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Exmo. Associado do SNESup: 

 

Solicita V. Ex.ª que emita um parecer sobre a possibilidade dos docentes, no âmbito do regime 

transitório do ECPDESP, poderem requerer a prestação de provas públicas de avaliação de 

competência e cumulativamente beneficiarem da aplicação do regime previsto para a 

integração na carreira por via para aquisição do grau de doutor. 

 

Cumpre dizer: 

 

Importa enquadrar a questão, em termos práticos,  

 

a) O ISEP tem informado os docentes interessados que não podem beneficiar 

cumulativamente das duas vias, devendo optar, por exclusão, por uma delas; 

 

b) Para os docentes com a categoria de assistentes (convidados) ou equiparados a 

assistente a integração na carreira por via das provas públicas apenas permite a 

vinculação na categoria de assistente, enquanto, se for por via da aquisição do grau 

de doutor (ou título de especialista), a transição faz-se para categoria de professor 

adjunto, com vinculo definitivo sujeito a período experimental (5 anos) 
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Cumpre dizer o seguinte: 

 

 A matéria em análise está regulada no Decreto- Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto que contém 

um conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino 

superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela 

Lei n.º 7/2010, de 13 de maio. 

Aquele diploma de 2016, sofreu alterações pela Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto, fixando o 

texto legal atualmente vigente. 

 

Temos como normas relevantes: o art.º 2º e o art.º 5º, que regulam a prorrogação contratual e 

a integração em categoria de carreira, por efeito da aquisição do grau de doutor (vamos deixar 

de lado a aquisição do título de especialista), e o art.º 6º, que regula a prestação de provas 

públicas de avaliação de competência pedagógica e científica, como via de transição para a 

categoria de assistente na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

 

Vemos assim que enquanto a aquisição do grau de doutro permite uma efetiva transição para 

uma categoria de carreira (professor adjunto/professor coordenador), com vinculo contratual 

estável, a aprovação nas provas públicas , apenas prevê que a transição se faça, não para uma 

verdadeira  categoria de carreira ( a categoria de assistente, foi extinta em 2009, mas 

infelizmente, por más razões renascida em 2016), mas apenas permitindo um vinculo 

contratual estável (nessa putativa categoria). 

 

 

O art.º 6º, do DL n.º 45/2016, na redação da Lei n.º 65/2017, prevê que os assistentes e os 

equiparados a assistente, que cumpram os requisitos previstos no n.º1, possam prestar provas 

públicas  de avaliação de competência; aprovados os docentes  nas referidas provas, 

determina o n.º 2 que transitam, sem outra formalidades para o regime de contrato de 

trabalho  por tempo indeterminado, na mesma categoria em que exercem funções.  
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Ou seja, se for assistente ou equiparado a assistente, aprovado nas provas, transitaria para a 

categoria de assistente - com vínculo sem termo; esta solução da lei é criticável, por várias 

razões, mas é solução retirada do texto da lei 

 

Se a transição for por via da aquisição do grau de doutor, o atual texto (introduzido pela Lei 

n.º 65/2017),  do n.º1, al. a), do art.º 5º, prescreve que a transição será para a categoria de 

professor adjunto com período experimental de 5 anos. 

 

Há assim dois efeitos bem diferentes, consoante a via utilizada. 

 

Chegados aqui, impõem-se as questões cruciais: 

  

i)       Pode um docente, que está em situação de prorrogação contratual, em fase 

adiantada de doutoramento, solicitar a realização de provas públicas de avaliação 

de competência? 

 

ii)     E caso a sua marcação seja anterior à data da entrega da tese de doutoramento/ 

realização das provas, pode solicitar a suspensão da realização das provas 

públicas de avaliação de competência até saber se consegue obter o 

doutoramento?  

 

iii)    Ou realizada estas, com sucesso pedir a suspensão do efeito de transição para a 

categoria de assistente, até saber do resultado das provas de doutoramento? 

 

 

Julgamos evidente que o legislador não equacionou esta possibilidade, e, portanto, nada 

regulou sobre ela. 
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Contudo, se a situação se coloca no campo dos legítimos interesses dos destinatários do 

regime transitório em causa (docentes do ensino superior politécnico com condições para 

dele aproveitar) tem que ter uma resposta. 

 

Sem entrar em considerandos dos teóricos sobre interpretação de normas e integração de 

lacunas, podemos adiantar que aquilo que a lei não proíbe, não pode o aplicador ou intérprete 

da lei proibir. 

 

Não se poder dizer que a lei, na sua letra, fecha a porta à possibilidade de usar as duas vias em 

sucedâneo, isto é, requerer/realizar as provas públicas e passar a assistente e depois com o 

grau de doutor passar a professor adjunto. 

 

Tememos que não seja este o espírito do legislador  visto, interpretado e aplicado,  pela parte das 

entidades empregadoras, que olharão   para as duas vias como  alternativas, ou até uma 

subsidiária (provas públicas de competência) da outra, principal (aquisição do grau de 

doutor/título de especialista) 

 

Mas será esta a ratio legis do diploma de 2016?  

 

Perpassando o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 e agosto, no § 7º, diz o 

legislador o seguinte: 

 

“Porém, de entre os docentes que, em 1 de setembro de 2009, estavam abrangidos pela transição automática, 

cerca de 20% ainda não tinham obtido o grau de doutor ou o título de especialista, sendo que a sua não 

obtenção atá ao final do prazo de prorrogação do contrato fixado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, 

determina a perda de vínculo contratual” 

 

No § 11º explana-se também a vontade de “Facultar igualmente a possibilidade de a realização das 

provas públicas para a transição de carreira, introduzidas pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio (...) aos 
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docentes que contem, desde 1 de setembro de 2009, 20 anos (pela Lei n.º 65/2017 passou a 15 anos) de 

serviço em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva.” 

