
PROVEDOR D E JUSTIÇA 
O Provedor-Adjunto 

Exm.° Senhor 
Reitor da Universidade de Coimbra 
Reitoria da Universidade de Coimbra 
Paço das Escolas 
3004-531 Coimbra 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência 

S-PdJ/2016/14412 - 08/07/2016 

Q/2662/2016 (UT4) 

§ - Assunto: Despacho n.' 86/2016. 

f 
1. Foram dirigidas ao Provedor de Justiça várias queixas, subscritas, umas, pelo Sindicato 

dos Professores da Região Centro (SPRC) e pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior 

(SNESUP), e outras por professores convidados da Universidade de Coimbra, 

relativamente ao Despacho n.° 86/2016 do Vice-Reitor, datado de 22, de abril de 2016, 

que fixa o número total de horas de serviço semanal e o número semanal de horas de 

aulas, para os contratos a tempo parcial do pessoal especialmente contratado, a celebrar ou 

a renovar depois de 23 de abril de 2016. 

Nessas queixas, é alegado, em síntese, que tal Despacho, assumindo natureza 

regulamentar, não observou o procedimento do regulamento administrativo previsto nos 

artigos 9 9 ° a 101° do Código do Procedimento Administrativo; e, fundamentalmente, que 

o mesmo subverte a lógica de comparabilidade entre a duração e organização do trabalho 

e de proporcionalidade da remuneração de um docente universitário em regime de tempo 

integral e de um docente especialmente contratado em regime de tempo parcial, 

conferindo a este um tratamento menos favorável, em desrespeito dos artigos 153 °, n.° 1, 

alínea b), e 154.°, n.° 2, e n.° 3, alínea a), do Código do Trabalho, aqui aplicável por força 

do disposto no artigo 68.°, n.° 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)^, 

1 Aprovada pela Lei n.° 35/2014, de 20 de junho. 
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dos attigos 7 1 ° , n°s. 1 e 3, e 7 4 ° , n.° 5, do Estatuto da Carreira Docente Universitária 

(ECDU)2. E ainda alegado que se mostram também violados os princípios da legalidade, 

da proporcionalidade e da razoabilidade, consagrados respetivamente nos artigos 3 °, 7.° e 

8 ° , todos do Código do Procedimento Administrativo. 

Como exemplo, pode ser dada nota do caso de uma professora convidada há vários anos, 

cuja situação se alterou drasticamente por força deste Despacho. Assim, de um contrato a 

90%, com 250 horas letivas, referente ao ano letivo de 2015/2016, esta professora passaria 

agora para um contrato a 60%, com 330 horas letivas, sofrendo uma redução expressiva 

do respetiva remuneração, não obstante o aumento de horas de trabalho (de lecionação). 

O aumento de horas de trabalho a que este Despacho a obrigaria, com a concomitante 

perda de remuneração fez com que não tivesse aceitado manter o serviço docente que 

vinha prestamio nos últimos anos, optando por recorrer a bolsa de pós-doutoramento e 

por ficar na Ulniversidade de Coimbra, como convidada a tempo parcial apenas a 20%, por 

ser este o limite autorizado para esta situação de acumulação. 

E ainda referido que, ao aumentar em muito as horas do serviço de aulas dos professores 

convidados em regime de tempo parcial sem a correspondente atualização do salário, o 

mesmo Despacho impede, na prática, que um professor convidado que esteja, por 

exemplo, cor tratado a 50% ou 60%, possa lecionar noutra instituição, de modo a 

conseguir ter um salário completo, de tempo integral, minimamente digno, cuja situação é 

ainda agravada pelo facto de não serem abertos concursos, antecipando-se, neste 

condicionalismo, a perpetuação de situações precárias. 

2. E, pois, com base nas referidas queixas, cujos objeto e fundamento expus sumariamente 

e que, ahás, ao que é dado saber, coincidem parcialmente com os do parecer jurídico que 

suporta exposição já apresentada pelo SPRC na Reitoria da Universidade de Coimbra -, 

a V. Ex.*, Senhor Reitor, enunciando agora as questões de legaHdade que 

i|m. 

