem discordo totalmente
Discordo
/Concordo

Afetou
negativamente

Não
afetou

Afetou
positivamente

2.3. Efeitos na investigação da preparação
apresentados na Figura 16. De acordo com
de aulas e do distanciamento
as respostas, o tempo dedicado à investigaFinalmente, os inquiridos foram questionação caiu nove pontos percentuais durante
dos acerca do efeito que a necessidade de
a pandemia, tempo que foi afetado às tarepreparar e lecionar aulas à distância teve sofas de, por ordem decrescente, Ensino, Oubre a sua investigação.
tros e Cargos. (Note-se
(Figuras 14 e 15, respetique, como os docentes
vamente). Relativamendeclaram ter trabalhaDe acordo com as
te à primeira questão,
do mais, o total de 100
a maioria dos docentes
corresponde a mais horespostas, o tempo
(59%) concordou/conde trabalho durante
dedicado à investigação ras
cordou totalmente com
a pandemia).
caiu nove pontos
o facto de que preparar
A mesma análise, deaulas à distância condisagregada por género
percentuais durante a
ciona o tempo dedicado
(Figura 17), revela que
pandemia, ...
à investigação. No que
as mulheres indicam ter
às interações sociais
diminuído o tempo afepresenciais diz respeito,
tado à investigação em
as respostas dividiram-se entre os docentes
dez pontos percentuais contra uma descida
para quem a falta das mesmas afetou neganos homens de sete pontos percentuais.
tivamente a investigação (49%) e os que conA desagregação por categoria profissional
sideraram que não afetou (49%).
(Figura 18) indica uma quebra de 11 pontos
Foi ainda pedido aos inquiridos que, conpercentuais na investigação reportada pelos
siderando os quatro tipos de tarefas que haprofessores auxiliares, grandemente transfebitualmente desempenham, a saber, Ensirida para o ensino cujo tempo relativo dedino, Investigação, Cargos, Outros, respondescado aumentou em cinco pontos percentuais,
sem qual o tempo que, em termos percenenquanto o grupo de professores associados
tuais, dedicavam a cada uma antes e dee catedráticos apontou uma quebra média de
pois da pandemia, estando os resultados
seis pontos percentuais na investigação.
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Tempo de trabalho (total=100) dedicado aos diferentes tipos de tarefas
Antes da pandemia (soma 100%)

Durante a pandemia (100%)

FIGURA 16.

Total

53%

49%

30%

Ensino

21%

14%

Investigação

16%

7%

Cargos

10%

Outros
(administrativos, etc)

FIGURA 17. (a) e (b)

Por género
48%

52%

49%
31%

24%

54%
29%

14% 15%

Ensino Investigação Cargos

7% 9%
Outros

19%

14% 17%

Ensino Investigação Cargos

8% 10%
Outros

FIGURA 18. (a) e (b)

Por categoria profissional
51%

56%

45% 47%
32%
21%

26%
11% 14%

Ensino Investigação Cargos

20%

19% 21%

6% 8%
Outros

ANÁLISE E CONCLUSÕES
Este relatório apresenta os resultados de um
inquérito levado a cabo por um grupo de trabalho do Conselho Científico com o objetivo
de caraterizar os impactos da pandemia no
trabalho de docentes e investigadores do Iscte. Como mencionado, não sendo a amostra
representativa da população dos docentes, a

Ensino Investigação Cargos

10% 12%
Outros

interpretação dos resultados deve ser devidamente ponderada.
Os resultados do inquérito revelam que
os docentes do Iscte se encontram numa situação pior do que a que está reportada no
estudo internacional da Gruyter, que indica que 53% dos docentes-investigadores
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inquiridos declaram ter trabalhado mais dutempo dedicado ao ensino em termos relatirante a pandemia. No Iscte, esse número é
vos, menor tempo dedicado à investigação.
de 79% entre os docentes e de 57% entre os
O estudo de Gruyter revela que 80% dos resinvestigadores (ver Anexo). Estes resultados
pondentes dedicaram mais tempo do que anmerecem ser devidamente ponderados. Se
tes da pandemia à lecionação e acompanhaa carga de trabalho aumentou para a maiomento de estudantes; no Iscte, de acordo com
ria dos profissionais durante a pandemia, os
a perceção dos respondentes, o tempo dedidocentes do Iscte foram
cado à preparação de ausubstancialmente mais
las, acompanhamento de
afetados. Dado que a sialunos e adaptação a no53% dos docentestuação dos investigadovas tecnologias aumenres se aproxima dos nútou/aumentou bastante
investigadores
meros reportados pela
para 78%, 73% e 80% dos
inquiridos declaram
Gruyter, infere-se que
respondentes, respetivaa sobrecarga relativa
mente. Importa também
ter trabalhado mais
sofrida pelos docentes
enfatizar que o impacdurante a pandemia
está relacionada com o
to da pandemia difere
aumento da carga letientre escolas; o número
va a que estiveram sude observações não perjeitos em 2020-2021, conforme explicitado
mite, no entanto, retirar conclusões sobre se
no início do presente relatório.
essas diferenças são ou não significativas.
Tal como reportado no estudo da Gruyter,
Não se pretende aqui comentar todos os
os efeitos da pandemia são mais significatiresultados apresentados acima. Consideravos para as mulheres e os professores auxi-se, no entanto, que os resultados relativos à
liares do que para os homens e os professopercentagem de tempo dedicado a cada uma
res associados e catedráticos, nas duas verdas quatro funções principais da atividade
tentes principais da atividade docente: maior
docente merece uma análise aprofundada.
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[...] percentagem de tempo
dedicado à investigação
pelos professores
auxiliares passou de 32%
antes da pandemia para
21% durante a pandemia.

O Regulamento do Serviço dos Docentes
do ISCTE-IUL indica que os docentes de Perfil A devem dedicar entre 0 e 49% do seu tempo à investigação e entre 34 e 66% do tempo
ao ensino (repartindo-se o restante entre atividades de gestão e transferência de conhecimento). Os dados da Figura 16 mostram que,
segundo os docentes que responderam ao inquérito, o ensino ocupava 49% do seu tempo antes da pandemia e 53% durante a pandemia. Pelo seu lado, 30% do tempo era dedicado à investigação antes da pandemia contra 21% (24% para os homens e 19% para as
mulheres) durante a pandemia. Os dados da
Figura 18(a) indicam que a percentagem de
tempo dedicado à investigação pelos professores auxiliares passou de 32% antes da
pandemia para 21% durante a pandemia.
A situação atual está assim no limite do
não-cumprimento pelo Iscte do seu próprio
Regulamento do Serviço dos Docentes. Mais
especificamente, o tempo que os professores auxiliares estão a dedicar à investigação é notoriamente insuficiente para
lhes garantir uma adequada e justa evolução na carreira; e a carga
de trabalho letivo dos docentes,
em todas as categorias profissionais, não permite de todo
garantir a qualidade do
ensino e da investigação
no Iscte nem o aprofundamento e o crescimento da investigação.
Ora, estas são precisamente as competências e a responsabilidade atribuídas
ao Conselho Científico: garantir a evolução na carreira dos docentes; garantir a qualidade do ensino e da
investigação e promover o aprofundamento e
o crescimento da investigação no Iscte.
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ANEXO:

Resultados do inquérito para os investigadores
1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
DE INVESTIGADORES
Responderam ao inquérito 47 investigadores, distribuídos por escolas conforme a Figura 1; observa-se uma grande concentração de

respostas na ESPP e um muito menor número na IBS.

