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2 Passo a Passo: As Regras Complementares do RT (ECDESP) 

DL N.º 45/2016, DE 17 DE AGOSTO

Artigo 2.º

Prorrogação, até 31 de agosto de 2018, do prazo para obter o doutoramento ou o título de 
especialista, bem como, dos respetivos contratos.  
                   
CATEGORIAS ABRANGIDAS  Assistente

    Equiparados a assistente
    
    Equiparados a professor adjunto
   
    Equiparados a professor coordenador

SITUAÇÕES ABRANGIDAS  + 10 anos de tempo de serviço em regime de tempo 
    integral ou exclusividade em 01/09/2009 ainda que 
    não inscritos em doutoramento a 15 de novembro de 2009
  
    + 5 anos de tempo de serviço em regime de tempo integral 
    ou exclusividade em 01/09/2009 + inscrição em 
    doutoramento em 15/11/2009

    Exercício de funções em regime de tempo integral ou 
    exclusividade entre 5 e 10 anos em  01/09/2009, 
    sem inscrição em doutoramento em 15/11/2009

    Aplica-se às categorias anteriores que exerciam funções em 
    regime de tempo integral ou exclusividade em 01/09/2009 
    e passaram a exercer em regime de tempo parcial mantendo 
    este regime VER NOTAS FINAIS 

O Contrato pode ser renovado, a título excecional pelo período de 1 ano se os docentes se 
encontrarem em fase adiantada de preparação do doutoramento (n.º 2, do artigo 2.º) – 
Ver artigo 4.º para definição de fase adiantada de preparação do doutoramento.

Requisito comum: ter contrato 
válido a 30 de junho de 2016

Atualmente poderão ter a  
designação de Convidados

*
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Artigo 5.º
Integração na Carreira

Obtido o doutoramento ou o título de especialista, de acordo com o previsto no artigo 2.º, 
transitam para o regime de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de 
contrato por tempo indeterminado, os seguintes docentes:

 

 Artigo 5.º, n.º 2 
Extensão de Integração na carreira 

CATEGORIAS ABRANGIDAS  Assistente

    Equiparados a assistente
    
    Equiparados a professor adjunto
   
    Equiparados a professor coordenador

SITUAÇÕES ABRANGIDAS  Em 01/09/2009 exerciam funções em regime de tempo 
    integral ou exclusividade
    
    Detentores do grau de doutor em 01/09/2009

    Sem o requisito temporal mínimo de serviço previsto 
    no DL n.º 207/2009

                                          

Assistentes e Equiparados 
a assistentes, transitoria-
mente para a categoria de 
assistente depois do fim 
das restrições para a cate-
goria de professor adjunto 
em período experimental 
de cinco anos.

Equiparados a professor 
adjunto para a categoria 
de professor adjunto em 
período experimental de 
cinco anos.

Equiparados a professor 
coordenador para a 
categoria de professor 
coordenador com um 
período experimental  
de 1 ano.

Atualmente poderão ter a  
designação de Convidados

*
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Artigo 5.º, n.º 3  

CATEGORIAS ABRANGIDAS  Assistente

    Equiparados a assistente
    
    Equiparados a professor adjunto
   
    Equiparados a professor coordenador

SITUAÇÕES ABRANGIDAS  Exercer funções em regime de tempo integral ou de 
    dedicação exclusiva em 01/09/2009
    
    Ter obtido o grau de doutor ou o título de especialista 
    até 18/08/2016

    Não ter transitado por não ter o requisito temporal mínimo 
    previsto no RT vigente

Artigo 5.º, n.º 4

CATEGORIAS ABRANGIDAS  Assistente

    Equiparados a assistente
    
    Equiparados a professor adjunto
   
    Equiparados a professor coordenador

SITUAÇÕES ABRANGIDAS  Exercer funções em regime de tempo integral ou de 
    dedicação exclusiva em 01/09/2009
    
    Posteriormente e sem interrupções superiores a 3 meses 
    passaram a exercer funções em regime de tempo parcial, 
    são contratados em regime de tempo integral

Atualmente poderão ter a  
designação de Convidados 

*

Atualmente poderão ter a  
designação de Convidados

*
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Artigo 6.º do DL 45/2016 

Veio permitir que os assistentes e equiparados a assistentes, a professor adjunto ou a professor 
coordenador que, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, exerçam funções em 
regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva há mais de 20 anos podem, até 31 de 
dezembro de 2016, requerer a prestação das provas a que se referem os nºs 9, 10 e 11 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, 
transitando em caso de aprovação nas referidas provas, sem outras formalidades, para o 
regime de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo 
indeterminado, na mesma categoria em que exercem funções.

NOTA O legislador pretendeu assim atribuir relevo ao tempo de serviço. Julga- se, no entanto 
que ter fixado o exercício de funções em TI ou DE em 20 anos é excessivo. Há que salientar que, 
para a contagem dos 20 anos releva o exercício de funções seja no ensino superior politécnico 
seja no ensino universitário. Exemplo: se um docente lecionou 10 anos no ensino universitário 
passando depois a lecionar no ensino politécnico deve ser contado o tempo de serviço no 
ensino universitário para efeitos da contabilização dos 20 anos.
  O legislador esclareceu que a transição é efetuada para a categoria em que exercem 
funções e não para categoria superior terminando assim com a querela interpretativa do  
que se considerava “respetiva categoria” a que aludem o nº 5 do artigo 8º-A da Lei 7/2010,  
de 13 de maio e nº 9 do artigo 6º do DL 207/2009, de 31 de agosto.
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Notas

* Atualmente muitos docentes têm nos contratos a figura de docentes convidados, contudo, 
nos termos do artigo 8.º, n.º 2 do Estatuto são equiparados, estando abrangidos pelo DL n.º 
45/2016. De qualquer modo a referência que é feita às categorias está efetuada tendo em 
conta a categoria que era detida em 1 de Setembro de 2009.

Notas finais

Nota 1: Nas situações previstas no nº 3 do artigo 2º – docentes em tempo parcial – durante a 
prorrogação mantêm o tempo parcial a não ser que a Instituição decida fundamentadamente 
proceder à contratação em regime de tempo integral.

Nota 2: O disposto no DL 45/2016, de 17 de Agosto não prejudica a possibilidade de passagem 
do regime do tempo integral para exclusividade e vice versa, uma vez que a transição entre 
regimes se configura como um direito potestativo.
Ora, o direito potestativo puro é aquele que no dizer de Ana Prata “(…) se caracteriza por o 
seu titular o exercer por sua vontade exclusiva, desencadeando efeitos na esfera jurídica de 
outrem independentemente da vontade deste. O sujeito passivo nada pode fazer, nem para 
cooperar na realização do direito nem para a impedir” (Cfr. Ana Prata, in Dicionário Jurídico, 
Volume I, 5.ª edição, Almedina, 2008, pág. 522).

Nota 3: O Regime transitório regulado pelo DL 207/2009, de 31 de Agosto na redação da Lei 
7/2010, de 13 de Maio mantém-se em vigor aplicando-se, contudo, o DL 45/2016, de 17/08 se 
este for mais favorável ao docente (nº 2 do artigo 8º do DL 45/2016, de 17/08).

Nota 4: As prorrogações e transições decorrentes são automáticas, pelo que os docentes não 
têm que efetuar qualquer requerimento. Apenas no caso das instituições não operarem a 
prorrogação ou transição de forma adequada deve ser apresentado requerimento, devendo 
solicitar a respetiva minuta ao apoio jurídico do SNESUP.
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