que me dirijo 

aqui se colocaj 

2.1. Começo 

(i) no facto dè 

por convocar o Despacho n.° 86/2016, o qual justifica a sua própria emissão: 

a Universidade de Coimbra não dispor ainda de regulamento de prestação 

2 Estatuto aprcivado pelo Decreto-Lei n.° 448/79, de 13 de novembro, na versão do Decreto-Lei 
n.° 205/2009, dt' 31 de agosto, alterado pela Lei n.° 8/2010, de 13 de maio. 
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de serviço dos docentes, como previsto no artigo 6 ° do E C D U ; (ii) no entendimento de 

que o Despacho n.° 317/81, publicado no Diário da ^pública, 2." série, n.° 283, de 10 de 

dezembro de 198P, também por força da nova redação do E C D U , já não vigora; e (iii) na 

necessidade de se estabelecerem critérios uniformes de fixação do número de horas de 

aulas a atribuir ao pessoal especialmente contratado, imprimindo maior certeza, segurança 

e equidade nestas contratações, tendo presente que, nos termos do artigo 69.** do E C D U , 

no regime de tempo parcial o número de horas de serviço semanal é contratualmente 

fixado, até que seja aprovado o regulamento referido. 

E, tomando por referência o período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 

públicas estabelecido pela Lei n.° 68/2013, de 29 de agosto, fixa assim para as 

percentagens contratuais entre os 60% e os 10% o número de horas de serviço docente 

semanal, num máximo de 24 e num mínimo de 4, e o correspondente número de horas de 

aulas semanal, contabilizadas em 50% daquelas. 

2.2. Aceitar-se-á que o Despacho n.° 86/2016, como sustentado no parecer apresentado 

pelo SPRC, integra regras jurídicas gerais e abstratas emitidas no exercício da função 

administrativa, assumindo, também, natureza externa, na medida em que vai projetar os 

seus efeitos em todas as relações contratuais do pessoal especialmente contratado, a 

constituir ou a renovar, a cujo conteúdo declaradamente se dirige. Nos seus próprios 

termos, aliás, ele destina-se a preencher o vazio, enquanto este persistir, resultante da 

inexistência do regulamento de prestação de serviço dos docentes da Universidade de 

Coimbra e da caducidade do citado Despacho n.° 317/81. 

Ora, é desde logo questionável que, na inexistência desse regulamento, que deve observar 

procedimento próprio^, se recorra a diferente instrumento jurídico para fixar regras sobre 

matéria que, nos termos da lei, daquele devia ser objeto e para cuja emissão é outro o 

órgão competente (cf. artigos 6.° e 83.°-A do E C D U , artigo 92.°, n.** 1, alínea o), do 

3 Retificado por declaração publicada no Diário da República, 2.^ série, n.° 60, de 30 de março de 1982. 

4 Cf., a propósito, os artigos 98.° a 101.° do Código do Procedimento Administrativo. 
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Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior^, artigo 49°, n.° 1, alínea x), dos 

Estatutos da Universidade de Coimbra^). 

E ainda que tenha sido invocado o despacho de V. Ex.* que delega competências no 

Vice-Reitor qiiie o emitiu, este despacho circunscreve-se, nos termos legais, a competências 

gestionárias que se revelam "necessárias a uma gestão mais eficiente" ou a uma "gestão 

descentralizada e eficiente", sendo que a lei também não consagra norma habilitante que 

identifique como delegável a competência para aprovar um tal regulamento (cf. Despacho 

n.*" 2514/2016^, artigo 92.°, n° 4, da Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e 

artigo 49.°, n." 5, dos Estatutos da Universidade de Coimbra). 

2.3 Já no plano material, refiro, em primeiro lugar, que o Despacho n.° 86/2016 

- tendo presente que a duração semanal do trabalho para a generalidade dos trabalhadores 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas é a que deve corresponder, em 

média, ao regime de tempo integral dos docentes de carreira (cf. artigo 68.° do ECDU) -

adota como referência as 40 horas estabelecidas pela Lei n.° 68/2013, de 29 de agosto. 

Nesta medida, mostra-se, pois, já em desacordo com os limites máximos dos períodos 

normais de trabalho da generaUdade desses trabalhadores, uma vez que, pela Lei 

n.° 18/2016, de 20 de junho, foram repostas as 35 horas de trabalho a partir de 1 de julho 

de 2016. 

2.4 Cabe agora enunciar a questão da conformidade legal do horário semanal do serviço 

docente do pessoal especialmente contratado a tempo parcial e, em concreto, do número 

de horas semanais de aulas fixado no mesmo Despacho. 