Caracterização da amostra de docentes
FIGURA 1.

FIGURA 2.

Por escola

Por número de anos
de trabalho no Iscte

47%

37%

32%

33%

30%

17%
4%
ECSH

ESPP

IBS

Menos de
5 anos

ISTA

Entre 5
e 10 anos

Mais de
10 anos

FIGURA 4.

FIGURA 3.

Por classe etária

Por género
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43%

42%
Sou um
homem

34%

55%
3%
Sou uma
mulher

11%

3%

Não quero
responder

Até 30
anos

31-40
anos

41-50
anos

51-60
anos

FIGURA 5.

Agregado familiar
11%

10%
6%
2%

Vive com filhos
menores de
12 anos

Vive com
filhos
estudantes

Cuidador de
pessoas com
necessidades
especiais

3%

Única pessoa
empregada
do agregado
familiar

Vive sozinho
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A Figura 2 mostra que apenas 33% dos investigadores que responderam ao inquérito
têm vínculo com o Iscte há mais de dez anos.
Nas Figuras 3 e 4 constata-se que a maioria
dos respondentes são mulheres (60%) e que
48% têm entre 31 e 40 anos. Apenas 11% reportou viver com filhos menores de 12 anos,
enquanto 6% respondeu ter filhos estudantes. O perfil sociodemográfico dos investigadores é, como esperado, muito diferente do
perfil dos docentes.
Menos de 50% dos investigadores esteve a lecionar (44% em 2019/2020 e 49% em
2020/2021) enquanto 8 e 13% assumiram cargos nos dois semestres afetados pela pandemia (Tabela 2).

Distribuição das respostas à questão
“Comparando com o que fazia antes da
pandemia, sente que está a trabalhar...”
Muito menos/Menos
O mesmo
Muito mais/Mais
FIGURA 6.

Total

17%

Percentagem de investigadores que
responderam ter aulas e cargos,
1º e 2º semestre
Aulas e cargos

N

%

Aulas no 2º semestre de 2019/2020

20 44

Aulas no 1º semestre de 2020/2021

22 49

Cargos no 2º semestre de 2019/2020

26%

57%

TABELA 2.

8 18

Cargos no 1º semestre de 2020/2021 13 29

2. EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE A
ATIVIDADE DOS INVESTIGADORES
2.1. Efeitos sobre a carga de trabalho dos
investigadores
57% dos respondentes declarou que, comparando com antes da pandemia, se sentia a trabalhar mais, ou muito mais (Figura 5). A distribuição por escola confirma que a ISTA, tal
como para os docentes, é a escola em que um
maior número de inquiridos indica um aumento da carga de trabalho (63% contra 50%
para a IBS).
A distribuição por género revela que são
novamente as mulheres que se sentem mais
afetadas pelo aumento da sua carga de trabalho, tendo 71% respondido que, durante a
pandemia, trabalham mais ou muito mais.

FIGURA 7.

Por escola
13%

ECSH

60%

10%

ESPP

IBS

27%

33%

0%

ISTA

57%
50%
50%

13%

25%
63%

FIGURA 8.

Por género

83%

18%
76%
6%
Sou um homem

6%

11%

Sou uma mulher
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2.2. Efeitos sobre a investigação
e o trabalho docente
A distribuição das respostas por tarefa de investigação encontra-se na Figura 9. Relativamente às quatro tarefas reportadas, 57% dos
inquiridos afirma ter diminuído ou diminuído bastante o tempo dedicado a Pesquisa Empírica, enquanto o tempo dedicado às restantes tarefas tem variações menores, tendo no
entanto sempre dominado a opção aumentou/aumentou bastante.

Relativamente às tarefas de docência, reportadas na Figura 10, a Adaptação a novas
tecnologias e a Participação em Reuniões,
com respetivamente 66% e 57% das respostas, sobressaem entre as tarefas cujo tempo
dedicado “aumentou/aumentou bastante”.

FIGURA 9.

Distribuição das respostas à questão
“Comparativamente com o período semelhante antes da pandemia,como foi
afetado o tempo dedicado ao trabalho de investigação, por tipo de tarefa”
Diminuiu bastante/Diminuiu

Ficou igual

Aumentou bastante/Aumentou

57%
42%
31%

36%

27%

19%
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Leituras, revisão
de literatura

23%

Pesquisa
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41%

38%

30% 28%

26%

Disponibilidade
para novas ideias
(artigos, projetos)

Escrita
(artigos ou
livros)

FIGURA 10.

Distribuição das respostas à questão
“Comparativamente ------ como foi afetado o tempo dedicado
às tarefas de docência, por tipo de tarefa”
Diminuiu bastante/Diminuiu

Ficou igual

Aumentou bastante/Aumentou

66%
42%44%

Preparação
de aulas

8%
Atendimento
de alunos

3%
Adaptação a
novas tecnologias

40%

37%

31%
14%

54%

54%

47% 44%

9%
Participação
em reuniões

6%
Tarefas
administrativas
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2.3. Efeitos na investigação da preparação
de aulas e do distanciamento
50% dos investigadores inquiridos declarou
que não concorda nem discorda que a necessidade de preparar aulas à distância tenha
condicionado o trabalho de investigação, enquanto 60% considera que a impossibilidade
de manter interações sociais presenciais prejudicou a investigação (Figuras 11 e 12, respetivamente).

Os investigadores responderam ainda que
o tempo dedicado às tarefas de investigação
caiu seis pontos percentuais no período da
pandemia, tendo sido transferido para o Ensino e Outros. A desagregação por género revela que as mulheres indicam ter diminuído
o tempo à investigação em dez pontos percentuais contra uma descida nos homens de
sete pontos percentuais (Figura 13). •

Efeitos diretos do teletrabalho
na investigação

Tempo de trabalho (total=100)
dedicado aos diferentes tipos
de tarefas

FIGURA 11.

FIGURA 13.

