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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: Carlos Florentino e outros professores da Universidade de Lisboa 

 Elementos da delegação identificados na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputada Liliana Silva (PSD) e Deputados Pedro Pimpão (PSD) e Ivan 

Gonçalves (PS) 

 

 

Assunto:  Pedido de audiência sobre o Reposicionamento dos docentes no escalão 

correto de acordo com o ECDU 

 
 
Exposição:  

 

A Deputada Liliana Silva PSD), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar os membros 

da delegação, que, além de Carlos Florentino, foi composta por José Pedro Mimoso; Maria 

Margarida Martins da Cruz e João Cunha e Serra, todos Professores Associados da Universidade 

de Lisboa. 

 

Depois de explicar os termos em que se iria proceder a audiência, foi dada a palavra aos 

membros da delegação, que expuseram as razões para a audiência, que ora se resumem:  

 Ao final de vários anos, o OE 2019 contempla novamente a regra de reposicionamento 

dos docentes no escalão correto de acordo com o ECDU (e índice remuneratório 

respetivo) como resultado de vencimento de concurso internacional para vaga de 

professor em categoria superior; 

 Na opinião dos depoentes, parece haver um lapso das regras de reposicionamento, uma 

vez que, aparentemente, quem vencer um concurso em 2019 pode ficar colocado em 

escalão superior a quem tenha vencido um concurso igual nos anos de 2012 a 2018 (se 

ambos estivessem no mesmo escalão antes desses concursos); 

 Segundo defenderam, esta situação parece configurar uma inconstitucionalidade. 

Para um maior desenvolvimento do que está em causa neste pedido de audiência, remete-se 

para a apresentação feita pela delegação, que foi disponibilizada à Comissão e que consta do 

seu site,  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=112895
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http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e686279383159574a6d596a68684d4331684e6d59344c545135595749744f546b35595330774e6a466a4d6a466d596a45355a5459756347526d&fich=5abfb8a0-a6f8-49ab-999a-061c21fb19e6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e686279383159574a6d596a68684d4331684e6d59344c545135595749744f546b35595330774e6a466a4d6a466d596a45355a5459756347526d&fich=5abfb8a0-a6f8-49ab-999a-061c21fb19e6.pdf&Inline=true
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Após esta apresentação, interveio o Deputado Pedro Pimpão (PSD). Às questões colocadas 

seguiram-se os esclarecimentos dos depoentes. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão, constituindo parte 

integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 10 de julho de 2019 

 
 

O assessor 
Tiago Tibúrcio 
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