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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

Resulta da exposição de motivos da iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do BE sob apreço que 

«A definição de corpo docente próprio está definida na legislação como um requisito das instituições 

de ensino superior para atribuição de graus e diplomas», estando presente tanto no Regime Jurídico 

de Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua 

atual redação, como no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro.  

De acordo com os proponentes, os diplomas mencionados não se encontram harmonizados, 

nomeadamente no que respeita ao artigo 50.º do RJIES e alínea k) do artigo 3.º do RJGDES.  

Com efeito, o artigo 50.º do RJIES, com a epígrafe «Estabilidade do corpo docente e de investigação» 

prevê que «A fim de garantir a sua autonomia científica e pedagógica, as instituições de ensino 

superior devem dispor de um quadro permanente de professores e investigadores 

beneficiários de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego (tenure), com a dimensão e 

nos termos estabelecidos nos estatutos das carreiras docentes e de investigação científica» (negrito 

nosso), enquanto a alínea k) do artigo 3.º do RJGDES dispõe que «Para efeitos do disposto no 

presente decreto-lei, entende-se por: (…) k) «Corpo docente próprio», o conjunto dos docentes que, 

independentemente do seu regime contratual, se encontra a lecionar em regime de tempo integral 

no ciclo de estudos» (negrito nosso). 

Os proponentes entendem, assim, que o sentido lato da alínea k) do artigo 3.º do RJGDES é 

contraditório com o disposto no artigo 50.º do RJIES, havendo um claro predomínio das formas 

precárias de contratação nas diversas instituições de ensino superior, considerando ser «necessário 

harmonizar claramente estas disposições, conferindo um princípio de corpo docente próprio, 

devidamente harmonizado com as Diretivas Comunitárias e com a legislação em vigor, 

nomeadamente quanto ao princípio de estabilidade contratual destes docentes». 

 

Em conformidade, propõem que se proceda à alteração da alínea k) do artigo 3.º do RJGDES, 

passando da mesma a constar a definição de «Corpo docente próprio» como «o conjunto dos 

docentes em regime contratual estável, considerado nas formas de contrato por tempo 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75316582/201705101508/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/640244
https://dre.pt/application/file/a/640244
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indeterminado ou contrato sem termo, que se encontra a lecionar em regime de tempo integral no 

ciclo de estudos». 

 

A presente iniciativa é, assim, composta por um total de três artigos, o primeiro definidor do seu objeto, 

o segundo referente à alteração proposta introduzir no RJGDES e o terceiro relativo à sua entrada em 

vigor, proposta para o «primeiro dia útil subsequente ao da sua publicação».  

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

 

A presente iniciativa legislativa em análise sobre «Alteração do Regime Jurídico de Graus Académicos 

e Diplomas do Ensino Superior (Quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março)» foi 

apresentada por 19 Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da 

República (RAR), que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se, efetivamente, não apenas 

de um poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, mas, igualmente, dos grupos parlamentares, nos termos da alínea 

g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa legislativa ora apresentada assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o 

disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontrando-se redigida sob a forma de artigos, precedida 

de uma breve exposição de motivos e contem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal, cumprindo os requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

Respeita os limites de admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez 

que não parece infringir a Constituição ou os princípios neles consignados e define concretamente o 

sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

Este projeto de lei deu entrada a 21 de março de 2017, tendo sido admitido e baixado à Comissão de 

Educação Ciência e Cultura (8.ª), no dia 22 do mesmo mês, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da 

Assembleia da República. Procedeu-se ao seu anúncio na reunião do Plenário de 23 de março. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

Cumprindo o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário1, (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 

alterada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, 

e 43/2014, de 11 de julho), a iniciativa legislativa contém uma designação que identifica o seu objeto. 

Caso seja aprovada, esta será publicada, sob a forma de lei, na 1.ª Série do Diário da República, nos 

termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário, entrando em vigor no primeiro dia útil 

subsequente ao da sua publicação, conforme o artigo 3.º do seu articulado e, igualmente, nos termos 

do n.º 1 do artigo 2.º da citada lei.  

A presente iniciativa pretende alterar o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, Regime Jurídico de 

Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior. Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário 

«os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida». 