Preparar aulas à distância condiciona
investigação/escrita científica

32%
18%

Ensino

14%
17%

Investigação
Nem discordo
nem concordo

Concordo
totalmente
/Concordo

Cargos

5%
5%

Outros (administrativo, etc.)

FIGURA 12.

10%
12%

Interações sociais presenciais
e investigação
60%
31%
9%
Afetou
negativamente

Antes da pandemia (soma 100%)
Durante a pandemia (soma 100%)

50%

Discordo
totalmente
/Discordo

Total

Não
afetou

Afetou
positivamente

71%
66%
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Infografia

Infografia

O

SNEsup tem vindo a sistematizar informação sobre os concursos para docentes dos ensinos universitário e politécnico e para investigadores, com o objetivo geral de monitorizar as oportunidades
de ingresso e progressão nestas carreiras em
Portugal. A infografia que aqui se apresenta
tem por base a análise dos editais de concursos publicados entre 2015 e 2020.
Uma leitura cronológica revela o aumento
expressivo das vagas para docentes colocadas
a concurso nos anos de 2019 e 2020. Constata-se que a existência de “concursos de promoção interna” contribui para esse aumento que
é particularmente visível no ano de 2019 e em
especial no subsistema universitário.

Aliás, em termos globais, verifica-se que,
ano após ano, existem mais vagas a concurso,
no subsistema universitário do que no politécnico, sendo as mesmas residuais na carreira
de investigação científica.
No caso dos investigadores, foram colocadas vagas a concurso no quadro do programa
de “Estímulo ao Emprego Científico” que não se
traduzem no acesso a categorias da carreira de
investigação científica. O número de vagas foi
particularmente elevado em 2018, reduzindo-se em metade no ano seguinte (2019) e um pouco mais ainda em 2020. Note-se que, neste programa, a esmagadora maioria das vagas a concurso é para posições com nível remuneratório
inferior ao das categorias iniciais das carreiras.

ENSINO SUPERIOR

jan/fev/mar e abr/mai/jun 2021

VAGAS
VAGAS
A CONCURSO
A CONCURSO
DEDE
2015
2015
A 2020
A 2020
VAGAS
VAGAS
A CONCURSO
A CONCURSO
DEDE
2015
2015
A 2020
A 2020
Fonte:
apuramento
Fonte:
apuramento
SNESup
VAGAS
VAGAS
A SNESup
CONCURSO
A CONCURSO
DEDE
2015
2015
A 2020
A 2020
Fonte:
apuramento
Fonte:
apuramento
SNESup
SNESup
VAGAS
VAGAS
A CONCURSO
A CONCURSO
DEDE
2015
2015
A 2020
A 2020

MARIANA
GAIO ALVES
SOCIÓLOGA.
INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO,
UNIV. DE LISBOA,
UIDEF (UNIDADE DE
INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
EM EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO.
PRESIDENTE DA