 

O que retirar destas manifestações de vontade formalizadas no preâmbulo? 

 

Reforçar uma finalidade que advinha do Decreto-lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e da Lei 

n.º 7/2010, de 13 de maio. 

 

A existência, à data da entrada em vigor da revisão do Estatuto de Carreira do Pessoal 

Docente do Ensino Superior Politécnico (aprovado pelo Decreto-lei n.º 185/81, de 1/7, 

ECPDESP) operada pelo Decreto-lei n.º 207/2009, de 31/8, de um vasto número de docentes 

em situação de equiparado e de assistentes, levou, o legislador a aprovar vários e sucessivos regimes 

transitórios, que visaram facilitar a integração desses docentes na carreira, tendo todo o 

regime transitório tido como principal objetivo, como o próprio legislador afirma e afirmou 

sucessivamente, facilitar a integração dos equiparados na carreira. 

Portanto, os docentes coma categoria de assistentes, equiparados a professor coordenador, a 

professor adjunto ou a assistente, que não detivessem o grau de doutor, que não estivessem 

inscritos em programa de doutoramento e que exercessem funções docentes há mais de 

quinze anos, viram ser-lhes atribuído o poder potestativo de requerer a realização de provas 

públicas, as quais lhes permitem o acesso à carreira, na categoria de professor adjunto ou 

professor coordenador. 

Este direito potestativo de requerer a realização e admissão a prestação de provas públicas 

nunca existiu anteriormente para nenhum tipo de situação.  

Podemos concluir que, por força do regime transitório instituído pelo Decreto-lei n.º 

207/2009, equiparados a assistentes, equiparados a professor adjunto, equiparados a professor 

coordenador e assistentes puderam, na grande maioria dos casos, mercê de um amplo leque de 
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vias abertas pelo legislador em derrogação do regime geral, aceder à categoria de professor 

adjunto/professor coordenador, sem concurso. 

E ainda um grupo residual de equiparados que não detinham doutoramento nem estavam 

inscritos em doutoramento adquiriram o poder potestativo de requerer a realização de provas 

públicas, as quais lhes permitem o acesso à carreira, na categoria de professor adjunto ou 

professor coordenador. 

Todo o regime transitório estabelecido no Decreto-Lei n.º 207/2009 e, depois, através da Lei 

n.º 7/2010, tem uma finalidade clara: facilitar, com derrogações ao regime geral, o 

ingresso na carreira a docentes que, pelas novas regras da carreira instituídas em 

2009, corriam risco de ficar impossibilitados de, a prazo, continuarem a exercer 

funções.  

 

Nenhuma duvida poderá assim subsistir sobre a ratio legis do regime transitório complementar 

do Decreto-lei n.º 45/2016: permitir, por uma última vez, que um alargado número de 

docentes do ensino superior politécnico possa aceder à carreira, ou por via da aquisição do 

grau de doutor /título de especialista ou por via da prestação de provas públicas de avaliação 

de competência. 

Em nenhum momento o legislador exclui o benefício de uma das vias em detrimento da 

outra, nem proíbe a utilização simultânea das duas vias. 

Acresce que, só a via da aquisição de  doutoramento (título de especialista) ,permite uma 

verdadeira transição para uma categoria de carreira, dando resposta à finalidade primeira do 

regime transitório do ECPDESP criado  pelo legislador; em boa verdade, como dissemos 

supra, a prestação de provas públicas, por assistentes ou equiparados a assistente, ao abrigo 

do atual regime, apenas, permitirá a constituição de um vínculo contratual estável, mas não o 

acesso a uma categoria de carreira em sentido próprio (aliás, em sentido diverso do regime 

introduzido em 2009/2010). 
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Concluindo, o legislador quis resolver a situação de precariedade dos docentes do ensino 

superior politécnico, disponibilizando vários caminhos para os docentes percorrerem, sempre 

com o fito essencial, de lhes premitir um vínculo contratual estável em categoria de carreira; 

assim, cabe aos docentes interessados usarem o ou os mecanismos ao seu alcance para 

beneficiar do regime. 

 

Dito isto, sempre atendendo ao prazo de prorrogação contratual (data limite até 31/8/2019 

ou ao termo do prazo de 1 ano contado desde o início da renovação excecional), é defensável 

e legítimo face ao espírito e à letra da lei, que, os docentes possam utilizar em seu beneficio as 

duas modalidades, sendo ilegítima, e não suportada na lei, a obrigação imposta de escolher, 

exclusivamente, uma das vias. 

 

Retornemos às questões cruciais supra explanadas: 

 

i) Pode um docente, que está em situação de prorrogação contratual, em fase adiantada 

de doutoramento, solicitar a realização de provas públicas de avaliação de 

competência? 

 

ii)   E caso a sua marcação seja anterior à data da entrega da tese de doutoramento/ 

realização das provas, pode solicitar a suspensão da realização das provas públicas 

de avaliação de competência até saber se consegue obter o doutoramento?  

 

iii) Ou realizada estas, com sucesso pedir a suspensão do efeito de transição para a 

categoria de assistente, até saber do resultado das provas de doutoramento? 
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Pelo argumentário supra aduzido, a resposta que defendemos é obviamente positiva 

para qualquer das três hipóteses formuladas, com mais enfâse nas constantes das 

alíneas i) e ii), mas consagrando também como legítima a hipótese iii). 

 

Salvo melhor e mais bem fundamentada opinião, é o que se me oferece dizer. 

 

O advogado 

José H. Martins 


