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RUI GAUDÊNCIO

O Sindicato Nacional do Ensino Superior fala num universo potencial de 16 mil pessoas abrangidas

Os professores do ensino superior e 

os investigadores que têm vínculos 

precários serão incluídos no progra-

ma de regularização de vínculos dos 

trabalhadores do Estado. As duas 

carreiras não estavam originalmen-

te incluídas neste processo, mas o 

Governo acabou por ceder às exi-

gências dos sindicatos.

“Encontram-se abrangidas as 

situações que correspondem ao 

exercício de funções equiparadas 

a categorias da Carreira Docente 

Universitária, da Carreira Docente 

do Ensino Superior Politécnico e 

da Carreira de Investigação Cientí-

fi ca”, garante ao PÚBLICO o Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (MCTES). A portaria que 

regula a primeira fase do progra-

ma de regularização de precários 

no Estado foi publicada na última 

quarta-feira.

Ensino superior e ciência 
incluídos no programa 
de regularização de precários

O diploma determina também 

que as situações em que é possível 

que a contratação seja feita a termo 

“não correspondem à satisfação de 

necessidades permanentes” e fi cam 

fora do processo de regularização 

de vínculos precários. O presiden-

te do Sindicato Nacional do Ensino 

Superior (Snesup), Gonçalo Velho, 

defende que, por isso, o processo 

“arrisca-se a ser um enorme em-

buste”.

O Snesup tinha estimado em 16 

mil o número de precários no en-

sino superior e ciência, entre pro-

fessores convidados, bolseiros de 

investigação e investigadores com 

contratos a termo — o que faria des-

te o segundo ministério com mais 

precários, apenas atrás do Ministé-

rio da Educação e dos milhares de 

professores do ensino básico e se-

cundário em condições de entrar 

para o Estado. Contudo, com esta 

determinação do Governo, serão 

consideravelmente menos as pes-

soas abrangidas pelo programa de 

regularização de vínculos.

O sindicato vai apelar a que do-

centes e investigadores se inscre-

vam “massivamente” para serem 

avaliados e assim sinalizar o nível 

de precariedade no sector. Ainda 

de acordo com o Snesup, só o Mi-

nistério da Educação apresenta um 

número de trabalhadores precários 

superior ao do MCTES.

O programa de regularização de 

vínculos dos trabalhadores do Esta-

do é um de cinco processos de re-

gularização de contratos precários 

em curso nos sectores do ensino su-

perior e ciência. “Tem sido a nossa 

principal prioridade”, garante Ma-

nuel Heitor. Em curso estão também 

as apreciações parlamentares do re-

gime transitório de acesso à carrei-

ra de docente dos politécnicos e o 

diploma do emprego científi co.

O Governo está também a nego-

ciar com os sindicatos uma solução 

para os 117 leitores das universida-

des com vínculo precário, que de-

verão passar a ter um contrato de 

trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado a partir da 

entrada em vigor do Orçamento do 

Estado para 2018. 

Foi ainda constituída uma secção 

especializada do Conselho Coorde-

nador do Ensino Superior que está 

a fazer uma avaliação do funciona-

mento das universidades com esta-

tuto de fundação, incluindo os me-

canismos de contratação de pessoal 

usados por essas instituições.

samuel.silva@publico.pt

Função pública
Samuel Silva

Governo confirma 
que professores 
e investigadores também 
poderão ter vínculos 
permanentes
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“Encarnados” podem 
celebrar título inédito já no 
próximo sábado, na Luz p38

Piada considerada ofensiva 
deixou a América a discutir 
a liberdade de expressão p18

Documento escrito em 1975 
já alertava para os riscos do 
autoritarismo na Europa p6/7

Queda dos preços do 
petróleo ajuda. Exportações 
também cresceram p17

Benfica 
vence Rio Ave
e está a uma 
vitória do “tetra”

Uma piada sobre 
a boca de Trump 
deixou Colbert 
em apuros 

Investigadores e docentes 
do superior também vão 
poder entrar no Estado
Governo alarga programa de regularização de precários ao ensino superior e ciência • 
Sindicato estima que 16 mil pessoas, entre professores e bolseiros, possam ser abrangidas  
• PCP e PS acordam contratação de bolseiros sem perda de salário Sociedade, 12

Factura com 
importação de 
energia é a mais 
baixa em 12 anos

O relatório 
maldito de Delors 
que a Comissão 
mandou destruir

Somália
Zeinab foi 
vendida em 
casamento para 
os irmãos não 
passarem fome
Mundo, 22/23
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Papa Francisco - Wake Up!
11 músicas com hinos e orações do 
Papa Francisco 

hininosos ee ororaçaçççõeõess dodo 

Por + 
8,50€

França marcha
com  Macron
e dá esperança 
à Europa 
Macron ganha com 65% dos votos 
mas não evita abstenção recorde

Le Pen duplica votação do pai e 
anuncia refundação da Frente Nacional

Análise de Jorge Almeida Fernandes, Rui 
Tavares, Seixas da Costa e Marina Costa Lobo

Destaque, 2 a 4 e Editorial
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