DIREÇÃO DO SNESup
Fonte: apuramento
Fonte: apuramento
SNESupSNESup
total
total
auxiliar
auxiliar
associado
associado
catedrático
catedrático
Carreira
Carreira
de
Docente
de
Docente
do
Ensino
do
Ensino
Universitário
Universitário
Fonte: apuramento
Fonte: apuramento
SNESupSNESup
auxiliar associado
associado catedrático
catedrático
Carreira
Carreira
de Docente
de Docente
do Ensino
do Ensino
Universitário
Universitário totaltotal auxiliar
auxiliar
associado
associado catedrático
catedrático
Carreira
Carreira
de Docente
do
Ensino
do Ensino
Universitário
Universitário
2015
2015 de Docente
2016
2016
2017
2017 totaltotal auxiliar
2018
2018
2015
2015 de Docente
2016
2016
2017
2017 totaltotal auxiliar
2018
2018
auxiliar
associado
associado catedrático
catedrático
Carreira
Carreira
de Docente
do
Ensino
do Ensino
Universitário
Universitário
219219
262262
376376
307307
2017
2015
2015
2016
2016
2018
2017
2018
219219
262262
376376
307307
101101
107107
2015
2015
2016
2016
2017
2017135135
2018
2018 181 181
219
219
262
262
376
376
307
307
101101
107107
135135
181 181
76 76 219219
115 115 262262
99 99
135
135
376376
307307
101
101
181
107115
107
181
76
76
115
99135
99135
135
135
VAGAS
VAGAS
A
CONCURSO
A
CONCURSO
DE
DE
2015
2015
A
2020
A
2020
42 101
42 101
40 40
73 135
73 135
60 60181 181
107115
107
764276
VAGAS
A CONCURSO
DE 2015 A 73
2020
9973
135135
115
99
42
40
40
60 60
Fonte:
apuramento
Fonte:
apuramento
SNESup
SNESup
VAGAS
A
CONCURSO
DE
2015
A
2020
76
76
115
115
99
99
135135
42
42 SNESup
73 73
40 40
60 60
Fonte:
apuramento
2019
2019
2020
2020
VAGAS
A
CONCURSO
DE
2015
A
2020
42
42 SNESup
40 40
73 73
60 60
Fonte:
apuramento
2019
2019
2020
2020
VAGAS
ADocente
CONCURSO
DE
2015
A 2020
totaltotal
auxiliar
auxiliar associado
associado catedrático
Carreira
Carreira
de
de
Docente
do
Ensino
do
Ensino
Universitário
Universitário
1056
1056
291catedrático
291
Fonte: 2019
apuramento SNESup
2019
2020
2020
total
auxiliar
associado
catedrático
Carreira
de
Docente
do
Ensino
Universitário
1056
1056
291
291
Fonte: 2019
apuramento SNESup
684684
131 131 catedrático
2019
2020
2020
total 1056
auxiliar
associado
dos quaisdos
5282017
quais
“internos”
5282017
“internos”
Carreira
do
Ensino Universitário
2015
2015 de Docente
2016
2016
2018
2018
1056
684684
131 131 291291
49
49
dos quaisdos
5282017
quais
“internos”
528 “internos”
250250
total 1056
auxiliar2018
associado
catedrático
Carreira
de Docente
do Ensino Universitário
2015
2016
1056
291291
dos quaisdos
4 “internos”
quais 4 “internos”
219
219
262684
262684
376376
307307
131
131
49
49
250
250
dos quaisdos
5282017
quais
“internos”
528 “internos”
2015 122
2016
total
auxiliar2018
associado
catedrático
Carreira
de
Docente
do Ensino Universitário
122
dos
quais
dos
4
“internos”
quais
4
“internos”
40
40
684
684
219
262
376
307
131181
131181
dos quais
dos
48 “internos”
quais250
48 “internos”
49 49
101
5282017
quais
“internos”
528 “internos” 135135
250
2015 101
2016 107107 262dos quaisdos
2018
122
122
40
dos quais40
dos
4 “internos”
quais 4 “internos”
219
376
307
dos quaisdos
48 “internos”
quais 48 “internos”
49 49 181
250250
107115
201576101
2016 115
2017 99135
2018
122
76 122
dos
quais
dos
4
“internos”
quais
4
“internos”
99
135135
40 40
219
262
376
307
dos quaisdos
48 “internos”
quais 48 “internos”
101
107
135
181
122122
76
40
40
115
99
135
219
262
376
307
42 101
42
dos quaisdos
48 “internos”
quais 48 “internos”
40 40
73
60 60 181
107 DE 2015 A 73
76
115
99135
135
VAGAS
A
CONCURSO
2020
42 101
40 107
73 135
60
181
76 de Docente
coordenador
Carreira
Carreira
de Docente
do
do
Politécnico
Politécnico
totaltotal adjunto
adjunto coordenador
coordenador
115Ensino
99
42
40Ensino
73
60 135 coordenador
principal
principal
Fonte:
apuramento
SNESup
coordenador
coordenador
Carreira
Carreira
de
Docente
de
Docente
do
Ensino
do
Ensino
Politécnico
Politécnico
2019
2019
2020
2020
total
total
adjunto
adjunto
coordenador
coordenador
99
4276
40 115
73
60 135 principal
principal
2019
coordenador
Carreira
Carreira
Docente
de
Docente
do
Ensino
do
Ensino
Politécnico
Politécnico
totaltotal adjunto
adjunto 2020
coordenador
coordenador
2020
2020 coordenador
2015
2016
2017
2018
2015 de
2016
2017
2018 2019
42
40
732019
60
1056
1056 2020
291
291
principal
principal
2019
2020
2020
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
coordenador
coordenador
Carreira
Carreira
de
Docente
de
Docente
do
Ensino
do
Ensino
Politécnico
Politécnico
totaltotal adjunto
adjunto coordenador
coordenador
total 1056
auxiliar
associado
catedrático
Carreira
291
62 62 de Docente
63 63 do Ensino
64 64 Universitário
72
300
262262
72
300
principal
principal
684
684 2019
131
131
2019
20202020
2020
2015
2015
2016
2017
dos2018
quais
dos
528quais
“internos”
528 “internos”2019
1056
291
262262
62 62 2016
63 63 2017
64 64 2018
72
72
300
300
684
188 2020
182
131
2019
47
44
34
45
47 2016
442016
34 2018
45
2020
2020 182
2015
2015
2016
2017
2017
2018
2019
2019 188
49
49
250
250
dos
quais
528
“internos”
dos
quais
dos
154
quais
“internos”
154
“internos”
dos
quais
dos
138
quais
“internos”
138262
“internos”
2015
2017
2018
1056
291182
262
6247
62
6344
63
7245
72
300300dos quaisdos
4 “internos”
quais 4 “internos” 182
684
188
188
131
47
44
3464
3464
45
dos quais
528 “internos”
dos quaisdos
154quais
“internos”
154 “internos” 49
dos quaisdos
138 quais
“internos”
138 “internos”
250
107
77
107
77
10 62
15
26
23
10 62
15
26
23
1056
291182
262
262
63 63
64 64 262684
72 72
30030040
122122
40
dos quais
4 “internos”
188
188
182
219
376
307
131
34 26
34
4523
45
dos quaisdos
48 “internos”
quais
48 “internos”
250
77
77dos quaisdos
107107
dos quais
528 “internos”
dos quaisdos
154quais
“internos”
154 “internos” 49
138 quais
“internos”
138 “internos”
1047
1047
1544
1544
26
23
122
5
3
5
3
dos
quais
4
“internos”
40 131
188188
182182
5 47
4
234 234
4684
5 47
4 44
44
454
45
dos quais 48 15
“internos”
dos
2 “internos”
quais 2 “internos”
quais77
dos
1 “internos”
quais77
1 “internos”
101
dos quais
528 “internos” dos
dos quaisdos
154quais
“internos”
154 “internos” 49 dos
dos quaisdos
138 quais
“internos”
138 “internos”
107
135
181
250
107
107
10
15
26
26
23
23
3
5 quais
5
40
dos quais3
4 “internos”
5 10
5 122
4
4
2
2
4
4
dos quais 48 “internos”
dos quaisdos
2 “internos”
quais 2 “internos”
dos quaisdos
1 “internos”
quais 1 “internos”
49
250
77
77
107
107
10
10
15
15
26
26
23
23
3
599 5
dos quais3
4 “internos”
135
40
5 576 122
4 4
2 115
2
4 4
DOI: 10.26329/2021.72/73.6
dos quais 48 “internos”
dos quaisdos
2 “internos”
quais 2 “internos”
dos quaisdos
1 “internos”
quais 1 “internos”
122
3
3
5
5
40
5 42
5 dos quais 48 4
4
4 4
“internos”
dos quaisdos
2 “internos”
quais 2 “internos”
1 “internos”
quais 1 “internos”
402 2
73
60dos quaisdos
coordenador
coordenador
Carreira
Carreira
de Docente
de Docente
do Ensino
do Ensino
Politécnico
Politécnico

10 10

15250
15

5 5 122
4 4
dos quais 48 “internos”

26 26

23 23

2 2

4 4

107107
5 5

dos quaisdos
2 “internos”
quais 2 “internos”

49

77 77
3 3
40 dos
quaisdos
1 “internos”
quais 1 “internos”
dos quais 4 “internos”

35

totaltotal
de Docente
do
Ensino
Politécnico
Carreira
Carreira
Investigação
Investigação
Científica
Científica

principal
principal
auxiliar
auxiliar
coordenador
coordenador
coordenador
total
adjunto
coordenador
principal

2020
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
262
64
72
17 62
4763
17 17
23 23
25 25
12 12 300
17
47
182
4437
45
1047
37
1134
21 21
14 14
7188
10
11
dos quais7
154 “internos”
dos quais 138 “internos”
ESTÍMULO
AO
EMPREGO
77
107
10
15
26
23
4 4
6 6
7 7
2 2
7ESTÍMULO
3 3 AO EMPREGO CIENTÍFICO
7
CIENTÍFICO
ESTÍMULO
AO
EMPREGO
CIENTÍFICO
ESTÍMULO
AO
EMPREGO
CIENTÍFICO
ESTÍMULO
AO
EMPREGO
CIENTÍFICO
3
5
53 3
44 AO
62 6
0 4CIENTÍFICO
4 dos quais
4 EMPREGO
0
4 2 “internos” 2 2
ESTÍMULO
dos quais 1 “internos”

