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Sindicato processa várias universidades 
ENSINO SUPERIOR  O Sindicato Na-
cional do Ensino Superior (Snesup) 
apresentou queixa-crime contra a 
Universidade de Coimbra no Mi-
nistério Público. O motivo da de-
núncia é o regulamento que define 
salários e horários aplicados aos 
professores convidados, que o Pro-
vedor de Justiça concluiu que vio-
la "princípios de equidade e pro-
porcionalidade" e já pediu à uni-
versidade para corrigir. O Snesup 
também vai avançar contra outras 
universidades, como a do Porto, 
por aplicarem regras similares. 

"Se temos o Provedor de Justiça  

a indicar a existência de uma ilega-
lidade e as ilegalidades são trata-
das pelo Ministério Público, o caso 
vai agora para tribunal com um 
aliado de peso." Ou seja, explicou 
ao IN o presidente do Snesup, Gon-
çalo Velho, a denúncia é funda-
mentada com a avaliação do Pro-
vedor. 

O gabinete jurídico do sindicato 
está a preparar queixas similares 
que vão ser entregues no MP con-
tra as universidades do Porto, Évo-
ra, Beira Interior, Trás-os-Montes e 
ISCTE-IUL. "A nossa ideia é que os 
mesmos princípios invocados con- Gonçalo Velho preside ao Snesup 

tra Coimbra sejam extensíveis às 
restantes. Para nós é uma ação cri-
minal, não administrativa", conclui 
Gonçalo Velho. 

Coimbra, à semelhança das res-
tantes universidades, aprovou no 
ano passado um despacho que al-
terou o regime de horas semanais 
e consequente remuneração dos 
professores convidados, contrata-
dos a tempo parcial, conforme o IN 
noticiou em junho de 2016. As ins-
tituições negaram a aplicação de 
cortes e garantiram estar a unifor-
mizar as regras. Os docentes, al-
guns contratados a tempo integral,  

denunciaram cortes de 40% nos sa-
lários e dois apresentaram queixa 
ao Provedor. Por exemplo, um con-
trato de nove horas - limite para os 
professores de quadro pago a 100% 
- equivale para os convidados a 
60% e a um salário de 650 euros ilí- 
quidos. • 

O Snesup defende ainda que à 
Inspeção-Geral de Educação e 
Ciência (IGEC) só resta respeitar as 
conclusões do Provedor, suspen-
dendo "de forma célere" os regula-
mentos, sem prejuízo das ações 
que irão decorrer em tribunal. 
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