De acordo com o regime do trabalho a tempo parcial, este corresponde a um período 

normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação 

comparável; e o trabalhador contratado neste regime não pode ter tratamento menos 

favorável do que o trabalhador a tempo completo, unicamente pelo facto de trabalhar a 

tempo parcial, a menos que tal se justifique por razões objetivas. Haverá, designadamente, 

que garantir que não aufira remuneração inferior à do trabalhador a tempo completo, na 

5 Aprovado pela Lei n.° 62/2007, de 10 de setembro. 

Homologados pelo Despacho Normativo n.° 43/2008, e publicados em anexo, no Diário da B^pública, 2.̂  
série, n.° 168, die 1 de setembro de 2008. 

'' Publicado no Diário da ^pública, 2.̂  série, n.° 34, de 18 de fevereiro de 2016, retificado por declaração 
n.° 274/2016, publicada no mesmo jornal oficial, 2.̂  série, n.° 51, de 14 de março. 
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proporção do respetivo período normal de trabalho semanal (cf. artigos 150.°, n.° 1, e 

154.°, n°s. 2 e 3, alínea a), do Código do Trabalho, para os quais remete o artigo 68.° da 

LTFP). 

Estes princípios legais de equiparação do trabalhador a tempo parcial ao trabalhador em 

tempo completo em situação comparável e da proporcionalidade em matéria 

remuneratória são, aliás, expressão do princípio de não discriminação consagrado na 

cláusula 4.* do acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial, anexo à Directiva 

97/81/CE. 

Dispõe, por sua vez, o E C D U que o regime de prestação de serviço do pessoal docente 

em tempo integral é aquele que corresponde, em média, à duração semanal do trabalho 

para a generalidade dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas, e na qual se devem compreender todas as funções dos docentes universitários 

nos termos nele fixadas (cf. artigo 68.°). 

Estabelece ainda que no regime de tempo integral, cada docente deve prestar o número de 

horas semanais de serviço de aulas ou seminários que lhe for fixado, num mínimo de 6 

horas e num máximo de 9 horas, sem prejuízo do que vier a ser regulamentado; e que, 

quando tal se justifique, o limite concretamente fixado pode ser excedido, hipótese em que 

o tempo despendido pelo docente deverá ser contabilizado e compensado. Estabelece, por 

outro lado, que o horário de serviço docente integra o tempo de lecionação de aulas e a 

componente relativa a serviço de assistência a alunos, devendo este, em regra, 

corresponder a metade daquele tempo (cf. artigo 71.°, n°s. 1, 2 e 3). 

Já quanto ao pessoal especialmente contratado no regime de tempo parcial, o E C D U 

prevê que o número total de horas de serviço semanal a que ficam adstritos, incluindo 

aulas, sua preparação e apoio aos alunos, seja contratualmente determinado (cf. artigo 

69 .°)8. 

8 Note-se que na versão anterior, este artigo, remetendo também para o contrato a fixação do número total 
de horas de serviço semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio aos alunos, fixava um limite mínimo 
de 8 horas e um máximo de 22 horas. 
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Neste condicionalismo, não se pode entender que exista aqui um espaço totalmente aberto 

de determinação. Tendo presentes os aspetos assinalados do regime de trabalho a tempo 

parcial, na determinação da duração semanal de serviço do pessoal especialmente 

contratado a tempo parcial, incltiindo o das aulas, sua preparação e apoio aos alunos, 

deverá ter-se em consideração que a mesma tem que ser inferior à do pessoal docente em 

regime de tempo integral em situação comparável, e atender, consequentemente, aos 

respetivos limites também na componente de lecionação, impedindo que àquele seja dado 

um tratamento desfavorável ou discriminatório. 

Ora, se no regime de tempo integral, com a duração total de 40 horas semanais (ou, a 

partir de 1 de julho de 2016, de 35 horas) devem corresponder, em regra, no máximo 9 

horas de sen4ço de aulas ou seminários e metade destas para assistência a alunos, serão 

todos estes hinites que devem ser considerados na determinação da duração semanal de 

serviço do pessoal especialmente contratado a tempo parcial. 

Como tal, num contrato a tempo parcial a 60%, num total de 24 horas (por referência às 

40 horas) ou de 21 horas (por referência às 35 horas), não poderão fixar-se, como norma, 

12 horas (ou 10 horas e meia) para o serviço de aulas, sob pena de se obrigar o pessoal 

especialmente contratado a trabalhar mais - concordar-se-á que a lecionação é a 

componente fulcral que justifica a celebração de um contrato para a prestação do serviço 

docente - só porque está a tempo parcial, em violação dos referidos princípios. 

