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PAREC ER RELATIVO
À ALTERAÇÃO DO
POSIC IONAMENTO
REMUNERATÓRIO
DOS DOC ENTES DO
ENSINO SUPERIOR

1

 $ PLQKD RSLQL¥R VREUH D QDWXUH]D MXU¯GLFD GDV LQVWLWXL©·HV GH HQVLQR VXSHULRU « S¼EOLFD WHQGR GHIHQGLGR TXH VH
WUDWD GH LQVWLWXWRV S¼EOLFRV GH UHJLPH HVSHFLDOHFRPRWDODQRUPD©¥RDSOLF£YHO¢JHQHUDOLGDGHGDVSHVVRDVFROHFWLYDVS¼EOLFDVVµ«
DSOLF£YHO¢V8QLYHUVLGDGHVH3ROLW«FQLFRVVHH
na medida em que não contrariem a especiȴFLGDGH GDV LQVWLWXL©·HV GH HQVLQR VXSHULRU
H R TXH VH GHWHUPLQD QD QRUPD©¥R HVSHFLDO
que a rege (v. Paulo Veiga e Moura e Cátia ArULPDU&RPHQW£ULRV¢/7)3S£JVHVHJV 
Daqui resulta que o disposto no nº 7 do artº
|GD/7)3VHU£DSOLF£YHO¢VLQVWLWXL©·HVGR
HQVLQRVXSHULRUH[FHSWRVHQR5-,(6QRVHVtatutos das respectivas carreiras ou em qualquer outra norma especial se determinar o
contrário do que se prescreve no referido nº
7 do artº 156º.
2. )HLWR HVWH HVFODUHFLPHQWR LPSRUWD HQW¥R
YHULȴFDU VH QR GLVSRVWR QRV HVWDWXWRV GDV
duas carreiras há alguma norma que contrarie ou disponha em sentido contrário ao que
é preceituado no referido artº 156º. Desde já

SRGHUHL GL]HU TXH Q¥R K£ WDO QRUPD H TXH
portanto, o nº 7 do artº 156º será aplicável
DRVGRFHQWHVGDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHrior, sob pena de termos de reconhecer que
estes sofreriam uma capitis deminutio relatiYDPHQWHDWRGRVRVGHPDLVWUDEDOKDGRUHVS¼blicos, a qual seria inaceitável e colidiria até
com o princípio constitucional da igualdade.
3. Na verdade, o nº 7 do artº 156º assegura o
GLUHLWR¢DOWHUD©¥RREULJDWµULDTXDQGRRWUDbalhador, na falta de lei especial em contrário, acumule 10 pontos nas sucessivas avalia©·HV GH GHVHPSHQKR QD PHVPD SRVL©¥R UHmuneratória. Ora, não há nos estatutos das
duas carreiras qualquer norma que discipliQHDFRUUHVSRQG¬QFLDHQWUHDPHQ©¥RDYDOLDWLYDHRQ¼PHURGHSRQWRVGDPHVPDIRUPD
que em parte alguma de tais estatutos se disciplina com quantos pontos os docentes muGDPGHSRVL©¥RUHPXQHUDWµULDRTXHVLJQLȴca que em matéria de pontos e dos seus efeitos em termos de carreira os estatutos são
completamente omissos, em nada contraULDQGRRTXHVHGLVS·HQDOHLJHUDO
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4.$FLUFXQVW¤QFLDGHRQ|GRDUW||GR
(&'(63 H R Q|  GR DUW | GR (&'8 LPSRUHP TXH RV UHJXODPHQWRV GDV LQVWLWXL©·HV
SUHYHMDPDDOWHUD©¥RREULJDWµULDGHSRVLFLRnamento dos docentes que alcancem a men©¥R P£[LPD QXP SHU¯RGR GH VHLV DQRV FRQVHFXWLYRV QDGD WHP D YHU FRP R Q¼PHUR GH
pontos que devem corresponder a tal men©¥RP£[LPDQHPFRPRVHIHLWRVTXHWDLVSRQWRV SRGHP SURGX]LU HP WHUPRV GH FDUUHLUD
dos docentes. Deste modo, parece-me seguro
que não há qualquer lei especial que dispoQKDHPVHQWLGRFRQWU£ULRDRTXHVHGLVS·HQR
Q|GRDUW||GD/7)3UD]¥RSHODTXDOesta
norma é plenamente aplicável aos docentes
do ensino superior.

