
RESPOSTA DO SNESUP A QUESTÕES COLOCADAS PELA EMBAIXADA DE FRANÇA EM 
LISBOA: 

Função pública: os professores de todas as categorias e escalões (universidade + IP) 
pertencem bem à função pública? 

Em Portugal há ensino superior público e privado, quer no universitário, quer no 
politécnico. Os professores do ensino superior privado (universitário e politécnico) não 
são funcionários do Estado. Trabalham para empresas privadas. 

É possível que docentes do ensino superior público (universitário e politécnico), não 
estando em exclusividade no ensino público, tenham um vínculo ao privado, pelo que 
pode haver professores do ensino superior privado que tenham um vínculo público. É 
também possível, uma vez que determinadas universidades públicas se converteram em 
Fundações Públicas com regime de direito privado, encontrar docentes em 
universidades públicas com vínculos de natureza privada. 

É ainda importante considerar que, em Portugal, há duas leis que definem o campo 
daquilo que tradicionalmente se designa por “funcionário público”: 

1- A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que estabelece o regime de vinculação, de 
carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 
(Declaração de rectificação n.º 22-A/2008, de 24 de Abril) e; 

2- a Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o regime de contrato de trabalho em 
funções públicas.  

O contrato de trabalho em funções públicas regula a relação jurídica de emprego dos 
docentes das Universidades e Politécnicos públicos. Constitui uma “relação de trabalho 
subordinado de natureza administrativa”, sendo portanto um vínculo de direito público, 
no entanto, a entidade empregadora é a instituição e não o Estado. 

Aconselhamos a leitura do artigo publicado na nossa revista, disponível em 
http://www.snesup.pt/htmls/EFkuFAkFFkxeeryXLA.shtml  

 

Concursos para professor catedrático, associado e auxiliar (universidades) + professores 
coordenadores (IP):  

=> os concursos são abertos directamente pelo estabelecimento? não há nenhum concurso 
organizado previamente pelo Estado para ter acesso à função pública e à carreira 
universitária? 

Sim, são abertos pelas instituições. O Estado não abre concursos de acesso nem sequer 
de qualificação. 

 

Modalidades de progressão na carreira: existem critérios objectivos (antiguidade e mérito)? 
quais são as autoridades que definem estas modalidades? 

http://www.snesup.pt/htmls/EFkuFAkFFkxeeryXLA.shtml


=> a progressão na carreira supõe uma mobilidade internacional por parte do professor? 

Entra-se na carreira como Professor Auxiliar (nas universidades) ou Professor Adjunto 
(nos Politécnicos), existindo a obrigatoriedade do doutoramento. Progride-se 
unicamente mediante concurso com prestação de provas públicas e avaliação curricular. 
A antiguidade não é um critério de progressão. 

 
É possível, contudo, concorrer diretamente a Professor Associado e Professor 
Catedrático (nas universidades), ou Professor Coordenador e Coordenador Principal 
(nos politécnicos), sem deter previamente qualquer categoria ou até qualquer vínculo 
como professor. O único requisito formal de acesso é o tempo de atividade pós 
doutoramento e, no caso do Professor Catedrático ou Professor Coordenador Principal, 
a detenção da agregação. 

 

Número de horas anuais das diferentes obrigações de serviço dos professores? 
=> ensino: seis horas semanais mínimas e nove horas semanais no máximo. Certo? 

Sim, se estivermos a falar de universidades públicas. Contudo, numa larga maioria de 
universidades públicas, os docentes vão até limites de 12h/semanais.  

No caso dos politécnicos públicos os limites são entre as 6 e as 12h semanais. 

=> as restantes funções dos professores (coordenação, direcção de estabelecimentos, 
investigação...) são submetidas a cargas horárias definidas legalmente? 

Além da docência estão definidas atividades de investigação, direção/gestão e extensão. 
Não, não há cargas horárias definidas legalmente para essas atividades. No total o 
horário não deve ultrapassar 35 horas semanais. 

=> existem obrigações específicas (residência..;) 

Não. 

 

Licença sabática: 

=> os professores de universidade só têm direito a licenças parciais (6 meses cada 3 anos)? ou 
têm direito, como os professores dos IP, a licenças parciais e anuais (1 ano, cada seis anos)? 

As sabáticas gozam-se ao fim de 6 anos de serviço ou seja, ao sétimo ano. São de um 
ano. Por decisão do Reitor / Presidente, mediante pedido, podem ser gozadas por 6 
meses em cada 3 anos, mas é raro. A regra é que a sabática tenha 1 ano. 

 

Reforma:  

=> existe um limite de idade máxima para leccionar durante a reforma? 



Sugerimos que leia o artigo 83º do ECDU e 42º do ECPDESP. Resumidamente, o limite 
máximo são os 70 anos, quando os professores são obrigados a jubilar-se. Mas, em 
condições excecionais, podem dar aulas. 

 

Remuneração: 

=> a progressão no salário está vinculada à promoção do professor na hierarquia docente? 

Sim. Face à interpretação feita da Lei do Orçamento para 2012, a promoção não tem 
significado progressão salarial. Por exemplo, as universidades continuam a pagar pelo escalão 
de assistente aos professores que se tornam auxiliares por terem feito doutoramento, entre 
outros casos. O assunto vai ser apreciado pelos Tribunais, por iniciativa do SNESup. 

=> qual é a autoridade que decide da progressão no salário: o estabelecimento, instança 
nacional, outro? 

É a lei que define. 

=> existe um regime de indemnização específico? (primas, indemnidades, bónus...) caso sim, 
estes bónus são limitados a uma percentagem do salário? 

Para quem exerce cargos de direção (reitores, diretores, sub-diretores). Estão limitados. 
A avaliação de desempenho permite as subidas de remuneração e atribuição de prémios, 
mas estão suspensos desde 2011 para toda a Administração Pública. 

 

Cúmulo de actividades: os professores não podem exercer outras actividades profissionais 
paralelamente, certo? menos nalgumas situações (artigos 41 e 73 dos dois Estatutos),certo? 

=> no caso das actividades autorizadas, a remuneração consagrada a estas actividades é 
limitada? caso sim, a limitação corresponde a uma percentagem do salário de professor? 

Depende. Se estiverem em exclusividade não podem, a não ser em atividades que a lei 
expressamente indica. Em casos excecionais o Reitor / Presidente pode autorizar que 
docentes em exclusividade recebam remunerações adicionais por prestação de 
determinados serviços, mas as autorizações são dadas caso a caso. Se o docente não 
estiver em exclusividade pode ter outra atividade remunerada. 

 

Mobilidade internacional: 

=> existem dispositivos que facilitam a mobilidade dos professores para o exterior? 

Não. 

 


