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Reitoria da Universidade dos Açores passa 
para 9 horas carga horária dos docentes  

O Presidente da Comissão Nacional do 
Ensino Superior, professor Álvaro Borralho, 
acusou ontem a reitoria da Universidade dos 
Açores de estar a agir como se agia no perío-
do antes do 25 de Abril. 

A Academia açoriana tornou como prática 
comum, mediante despacho, de um horário 
dos professores de 12 horas, em vez das 9 
definidas pelo Estatuto da Carreira Docente. 
Depois de notificada pelo Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Ponta Delgada, em se-
quência a uma acção do Sindicato Nacional 
do Ensino Superior,  a Universidade acaba de 
alterar a carga horária dos docentes, repondo 

o horário de 9 horas.
 Àlvaro Borralho, presidente da Comissão 

Nacional do Sindicato, explicou à Antena 1 
Açores os contornos da questão: “O anterior 
despacho afirmava que o tempo das docên-
cias para o próximo ano lectivo devia ir até 
12 horas. 

E agora, recebemos uma informação dos 
serviços internos da Universidade, sem fun-
damentação. Estas informações rondam pelos 
diversos responsáveis da Universidade, sem 
que se faça um novo documento a alterar o 
anterior. Portanto, há uma informação de que 
a carga lectiva para os docentes mantém-se 

não pode ir a mais de 9 horas”.
“A Universidade, com quase toda a cer-

teza, vai perder a acção em Tribunal que su-
bestima em não dialogar com as estruturas 
representativas dos docentes. É como se es-
tivéssemos no antes 25 de Abril”, conclui o 
dirigente sindical. O sindicalista chama tam-
bém a atenção do Conselho Geral. Lembra 
que o reitor responde perante os conselheiros 
eleitos. “Os membros do conselho geral não 
se vêm em si mesmo como dotados de ca-
pacidade de interrogar e questionar o reitor 
a dar explicações ao conselho geral”, afirma 
Álvaro Borralho. 


