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O Sindicato Nacional do Ensino 

Superior (Snesup) vai pedir a in-

tervenção da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT) para 

que seja averiguada a legalidade das 

contratações de docentes universi-

tários que não recebem qualquer 

vencimento. Em causa estão casos 

como o de um docente da Faculda-

de de Medicina Dentária do Porto 

que a estrutura sindical diz ser “du-

plamente ilegal”. A universidade 

tem uma interpretação diferente.

“Vamos chamar a ACT para ava-

liar essa matéria”, avança ao PÚBLI-

CO o presidente do Snesup, Gonçalo 

Velho. Anteontem, no Parlamento, 

o ministro Manuel Heitor recusou 

haver matéria para intervenção da 

inspecção. Um dos casos aponta-

dos pelo Snesup aconteceu na Fa-

culdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto. A institui-

ção pretendia que três professores 

dessem aulas sem salário. Desses, 

apenas um acabou por assinar o 

vínculo, um médico dentista con-

tratado como assistente convidado, 

informou fonte da Universidade do 

Porto (UP).

Para o sindicato, essa contratação 

desrespeita o Estatuto da Carreira 

Docente Universitária e o Código do 

Trabalho. O primeiro documento 

prevê a fi gura dos contratos sem re-

muneração no âmbito de acordos 

de colaboração entre instituições 

ou para casos de professores que já 

têm um vínculo anterior a alguma 

outra universidade em Portugal ou 

no estrangeiro. Ora, segundo con-

fi rma a própria UP, o docente em 

causa não tinha nenhuma relação 

anterior com qualquer instituição 

de ensino. No entanto, a UP defen-

de que o facto de o professor ser 

um profi ssional da área faz com 

que cumpra os requisitos no Regu-

lamento de Celebração de Contra-

tos de Trabalho de Pessoal Docente 

da UP. 

Professores 
sem salário: 
ACT chamada 
a intervir

Ensino superior
Samuel Silva

Sindicato quer que a ACT 
avalie os casos. Dos três 
docentes que UP tinha 
convidado para dar aulas, 
só um assinou vínculo

samuel.silva@publico.pt


