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O Radar 

Universidades públicas estão a contratar mais 
15% de professores convidados face a 2010 
e a quem estão a cortar nos salários. 
Há doutorados a dar aulas com salário 
de 683 euros liquidos mensais 

Superior. 
Aumenta 
número 
de professores 
precários nas 
universidades 

ANA PETRONILHO 

ana.paronilho(a,)ionline.pt 

As universidades públicas estão 
a recorrer cada vez mais a pro-
fessores com contratos precá-
rios para renovarem o corpo 
docente. São professores convi-
dados a tempo parcial, muito 
deles doutorados, com contra-
tos anuais, ou seja, não estão 
nos quadros das instituições de 
ensino superior, e têm vindo a 
sofrer cortes salariais na ordem 
dos 30% a 50%. 

Entre 2010 e 2014 houve um 
aumento de 600 (15%) no total 
de docentes convidados. Segun-
do os dados oficiais, a que o i 
teve acesso, há um total de 4546 
professores convidados nas 14 
universidades públicas. Em 2010 
eram 3944 os docentes que 
davam aulas com vínculo de con-
vidado. 

E esta é, aliás, segundo os 
mesmos dados, a única cate-
goria na carreira dos profes-
sores que cresce nas universi-
dades públicas, nos últimos 
quatro anos. Entre os profes-
sores com vínculo aos quadros  

das instituições a tempo inte-
gral ou de dedicação exclusi-
va houve uma redução de 14% 
e de 6%, respetivamente, entre 
2010 e 2014. 

Estratégia diferente está a 
ser seguida pelos politécnicos 
públicos e pelas universida-
des privadas. Nestes casos, 
todo o corpo docente, dos qua-
dros e contratados, foi redu-
zido entre 2010 e 2014, fruto 
das restrições orçamentais e 
de contratação de pessoal. No 
caso das universidades priva-
das houve uma redução de 44% 
de professores convidados e 
de 15% de professores dos qua-
dros em dedicação exclusiva, 
por exemplo. 

Estas têm sido as práticas segui-
das pelas universidades para 
contornarem os cortes nas dota-
ções orçamentais do Estado que 
têm vindo a sofrer desde 2010 
e a regra da Lei do Orçamento 
do Estado que impede que as 
instituições aumentem a mas-
sa salarial "em relação ao maior 
valor anual dos últimos três 
anos". Além disso, as institui-
ções de ensino superior - a par  

das regras aplicadas para a fun-
ção pública - têm estado impe-
didas, nos últimos anos, de 
aumentar o número de profes-
sores dos quadros. 

UNIVERSIDADES CORTAM SALÁ-

RIOS Além do aumento dos pro-
fessores convidados, algumas 
universidades - Évora, Porto, 
Coimbra e 1SCTE - estão a cor-
tar os salários destes docentes. 
Nestas instituições existem casos 
de professores que, de um salá-
rio de 1800 euros líquidos, pas-
saram a receber um vencimen-
to mensal de 683 euros líqui-
dos, diz ao i o presidente do 
Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (SNESup), Gonçalo 
Velho. 

Estes cortes salariais são fru- 

Há mais de 4500 
professores 

convidados nas 
universidades 

públicas 

Universidades 
privadas reduziram 
em 44% o número 

de professores 
convidados 

to da decisão das universidades 
que alteraram, em despacho rei-
toral, o número de horas que 
são consideradas como horário 
completo. 

A lei, através do artigo 71." do 
Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, fixa em 9 horas 
semanais o número máximo 
de horas de aulas ou de semi-
nários que podem ser atribuí-
das pelas universidades aos 
professores convidados. Ou seja, 
por lei, os professores com 9 
horas semanais têm um horá-
rio completo nas universida-
des, devendo receber a remu-
neração a 100%. No caso dos 
politécnicos, são consideradas 
12 horas semanais. 

No entanto, segundo Gonça-
lo Velho, a lei não está a ser res- 
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peitada nestas quatro univer-
sidades. pelo menos. 