ENSINO SUPERIOR

abr/mai/jun 2018

5. Acresce, ainda, que o legislador apenas remeteu para o poder regulamentar das instiWXL©·HV GR HQVLQR VXSHULRU D REULJD©¥R GH
SUHYHUDDOWHUD©¥RGHSRVLFLRQDPHQWRUHPXQHUDWµULR TXDQGR VH WHQKD REWLGR D PHQ©¥R
máxima num período de seis anos consecutivos, não havendo qualquer credencial legislativa para o poder regulamentar dispor em
matéria de pontos e da sua correspondência
ou dos seus efeitos, pelo que nessa matéria o
UHJXODPHQWRQ¥RSRGHDOWHUDURTXHVHGLVS·H
na lei geral, sob pena de ser ilegal por falta de
credencial legislativa e de contrariar o que se
GLVS·HHPIRQWHQRUPDWLYDVXSHULRU
6. Deverá ainda ter-se presente que o que
VHGLVS·HQRVQ|VGDVFLWDGDVQRUPDV«XP
“plus” e não um “minus”, ou seja, com tal norPDROHJLVODGRUWHYHDLQWHQ©¥RGHSUHPLDURV
GRFHQWHVPDLVFDSD]HVDTXHOHVTXHHPVHLV
DQRVFRQVHFXWLYRVW¬PDPHQ©¥RP£[LPDH
Q¥R GH SHQDOL]DU D JHQHUDOLGDGH GRV GRFHQtes ou não lhes reconhecer um “standard mínimo” que assegurou a todos os demais traEDOKDGRUHV S¼EOLFRV  R GLUHLWR ¢ SURJUHVV¥R
TXDQGRDWLQJLVVHPQDVVXFHVVLYDVDYDOLD©·HV
10 pontos.
7. Direi mesmo que a tese da inaplicabilidaGH GR Q|  GR DUW| | GD /7)3 DRV GRFHQWHVGRHQVLQRVXSHULRUFRQGX]LULD¢LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHPDWHULDOGRVQ|VGDVFLWDGDV
normas dos estatutos das carrei ras docentes,
VHMD SRU WDO LQWHUSUHWD©¥R OHJLWLPDU TXH XP

docente pudesse permanecer toda a sua vida
QDPHVPDSRVL©¥RUHPXQHUDWµULDDSHVDUGH
em muitos ciclos avalitivos ter sido excelente
ou em todos eles muito bom - bastando para
tanto que tivesse a nota máxima de forma intercalar e não num período consecutivo de
VHLVDQRVVHMDSRUFRQGX]LUDXPDGLIHUHQFLD©¥R WRWDOPHQWH DUELWU£ULD HQWUH WUDEDOKDGRUHV S¼EOLFRV XPD YH] TXH VH K£ XPD UD]¥RREMHFWLYDHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHUHOHYDQte para quem é excelente em seis anos consecutivos ter um prémio pela excelência, já
Q¥RK£TXDOTXHUUD]¥RREMHFWLYDRXUHOHYDQWH
TXHMXVWLȴTXHTXHSDUDXQVEDVWHVHUȊERPȋ
ou muito bom” durante uns anos para ter
obrigatoriamente um progresso na carreira e
para outros não se assegure esse mesmo progresso quando ao longo de todos os anos da
sua carreira foram “muito bons”.
8. O direito é por essência justo e representa
DFRQFUHWL]D©¥RGDLGHLDGHMXVWL©DSHORTXH
WHUPLQRGL]HQGRTXHWHQKRSRUFHUWRQ¥RKDYHUTXDOTXHUUD]RDELOLGDGHRXMXVWL©DQDWHVH
interpretativa que negue aos docentes do enVLQRVXSHULRURGLUHLWR¢DOWHUD©¥RGHSRVLFLRnamento remuneratório quando nas sucessiYDV DYDOLD©·HV GH GHVHPSHQKR DOFDQ©DUHP
 SRQWRV 5HȴUDVH DOL£V TXH GD SUµSULD
/HLGR2U©DPHQWRGH(VWDGRSDUDWDPbém resulta que aos docentes do ensino suSHULRU « JDUDQWLGD D DOWHUD©¥R GH SRVLFLRQDmento remuneratório pelo somatório de 10
pontos, pois não só tal lei reconhece tal direito a todos “...os titulares dos cargos e demais
SHVVRDOLGHQWLȴFDGRQRQ|GRDUW||GD/HL
Q|   RQGH HVW¥R LQFOX¯GRV RV GRFHQtes do ensino superior - como tem uma natuUH]D LPSHUDWLYD SUHYDOHFHQGR VREUH TXDLVquer outras normas que disponham em sentido contrário.

