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'rofessores aue não reponham aulas tip dias fpriarinc nu do hniv. nnrlorn   • •tti 

Nacional Constantino Rei 
Pres. do Politécnico 
da Guarda 

Maus profes-
sores, que só 
pensam em 
si próprios, e 
são péssimos 
funcionários 
públicos, que 
dão um mau 
exemplo" 

Gonçalo Velho 
Presidente 
do SNESup 

Enviei o caso 
para os advo- 
gados apura- 
rem se esta- mil alunos 
mos perante Três anos após a sua 
um crime criação, há mais de 11 

público mil alunos inscritos em 
cursos TeSP, 80% dos de assédio quais em institutos po- 

moral" litécnicos públicos. 
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I I .s 1 Presidente do Instituto da Guarda ameaça cancelar apoios à produção científica se professores se recusarem a compensar horas 

Politécnico obriga 
docentes a repor 
aulas de feriados 

Alexandra Inácio 
alexandrainacioMn.pt 

► O presidente do Instituto Politéc-
nico da Guarda ameaça retirar os 
apoios financeiros previstos para a 
produção científica aos professores 
que não compensem as aulas que 
calhem em dias feriados ou que não 
sejam lecionadas por motivos de 
baixa dos docentes. O presidente 
do Sindicato do Ensino Superior 
(SNESup) classifica o ato como "in-
timidatório" e "ilegal". O ministro 
do Ensino Superior, Manuel Heitor, 
remete-se ao silêncio. O presiden-
te do Conselho Coordenador dos 
Institutos Superiores Politécnicos, 
Nuno Mangas, também recusou fa-
lar ao IN, confirmando apenas, atra-
vés do gabinete de imprensa, que 
as horas têm de ser integralmente 
cumpridas. 

Em causa, os cursos técnicos 
superiores profissionais (TeSP), de 
dois anos, lecionados nos politéc-
nicos e que são financiados pelo 
Programa Operacional de Capital 
Humano (POCH). Ainda a apurar 
o "prejuízo total", o presidente do 
Politécnico da Guarda alertou, 
num primeiro email enviado aos 
docentes, para o valor que podia 
ser cortado ao instituto (cerca de 
80 euros por hora não lecionada). 
Constantino Rei frisou que não 
abriria procedimentos disciplina-
res, mas que se reservava o direi-
to de distinguir entre os docentes 
"responsáveis" e "egoístas". 

Depois de declarar ao IN que 
apenas está a assegurar o cumpri-
mento integral da carga letiva, 
Constantino Rei enviou novo 
email aos docentes, informando-
os de que, na sequência do "reen-
caminhamento anónimo e cobar- 

de" da primeira mensagem a ór-
gãos de comunicação social, irá 
cancelar os apoios previstos à pro-
dução científica aos docentes que 
"não cumpram integralmente as 
cargas horárias". 

Calendário feito com dias úteis 
Em resposta escrita enviada ao IN, 
o gabinete do coordenador do 
POCH sublinha que o financia-
mento dos TeSP "não é afetado 
pela existência de feriados duran-
te o período de formação, na me-
dida em que o planeamento das 
aulas é definido pela instituição 
em função do calendário dos dias 
úteis". E, relativamente às aulas 
que não são lecionadas por baixa 
do professor, a "instituição pode 
proceder à sua substituição, sen-
do que, para efeitos de financia-
mento, apenas releva o período de 
formação efetivo, independente-
mente do formador em causa". 

Gonçalo Velho, presidente do 
SNESup, garante que as aulas cuja 
compensação está a ser exigida 
"nunca teriam de ser dadas" e cri-
tica Constantino Rei por agora se 
preocupar com os feriados como 
antes não o fez relativamente ao 
pagamento irregular de subsídios 
aos presidentes de politécnicos. 

"Não temos conhecimento de 
nada similar. Por vezes, são denun-
ciadas pressões informais mas as-
sim, por escrito, é a primeira vez", 
afirma Gonçalo Velho, insistindo 
que as exigências e "ameaça" de 
Constantino Rei são "ilegais". • 

POCH Institutos já 
receberam mais de 
12 milhões de euros 

• Os TeSP são cursos de dois 
anos dirigidos especialmente 
para os alunos oriundos do en-
sino profissional. É uma oferta 
apenas lecionada em institu-
tos politécnicos. De acordo 
com o gabinete coordenador 
do Programa Operacional de 
Capital Humano (POCH), de-
corrente do concurso de 2016, 
foram analisados e aprovados 
18 projetos para financiamen-
to. No total, entre o investi-
mento nacional e os 9,1 mi-
lhões de euros atribuídos pelo 
Fundo Social Europeu, foram 
investidos mais de 12 milhões 
de euros na nova oferta do en-
sino superior. 