Na Universidade de Coimbra 
são consideradas como um 
horário completo 20 horas 
semanais. Na Universidade do 
Porto e no 1SCTE são tidas 
como referência 18 horas sema-
nais, e no caso da Universida-
de de Évora são 16 horas. O 
que faz com que os docentes 
que lecionam as 9 horas, de 
acordo com a lei, acabem por 
sofrer o corte salarial corres-
pondente ao número de horas 
que cada universidade tem 
como referência. 

Há casos dc professores con-
vidados que "estão a exercer 
cargos de coordenação e de 
direção dc cursos que estão 
contratados a 70%, mas estão 

Évora, Porto, ISCTE 
e Coimbra estão a 

"ferir a lei", avisa o 
sindicato nacional do 

superior 

Há professores-  da 
direção de cursos que 

estão a trabalhar a 
tempo inteiro e a 

receber salário a 70% 

a trabalhar a tempo inteiro", 
denuncia ao i Gonçalo Velho. 

Os cortes salariais aos profes-
sores convidados é hoje uma 
prática "generalizada" das uni-
versidades, alerta Gonçalo Velho, 
para quem estas reduções sala-
riais "ferem a lei". 

Ao sindicato chegaram denún-
cias de casos semelhantes em 
mais duas universidades: Trás-
-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
e Beira Interior (UBI). 

Entretanto, o caso da Univer-
sidade de Coimbra (UC), um dos 
primeiros a ser detetado, che-
gou ao provedor de Justiça, que 
é também professor catedráti-
co de Direito precisamente nes-
ta instituição. Para o provedor, 
o despacho reitoral da UC não 
é válido e viola os princípios da  

O provedor de JuStiça diz 
que as alterações nos 
horários dos professores 
convidados não são válidas 

proporcionalidade e da razoa-
bilidade, podendo comprome-
ter "a qualidade do ensino e o 
desenvolvimento profissional 
do corpo docente" daquela "repu-
tada" universidade. Com  base 
neste parecer, os sindicatos - o 
SNESup e a FENPROF - exigem 
que o despacho seja revogado 
sob pena de avançarem com 
ações para tribunal. 

Questionado pelo i, o ISCTE 
diz que "tem vindo a diminuir 
o número de convidados", mas 
"a aumentar nos últimos anos 
de forma progressiva o núme-
ro de professores de carreira". 
lembrando que "em 2010 eram 
79 equivalentes a tempo inte-
gral e em 2016 baixou para 63". 
O reitor do ISCTE. Luís Reto, 
sublinha ainda que, no quadro 
da lei e da regulamentação inter-
na, "só muito excecionalmente 
haverá contratações a tempo 
integral dc docentes convida-
dos e por períodos limitados de 
tempo". Até porque, acrescen-
ta o reitor, "os professores con-
vidados são isso mesmo, profis-
sionais que trazem para a uni-
versidade o seu conhecimento 

Números 

9 
Número de horas semanais 
fixadas por lei que 
correspondem a um horário 
completo na universidade 
para um convidado 

12 
Número de horas semanais 
fixadas por lei que 
correspondem a um horário 
completo no politécnico para 
um convidado 

20 
Número de horas fixadas pela 
Universidade de Coimbra para 
um horário completo de um 
convidado 

18 
Número de horas fixadas pelo 
ISCTE e pela Universidade do 
Porto para um horário a tempo 
inteiro 

prático especializado, pelo que 
a sua disponibilidade para lecio-
nar é necessariamente limita-
da quer no tempo letivo quer 
nos tópicos que dominam". 

Também a Universidade do 
Porto disse ao i que "só pontual-
mente" está a contratar docen-
tes convidados com reduções de 
salários e horários. 

Já a Universidade de Coimbra 
diz que está garantida "unia equi-
dade salarial plena entre docen-
tes de carreira e docentes espe-
cialmente contratados". O vice-
-reitor Luís Menezes, com o 
pelouro dos recursos humanos. 
sublinha ainda que "os docen-
tes especialmente contratados 
são normalmente individuali-
dades com carreira externa à 
universidade" e que no próximo 
ano letivo haverá na UC "cerca 
de 400 professores convidados 
a tempo parcial". 

As restantes universidades -
Évora. UTAD e UBI - não res-
ponderam às questões coloca-
das pelo i. Também o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Ensi- 
no Superior (MC IEb) não teceu 
comentários. 