ESTÍMULO
AO EMPREGO CIENTÍFICO
EMPREGO
CIENTÍFICO
ESTÍMULO AOESTÍMULO
EMPREGO AO
CIENTÍFICO
EMPREGO
CIENTÍFICO
ESTÍMULO AOESTÍMULO
EMPREGO AO
CIENTÍFICO
ESTÍMULO
AO EMPREGO CIENTÍFICO
Total
a
ESTÍMULO AOESTÍMULO
EMPREGO AO
CIENTÍFICO
Total de
de vagas
vagas
a concurso
concurso
EMPREGO
CIENTÍFICO
Total
de
vagas
a
concurso
Total de vagas a concurso
Total
de vagas aCIENTÍFICO
concurso
ESTÍMULO
AO
EMPREGO
Total
Total de vagas a concurso
Total de vagas a concurso
33
Total de
de vagas
vagas a
a concurso
concurso
33
Total
de vagas a concurso
Total
de vagas
a concurso
total
auxiliar
coordenador33 principal
Carreira
Investigação
Científica
33
Total de vagas a concurso
33
2017*
Total de vagas a concurso
2017* 33
33
Total de vagas a concurso33
33
2017*
2017*
2017*
33
2020
33 2020
Total
502
2015 de vagas
2016 a concurso
2017
2018
2019
2020
502
2017* 33
2017*
33 502
2020
2020
502
2020
33
502
2017*
17
47
17
23
25
12
2020
502
2020
2020
502 2017*
2020
33 502
502
2017*
2020
2020
502
502
10
37
11
21
14
7
2020
502
2020
502
2020
502
4
6
7
2
7
3
2020
502
3
4
6
0
4
2
2019
722
2019
722
2019
722
2019
722
2019
722
2019
722
2019
722
7222019
2019
722
1504
2019
2019
7222019
722
1504
722
2018
**
1504
2019
722
1504
2018
**
1504
2019
722
2018
**
1504
2018
**
1504
1504
2018 **
1504
2019
722
2018 **
2018 **
1504
1504
1504
2018 **
1504
2018 **
1504
2018 **
1504

Níveis
Níveis remuneratórios
remuneratórios
Níveis
remuneratórios
Remuneratória
Níveis
remuneratórios
Níveis remuneratórios Tabela
Tabela
Remuneratória Única
Única (TRU)
(TRU)
Níveis
remuneratórios
TRU
33
TRU
54
TRU 62
Tabela
Remuneratória
Única
(TRU)
Níveis
remuneratórios
Níveis
remuneratórios
Níveis remuneratórios
Tabela
Remuneratória
(TRU)
TRU 33Única
TRU
54
TRU 62
Tabela Remuneratória Única
(TRU)
TRU
33
TRU
54
TRU
62
TRU
87
Tabela
Remuneratória
Única
(TRU)
Níveis
remuneratórios
Níveis
remuneratórios
TRU
TRU
TRU 62
Tabela
Remuneratória
(TRU)
Tabela
Remuneratória
Única
TRU
33 (TRU)
TRU 54
TRU
6233Única
TRU
8754
Tabela Remuneratória
Única
(TRU)
Níveis
remuneratórios
2019
Níveis
TRU
TRU
TRU
33 (TRU)
TRU 54
TRU
6233
TRU
8754
2019
Tabela
Remuneratória
Única
Tabelaremuneratórios
Remuneratória
Única
(TRU)
Níveis
remuneratórios
Tabela
Remuneratória
Única (TRU) TRU 62
2020
2019
2019
TRU
33
TRU
54
TRU
62
TRU 87
2020
2019
Tabela
Remuneratória
Única
(TRU)
Níveis
remuneratórios
TRU 33
TRU 62
Tabela
2019
2020
689
2019 (TRU)
2020 TRU 54 689
2019 Remuneratória Única
2019
2020
TRU 33
TRU 54
TRU 62
TRU 87
689
Tabela
Remuneratória
Única
(TRU)
689
689
2020
2019
2019
2020
24
2019
689
447
24
689
689
689
447
2019
2020
43
24
2020
2019
24
43
24
689
689
447
9
24
43
924
689
2019
2020
43
24
43
24
689
447
10
9
9
10
9
689
43
24
24
43
0
9
10
010
924
10 447
9
924
689
43
2
0
0
2
0924
1043
9
10
0
2
92017
*2
Em
foi feita recolha de informação sobre
TRU.
0
2 nível
0
0924
43não
* 10
Em 2017
não foi feita recolha de informação sobre
nível TRU.
10
92017 não foi feita recolha de informação sobre nível TRU.
*** 2
Em
2018
a
notação
para
a
remuneração
não
* Em
2
0
0
foi feitapara
recolha
de informação
** Em 2017
2018 não
a notação
a remuneração
nãosobre nível TRU.
* Em 2017 não foi feita recolha de informação sobre nível TRU.
0
92017 não foi feita recolha de informação sobre
10
estava
“normalizada”,
pelo
que
adelista
de “valores”
é muito
* Em
*** Em
Emnível
2018TRU.
a notação
a remuneração
nãosobre nível TRU.
0
*2
Em 2017
não
foi feitapara
recolha
informação
nível TRU.
**estava
2018
a notação
a remuneração
nãosobre
2017
não
foi feitapara
recolha
de informação
“normalizada”,
pelo
que
a lista
de “valores”
* Em 2017 não foi feita recolha de informação sobre
** nível
2018TRU.
a notação
para
a remuneração
não
2é muito
0
mais
extensa
do que ospara
quatro
índices
TRU
aqui apresentados.
** Em
Em 2017
2018 não
a notação
para
a remuneração
nãosobre
estava
“normalizada”,
pelo
que
adelista
de “valores”
é muito
**
Em
2018
a
notação
a
remuneração
não
*
Em
2017
não
foi
feita
recolha
informação
sobre
nível
TRU.
estava
“normalizada”,
pelo
que
a
lista
de
“valores”
é muito
*0
foi
feita
recolha
de
informação
nível
TRU.
**
2018
a
notação
para
a
remuneração
não
extensa
do
que
os
quatro
índices
TRU
aqui
apresentados.
** 2018 a notação para a remuneração não estava “normalizada”, pelo que a lista de “valores” é muito mais
2
* Em 2017 não foi feita recolha de informação sobre nível TRU.
estava “normalizada”, pelo que a lista de “valores”
maisé muito
extensa do que os quatro índices TRU aqui apresentados.
estavaextensa
“normalizada”,
que índices
a lista deTRU
“valores”
é muito
Em 2017
não
foi feitapara
recolha
informação
nível
TRU.
**mais
Em
2018
a notação para
a remuneração
não
do que ospelo
quatro
aqui apresentados.
***estava
2018
a notação
a remuneração
nãosobre
estava
“normalizada”,
pelo
que
a lista deTRU
“valores”
é muito mais
“normalizada”,
pelo
que
adelista
de “valores”
é muito
extensa
quatro
índices
aquisobre
apresentados.
** Em 2018 a notação para a remuneração não
Em
2017 nãodofoiquefeitaos recolha
de informação
nível TRU.
mais
do que ospara
quatro
índices
TRU
aqui*mais
apresentados.
mais
extensa
do
que
os
quatro
índices
TRU
aqui
apresentados.
**mais
Emextensa
2018
a
notação
a
remuneração
não
estava
“normalizada”,
pelo
que
a
lista
de
“valores”
é
muito
estava
“normalizada”,
pelo
que
a
lista
de
“valores”
é
muito
extensa
do
que
os
quatro
índices
TRU
aqui
apresentados.
quatro índices
TRU aquisobre
estava “normalizada”, pelo que a lista de “valores” é muito
* Emextensa
2017 nãodofoiquefeitaos recolha
de informação
**apresentados.
Emnível
2018TRU.
a notação para a remuneração não
estavaextensa
“normalizada”,
que índices
a lista deTRU
“valores”
é muito
extensa do que os quatro índices TRU aqui apresentados.
mais
do que ospelo
quatro
aquimais
apresentados.
** Em 2018 a notação para a remuneração não estava “normalizada”, pelo que a lista de “valores” é muito mais extensa do que os quatro índices TRU aqui apresentados.