Além de que, nestes casos, havendo um aumento do serviço de aulas (que não deixará, 

aliás, de se refletir no serviço docente total, se se pensar desde logo nas implicações no 

tempo exigido para a preparação dessas mesmas aulas e nas demais funções cometidas ao 

pessoal especialmente contratado), sem qualquer atualização da remuneração, esta acabará 

por ter um valor inferior à fração da remuneração do trabalho a tempo integral 

correspondente à duração do trabalho contratada, no que poderá importar a violação do 

princípio de trabalho igual, salário igual (cf artigos 154.°, n.° 3, alínea a), do Código do 

Trabalho e aíctigo 74.°, n.° 5, do ECDU). E paradigmático o caso da professora convidada 

de que acima fo i dada nota: contratada a tempo parcial a 90%, estava obrigada, até ao 

Despacho n.° 86/2016, a prestar 250 horas letivas; e agora, por força dele, passaria para 

um contrato a 60%, com 330 horas letivas, mantendo a mesma remuneração. 



PROVEDOR D E JUSTIÇA 
O Pfovedor-Adjunto 

2.5 Dir-se-á que existe razão objetiva justificativa de um tratamento diferente, na medida 

em que não se poderá afirmar a existência de uma absoluta paridade funcional entre o 

pessoal docente em regime de tempo integral e o pessoal especialmente contratado em 

regime de tempo parcial {p.g., a este propósito, os artigos 37.°, n° 2, 57.°, n.° 4, e 62.°, n.° 1, 

alínea b), dos Estatutos da Universidade de Coimbra). 

Mas não parece que as diferenças assinaláveis, no quadro estatutário, permitam concluir 

que metade do serviço prestado seja apenas dedicado à lecionação. Com efeito, aos 

docentes universitários, em geral, comete-lhes o E C D U funções nas vertentes de: ft) 

investigação científica, criação cultural ou desenvolvimento tecnológico; ftt) docência e 

acompanhamento e orientação dos alunos; ftii) de extensão universitária, divulgação 

científica e valorização económica e social do conhecimento; ftv) participação na gestão 

das respetivas instituições universitárias; e de (p) participação em outras tarefas distribuídas 

pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito da atividade de docente 

universitário (cf. artigo 4.°). E ao pessoal docente especialmente contratado, em concreto 

aos professores convidados e aos assistentes convidados, respetivamente, as funções 

próprias das categorias a que são equiparados por via contratual e atividade de investigação 

e docência sob a orientação de um professor (cf. artigos 3.°, n.° 2, 8.°, n°s. 1 e 2), 

sujeitando-os expressamente a todos aos deveres específicos da própria carreira docente 

universitária (cf. artigo 63.°). 

Assim, a determinação imposta pelo Despacho n.° 86/2016, sempre se mostraria gravosa, 

sob o ponto de vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo aumento 

do número semanal de horas de aulas que fixa para as várias percentagens contratuais, já 

que as funções do pessoal especialmente contratado não se circunscrevem à lecionação de 

aulas, envolvendo também a preparação destas; a elaboração de materiais didáticos 

atuaHzados; a elaboração e a vigilância de provas; o apoio aos alunos; o estudo e a 

atuaKzação cultural e científica permanentes; a participação em reuniões; a realização de 

trabalhos de investigação; a cooperação nas actividades de extensão da escola; a 

contribuição para o funcionamento eficiente e produtivo da escola, cumprindo as ações 

que lhes sejam cometidas pelos órgãos competentes; a colaboração com as autoridades 
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competentes J com os órgãos interessados no estudo e desenvolvimento do ensino e da 

investigação - funções que ficam, nessa medida, condicionadas. 

3. Em face do exposto. Senhor Reitor, além de ser duvidosa a validade do Despacho 

n.° 86/2016, há razões para temer que a sua apHcação gere uma situação de desigualdade e 

comprometa, em prejuízo da reputada Universidade de Coimbra, a qualidade de ensino e o 

desenvolvimento profissional do seu corpo docente. Crendo que será reconhecida a 

importância destas questões, venho assim, ao abrigo dos artigos 28.° e 34.° do Estatuto do 

Provedor de Justiça, soKcitar a colaboração de V. Ex,^, no sentido de, tão célere quanto 

possível, promover a apreciação das mesmas e transmitir a este órgão do Estado os 

esclarecimentos tidos por pertinentes. 

Com os meUiòres cumprimentos, 

O Provedor-Adjunto 

(Henrique Antunes) 


