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Na Universidade do Minho contabilizam-se 25 docentes sem 
remuneração. Os números foram avançados por António Cunha, reitor 
da academia minhota, que assume também o cargo de presidente 
do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). 

Universidade do Minho com 25 
professores sem remuneração
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De acordo com o responsável 
máximo da UMinho, estes são 
docentes com o estatuto de 
convidados e aposentados.
 A questão da existência, em 
várias universidades portugue-
sas, de professores que estão a 
lecionar e não são remunerados 
foi divulgada a semana passa-
da pela comunicação social. A 
tutela confirmou 176 casos nas 

universidades públicas, em 2014, 
mas o sindicato garantiu que 
há muitos mais. Para Gonçalo 
Velho, presidente do Sindica-
to Nacional do Ensino Superior 
(Snesup), este recrutamento é 
“ilegal”. Uma opinião que não é 
partilhada pelas academias.  
 De acordo com o Jornal de No-
tícias, na Universidade do Porto 
contam-se 40 professores con-

Situação de 
professores sem 
salário “é normal 
e pontual”

Questionado sobre a existência 
destes casos, António Cunha dis-
se apenas que esta é uma “situa-
ção pontual”, que “está prevista 
na lei e não tem por objetivo a 
redução de custos”. O presiden-
te do CRUP garantiu à Lusa, que 
“normalmente esta situação é de 
natureza pontual num quadro da 
chamada contratação sem remu-
neração, que é uma figura para 
professores convidados, que exis-
te, está prevista na lei e é algo que 
até é bastante importante e posi-
tiva para as universidades”. Uma 
figura que é aplicada num con-
texto próprio e específico, enqua-
drando determinadas situações. 
“Não é de modo nenhum algo 
generalizado ou que se destine a 
ter uma lógica das universidades 
reduzirem custos. São situações 
pontuais e nalguns casos pren-
dem-se com o facto de a pessoa 
em causa não querer recebimen-
tos adicionais face ao que já tem. 
Eventualmente haverá alguma si-
tuação, que desconheço, de con-
tratação, utilização exagerada do 
mecanismo”, avançou. • LR

tratados em 2016, que não aufe-
rem qualquer tipo de remunera-
ção. Já na Universidade Nova de 
Lisboa, mais concretamente na 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, há voluntários que es-
tão a dar aulas. Nesta faculdade, 
os investigadores dos centros de 
investigação, bolseiros de douto-
ramento ou pós-doutoramento 
aceitam dar aulas gratuitamente. 
Segundo dados avançados pelo 
jornal, só este ano, estes investi-
gadores asseguraram 39 unida-
des curriculares de licenciaturas e 
programas doutorais. “Os centros 
oferecem ou disponibilizam os in-
vestigadores. A faculdade não se 
responsabiliza por eles, nem pela 
sua remuneração, mas as unida-
des são aprovadas pelo conselho 
científico como parte dos currí-
culos dos cursos”, explicou José 
Neves, ao Jornal de Notícias. Es-
sas unidades são entregues a 
docentes de carreira, que lhes 
“dão o nome” sem dar as aulas. 
Ou seja, os investigadores que 
lecionam não podem pôr esta 
experiência no currículo.
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UMinho tem 25 professores 
sem remuneração
Os números foram avançados
por António Cunha, reitor da academia 
minhota, P.10