TRU 33
TRU 33
TRUTRU
33 87
TRU
87
TRUTRU
33 87
2020
TRU 87
2020
TRU 33
2020
TRU 87

2020
447
447
43
2020
43
447
43
447
10
1043
10
447
2
2
1043
2
10
2
2

T
T
T
T

T

36

Secção jurídica

A LEGI TIMIDA DE
DAS ASSOC IAÇ ÕES
SINDICAIS
1

ENSINO SUPERIOR

jan/fev/mar e abr/mai/jun 2021

A

INTRODUÇÃO

legitimidade dos sindicatos tem levantado imensas dificuldades às associações sindicais, designadamente, em matéria da legitimidade para defesa
dos interesses coletivos dos associados e por
consequência sobre o seu interesse em agir e
bem assim para efeitos de isenção de custas.
Na verdade, no decurso de diversos processos judiciais a decorrer ou já concluídos
nos tribunais administrativos, têm surgido
questões sobre as quais urge tomar posição.
Trata-se de questões já abordadas pela jurisprudência em diversos acórdãos quer do
TCA Sul quer do TCA Norte, bem como, do
STA relativa aos conceitos de interesse coletivo e interesse individual.
Intimamente ligada a esta problemática
está a questão da isenção de custas das associações sindicais, aliás, objeto, por exemplo
de Acórdão do Pleno da 1ª Secção do STA proferido no processo n.º 1166/12, de 14-3-2013,
publicado no DR – 1.ª Série, n.º 95, de 17 de
maio de 2013.
A questão da legitimidade continua atual,
tendo em atenção algumas muito recentes
decisões dos tribunais administrativos a negar legitimidade aos sindicatos para intentar
determinadas ações, bem como, para impugnar regulamentos.

A legitimidade das associações sindicais
está, como veremos, intimamente ligada ao
interesse em agir.
Com efeito, o reconhecimento de uma
ampla legitimidade às associações sindicais é fundamental para serem assegurados os direitos dos trabalhadores em geral
e, em particular, no que tange ao contencioso do emprego público para permitir a defesa dos trabalhadores, seja em ações coletivas de defesa de interesses coletivos, seja na
defesa de interesses individuais. Esta defesa é especialmente relevante no contencioso
do emprego público.
Efetivamente impõe-se tomar posição sobre a questão da legitimidade que, com frequência, impede que os sindicatos vejam as
questões materiais colocadas à análise dos
tribunais decididas e, ao contrário, os processos terminem mediante decisão a pronunciar-se pela falta de legitimidade das associações sindicais ou falta de interesse em agir,
atropelando-se frequentemente quer o princípio da promoção do acesso à justiça inserto
no artigo 7.º do CPTA quer o princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no artigo 268.º, n.º 4 da Lei Fundamental.

DOI: 10.26329/2021.72/73.7
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A LEGITIMIDADE DAS
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS

A legitimidade das associações sindicais endas associações sindicais em matérias como
contra-se plasmada na Constituição da Repúa participação na elaboração da legislação do
blica Portuguesa no Título II, Capítulo III que
trabalho, de participação na gestão das instrata dos Direitos, Liberdades e Garantias dos
tituições de segurança social e outras orgaTrabalhadores.
nizações que visem satisfazer os interesses
Com especial relevo para a problemática
dos trabalhadores, bem como, a competência
que se aborda, podemos ler no n.º 1 do artigo
para exercer o direito de contratação coletiva
56.º da Lei Fundamental que “Compete às asapontam num sentido muito claro.
sociações sindicais defender e promover a deAs associações sindicais exercem compefesa dos direitos e interesses dos trabalhadotências cujos efeitos vão muito para além das
res que representem”.
questões meramente laborais.
Mais, no n.º 2 do artigo 338º da Lei GeMais, os resultados das suas intervenções,
ral de Trabalho em Funseja em matéria de leções Públicas aprovada
gislação de trabalho,
pela Lei 35/2014, de 20
seja também através
“Às associações
de junho, pode ler-se o
das inúmeras ações juseguinte: “É reconhecidiciais que colocam, exsindicais compete
da às associações sinditravasam o âmbito dos
cais legitimidade protrabalhadores seus asfundamentalmente
cessual para defesa dos
sociados.
defender e promover os
direitos e interesses coAliás, J. J. Gomes Calectivos e para a defesa
direitos e interesses dos notilho e Vital Moreira
colectiva dos direitos e
referem que, se os sintrabalhadores”
interesses individuais
dicatos, ao promovelegalmente protegidos
rem os interesses dos
dos trabalhadores que
seus associados, obtirepresentem”.
verem vantagens, estas
Relativamente à questão da legitimidade
podem abranger todos os trabalhadores da
verifica-se, pela análise das supra referidas
mesma categoria e não apenas os filiados
disposições legais que as associações sindinaquela associação3.
cais têm, pois, uma legitimidade própria ou
Estes autores, muito certeiramente, estambém dita imanente ou intrínseca à condicrevem o seguinte: “(…) Por outro lado, a
ção de associação sindical.
maior parte das atribuições das associações
Ou seja, conforme defendem Jorge Misindicais dizem respeito a todos os trabalharanda e Rui Medeiros “Às associações sindidores, sindicalizados ou não (participação
cais compete fundamentalmente defender e
na elaboração da legislação de trabalho, nas
promover os direitos e interesses dos trabainstituições de segurança social). A ação sinlhadores que representem, incluindo jurisdical tem sempre externalidades (positivas e
dicionalmente ou em procedimentos adminegativas) para além do círculo dos seus asnistrativos”1.
sociados”4.
Com efeito, é entendimento de doutrina
Relativamente à legitimidade das assorelevante, que acompanhamos, que quando
ciações sindicais em termos jurisdicionais,
a Constituição se refere à competência dos
embora exista jurisprudência maioritária a
sindicatos para a defesa e promoção dos direconhecer legitimidade aos sindicatos quer
reitos dos trabalhadores que representem,
para intervirem na defesa dos direitos e inesta afirmação das competências sindicais
teresses coletivos quer para a defesa coledeve ser entendida em sentido amplo2.
tiva dos direitos e interesses individuais, a
Na verdade, o conjunto amplo dos direitos
questão está longe de ser pacífica.

1
Constituição Portuguesa
Anotada, JORGE MIRANDA
e RUI MEDEIROS, Tomo I,
2.ª Edição, Coimbra Editora,
maio 2010, p. 1102
2
idem, p. 1103
3
Constituição da República
Portuguesa Anotada, J. J.
Gomes Canotilho e Vital
Moreira, Volume I, 4.ª
Edição Revista, Coimbra
Editora, 2007, p. 742
Editora, maio 2010, p. 1103
4
Cf. Obra citada, p. 742
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– ALGUMAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS –

Como referido supra, existe jurisprudência
maioritária a reconhecer o direito das associações sindicais intentarem em juízo ações coletivas em defesa dos interesses coletivos dos associados, bem como, para defesa coletiva dos
interesses individuais, em qualquer dos casos sem necessidade de identificar os sócios
ou entregar documentos com expressos poderes de representação, interpretação que se
nos afigura correta, pelo facto da legitimidade das associações sindicais ser uma legitimidade própria da associação sindical enquanto
tal. Esta solução permite, além do mais, que os
associados não sejam identificados em juízo,
pois que, em muitos casos receiam represálias
ou, no caso dos que estão contratados a termo,
a não renovação do contrato.
Esta questão é relevante, sobretudo, no
caso dos docentes do Ensino Superior universitário e do politécnico que estejam a ser afetados com questões ligadas ao regime transitório ou de um modo geral relativas às matérias que são objeto de negociação coletiva e,
portanto, ligados ao vínculo de emprego público, nos termos do artigo 350.º da Lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
Note-se que, a questão da legitimidade
das associações sindicais é especialmente relevante se pensarmos que tem havido decisões judiciais que tratam a questão da legitimidade das associações sindicais não tanto
em função das matérias que são o objeto do
litígio, mas sim do número de associados que
poderão ser abrangidos pela decisão em concreto, o que não é correto como infra se procurará demonstrar.
Sucede que, independentemente do número de associados abrangidos numa determinada situação em concreto, as associações
têm de considerar-se parte legítima em todas
as questões respeitantes ao vínculo de emprego público e que sejam objeto, designadamente de negociação coletiva independentemente do número de associados ou sequer da
sua identificação.
Assim, estão nesta situação, designadamente, as matérias da constituição, modifi-

“mesmo quando está em causa a defesa
de interesses coletivos, em especial numa
perspetiva de defesa da legalidade e igualdade
(...) há acórdãos que se pronunciam no sentido
de que as associações sindicais carecem de
legitimidade para intentar ações principais ou
providências cautelares”

cação e extinção do vínculo de emprego público, recrutamento e seleção, carreiras, tempo de trabalho, férias faltas e licenças, remuneração e outras prestações pecuniárias, incluindo a alteração dos níveis remuneratórios e do montante pecuniário de cada nível
remuneratório, formação e aperfeiçoamento
profissional, segurança e saúde no trabalho,
regime disciplinar, mobilidade, avaliação de
desempenho, regime de proteção social convergente, ação social complementar.
É evidente que, nestes casos, as associações sindicais são parte legitima e agem no
uso da sua legitimidade própria ou intrínseca e como tal estão isentas de custas.
E isto independentemente do número de
associados ou trabalhadores que venham a
ser abrangidos ou sequer da sua identificação.
Certo é que, periodicamente, surgem
Acórdãos inquietantes em que se nega tal legitimidade ou a isenção de custas.
Permitimo-nos relatar um caso curioso
que bem demonstra a divergência e, sobretudo, a insegurança que resulta para os trabalhadores e associações sindicais que os representam o facto de perante cerca de três dezenas de ações intentadas contra as diversas
instituições de ensino superior sob a forma
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de ações de defesa de interesses coletivos, terem sido proferidas, nalguns casos, decisões
pronunciando-se pela falta de legitimidade
do sindicato ou absolvição da instância das
entidades demandadas por falta de interesse em agir!
Esta solução é completamente absurda e
inaceitável.
Diversos processos, e diga-se que foram a
maioria, contudo, seguiram os seus termos
normais sem vicissitudes formais e reconhecendo-se a legitimidade e o interesse em agir
da associação sindical e até com a procedência total dos pedidos como foi, por exemplo,
o caso dos processos n.ºs 11536/14 e 11887/15,
ambos acórdãos do TCA Sul.
A situação é tanto mais curiosa quanto
em todos os processos a que nos estamos a
referir estava em causa a aplicação do artigo 20.º da Lei do Orçamento de Estado para
2012, aprovado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30
de dezembro.
É verdade que, ao nível dos tribunais superiores, há jurisprudência abundante no
sentido de que, mesmo na defesa coletiva
de interesses individuais, as associações não
têm de identificar os associados nem juntar
expressos poderes de representação5 sendo
inequívoca a legitimidade dos sindicatos, o
que sucedeu, por exemplo, em diversos processos intentados pelo SNESup em matéria
do direito à liberdade de investigar.
Só que, mesmo quando está em causa a
defesa de interesses coletivos, em especial
numa perspetiva de defesa da legalidade e
igualdade, entre outros direitos fundamentais e legais, há acórdãos que se pronunciam
no sentido de que as associações sindicais carecem de legitimidade para intentar ações
principais ou providências cautelares, o que
é completamente inaceitável.
No sentido de que os sindicatos não têm
legitimidade para intentar processo urgente
de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias pronunciou-se o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul
proferido no processo n.º 07059/106.
O fundamento deste acórdão assenta na
curiosa e muito discutível tese de que o sindicato no processo em juízo ao “(…) defender os direitos ou expectativas de alguns dos
seus associados vai prejudicar outros que

obtiveram a classificação de «excelente» ou
«muito bom»”.
É óbvio que, no nosso entendimento, o
que está errado, e muito, nesta tese é o facto de que, na realidade, o que estava em causa no processo era a necessidade de os procedimentos concursais assegurarem o cumprimento do princípio da legalidade e da igualdade, fundamentos que os juízes parecem
não ter relevado.
Dito de outro modo, não se pode defender
que existem interesses conflituantes entre os
associados quando o que está em causa é que
a administração cumpra, nos concursos de
professores, a legalidade e a igualdade.
Na realidade, não se pode defender que
as associações sindicais não podem intentar
ações de defesa de interesses coletivos quando esteja em causa, como era o caso, a defesa de direitos ou interesses legalmente protegidos dos docentes a procedimentos justos
e igualitários.
De resto, em sentido precisamente oposto se pronunciou o acórdão do STA datado de
16/12/20107.
Com extremo relevo para a questão, podemos ler no sumário do referido acórdão que
“II – O interesse na legalidade de um concurso de professores, por se entenderem violados os princípios da igualdade e de acesso à
função pública, é um interesse colectivo dos
professores.
IV – O Sindicato dos Professores tem, por
isso, legitimidade activa para defender e fazer valer em juízo tal interesse”.
4

DO INTERESSE EM AGIR DAS
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS

Também, com alguma frequência, os tribunais vêm decidindo mediante despacho saneador-sentença que os sindicatos, por não
identificarem sócios e as suas situações concretas, não têm interesse em agir.
E isto, mesmo quando nas contestações as
entidades demandadas assumem conhecer
os contornos do litígio, bem como, em algumas situações, se recusam a praticar determinados atos8.
Ora, o interesse em agir é um pressuposto
processual que, como se sabe, não se confunde com o da legitimidade9.

5
Cf. Acórdão do STA, n.º
01785/02, de 6/02/2003,
Acórdãos do TCAN
de 13.JUL.06 e de
01.FEV.07, in Recursos
nºs 00324/05.0BEPRT e
1851/04.2BEPRT e do TCAS
de 25.MAI.06, 13.JUL.06
e 25.JAN.07, in Recursos
nºs 1335/06, 1565/06 e
02057/06, respectivamente,
todos disponíveis in
www.dgsi.pt
6
Disponível in www.dgsi.pt
7
Processo n.º 0788/10
disponível in www.dgsi.pt
8
Tem sido assim em
algumas das ações ligadas
ao direito de transição
para professor adjunto dos
assistentes que, em Regime
Transitório, obtiveram o
grau de doutor ou o título
de especialista, no caso do
ensino superior politécnico,
e para professor auxiliar,
no caso do ensino superior
universitário, em que
a obtenção do grau de
doutor confere direito a
transitar para professor
auxiliar, mediante contrato
de trabalho em funções
públicas pelo período
experimental de 5 anos.
9
Cf. Manual de Processo
Administrativo, MÁRIO
AROSO DE ALMEIDA,
Almedina, p. 220
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De acordo com Carlos Alberto Fernandes
Cadilha, o interesse em agir traduz a “(…) necessidade de usar do processo, de instaurar
ou fazer seguir a acção”10.
A nós, parece-nos evidente que o interesse em agir, no que tange às associações
sindicais, tem que ser entendido, enquanto pressuposto, de uma forma muito ampla
atendendo à legitimidade própria e intrínseca inserta no artigo 56.º da Lei Fundamental e no artigo 338.º da Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas, para prossecução entre outras, das matérias objeto de negociação coletiva insertas no artigo 350.º da LTFP,
em especial quando estejam em causa matérias do foro laboral ligadas à constituição,
modificação e extinção da relação de emprego, categoria, carreira, remuneração, férias,
entre outras das elencadas no comando legal supra citado.
Na verdade, há situações em que se decidiu pela falta de interesse em agir da associação sindical, por esta não ter identificado,
em concreto, os associados e as suas situações particulares, contrariando jurisprudência maioritária e colocando em causa a legitimidade própria das associações sindicais e o
seu óbvio interesse em agir.
Ora, esta questão – de identificação dos associados – coloca-se, porventura, nas ações
intentadas pelas associações sindicais na defesa coletiva de interesses individuais máxime num processo disciplinar em que se discute os interesses concretos e individuais de
um determinado trabalhador, mas não nas
demais situações.
Por exemplo, o direito à liberdade de investigar, enquanto vertente das funções dos
docentes, existe para todos.
Pelo que, tais decisões fazem, a nosso ver,
errada interpretação do pressuposto processual em causa, tanto mais que, com frequência, das contestações das entidades demandadas decorre claramente terem identificado a questão em litígio aceitando que não estão a remunerar, por exemplo, os docentes de
acordo com a remuneração adequada à categoria, fundamentando-se em normas insertas na Lei do Orçamento de Estado11 ou
na não aplicação, por exemplo, do reposicionamento remuneratório com dez pontos ou

ainda por terem proferido despachos limitadores do direito a investigar.
A nosso ver, não podem continuar os tribunais a efetuar interpretações restritivas
dos pressupostos processuais da legitimidade e do interesse em agir, tanto mais que,
mesmo não tendo identificado nas petições
iniciais, associados em concreto nada obsta a
que os termos do litígio estejam bem definidos e sejam percebidos, entendidos e contraditados pelas entidades demandadas, sendo
certo que, as decisões proferidas irão ter externalidades, positivas ou negativas, mesmo
para além dos associados.
5

CONCLUSÃO

A legitimidade das associações sindicais assume-se em, pelo menos, três dimensões mais
ou menos ligadas entre si:
a) legitimidade imanente, intrínseca, própria e/ou por natureza especialmente cometida pelo artigo 56.º, n.º 1 da Constituição da
República Portuguesa, podendo-se interligar, ou criar uma quarta dimensão, tendo em
atenção as suas especiais atribuições ou defesa dos interesses especialmente cometidos
pelos respetivos estatutos, neste caso estão
isentas de custas nos termos do artigo 4.º, n.º
1, al. f) do RCP;
b) legitimidade para litigarem na defesa dos direitos e interesses coletivos dos trabalhadores que representam, caso em que
se encontram isentos ao abrigo do atual nº3
do artigo 338.º da LTFP aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho;
c) legitimidade para litigarem em representação de interesses individuais de associados (máxime num processo disciplinar), em
que o associado ou associados estão identificados e a isenção de custas depende da verificação de determinados requisitos conforme
decorre da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do
Regulamento das Custas Processuais (RCP).
Note-se que, quer quanto à legitimidade
própria ou imanente quer à defesa de direi
tos e interesses coletivos, bem como, nos termos da legislação aplicável às associações
sindicais, a isenção está prevista na alínea f)
do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento das Custas Processuais. •
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