Consultada a base de dados Digesto, confirma-se que tal como já consta do título da iniciativa o 

decreto-lei agora objeto de alteração sofreu quatro modificações legislativas anteriores, tendo sido 

alterado pelos Decretos-Lei n.os 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, 115/2013, 

de 7 de agosto, e 63/2016, de 13 de setembro, constituindo a presente, em caso de aprovação, a sua 

quinta alteração. Todavia, sugere-se para efeitos de apreciação na especialidade, em caso de 

aprovação, a redação do título seja alterada da forma seguinte: «Quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março, Regime Jurídico de Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior» e, 

bem assim, que do corpo do artigo 1.º (Objeto) passe a também a constar «Procede à quinta alteração 

ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, regime jurídico de graus académicos e diplomas do ensino 

superior» e no corpo do artigo 2.º, que ora pretende alterar o artigo 3.º deste diploma, sejam 

introduzidas e mencionadas expressamente as suas alterações anteriores atrás mencionadas. 

Refira-se ainda que o n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário estabelece que deve proceder-se à 

republicação integral dos diplomas que revistam a forma de lei sempre que existam mais de três 

alterações ao ato legislativo em vigor — salvo se tratar de códigos — ou se somem alterações que 

abranjam mais de 20% do articulado do ato legislativo em vigor, entendendo-se, todavia, neste caso, 

não se justificar visto tratar-se de decreto-lei.  

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que estabelece um conjunto 

de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2014/07/13200/0380503810.pdf
https://dre.pt/application/file/a/671482
https://dre.pt/application/file/25346100
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Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

O enquadramento legislativo da matéria objeto do projeto de lei é constituído pelos seguintes 

diplomas: 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo;2 

 A Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro («Regime jurídico das instituições de ensino superior»), 

cujo artigo 50.º é citado na exposição de motivos da iniciativa legislativa; 

 O Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março («Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas 

do ensino superior, em desenvolvimento do disposto nos artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), bem como o disposto no n.º 4 do artigo 

16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (estabelece as bases do financiamento do ensino 

superior)»).3 

 

Relacionadas com a presente temática, foram detetadas as seguintes iniciativas legislativas:  

Tipo Nº SL Título Autoria 

Proposta 
de Lei 

143/IX  3 Define o regime da Lei de Autonomia Universitária e de 
Institutos Politécnicos Públicos.  

Governo 

Projeto de 
Lei 

344/IX  2 Estabelece as bases da autonomia dos estabelecimentos de 
ensino superior público.  

PS  

Projeto de 
Lei 

509/IX  3 Aditamento ao Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de Outubro - 
Estabelece o quadro jurídico da atribuição dos graus de 
Mestre e de Doutor pelas instituições de ensino 
universitário.  

PSD  
CDS-PP 

                                                           
2 Versão consolidada retirada do Diário da República Eletrónico (DRE). 

3 Aqui apresentado na versão republicada pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro («Cria o diploma de técnico 

superior profissional e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho»). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/201612201332/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/640244
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75326440/view?q=74%2F2006
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20595
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20595
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19833
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19833
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20616
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20616
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20616
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20616
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Projeto de 
Lei 

521/IX  3 Fixa as regras a que devem obedecer as provas para a 
atribuição do título de agregado pelas universidades 
portuguesas.  

PS 

Projeto de 
Lei 

175/X  1 Estabelece novas regras para as provas de agregação na 
carreira académica (aditamento ao Decreto-Lei n.º 216/92, 
de 13 de Outubro).  

PSD  

Projeto de 
Lei 

290/XI  1 Procede à regularização dos vínculos precários na 
Administração Central, Regional e Local.  

BE  

 

De referir que as primeiras quatro iniciativas caducaram, e as últimas duas foram rejeitadas em 

Plenário, respetivamente nas sessões plenárias n.º 76, da X Legislatura, e n.º 3 da XI Legislatura.  

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e 

França. 

ESPANHA 

Segundo a Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, só são considerados funcionários públicos os 

professores catedráticos e os professores titulares. Os ajudantes (ayudantes), equivalentes aos 

assistentes em Portugal, nunca têm nomeação como funcionários, sendo contratados como 

professores temporários. Passa-se o mesmo com um conjunto variado de docentes e investigadores 

contratados, cujo número não pode ultrapassar 49% do total dos docentes e investigadores. 

A maioria exigida no quadro de docentes universitários não é de doutores, mas de professores 

catedráticos e titulares (estes últimos equivalentes aos nossos associados). As outras modalidades 

de contratação laboral específicas no âmbito universitário, além da dos ajudantes, são as de Professor 

Ajudante Doutor, Professor Contratado Doutor, Professor Associado e Professor Visitante. 

Os requisitos exigidos pela lei supracitada para a contratação de ajudantes, que têm de ser 

respeitados pelas universidades, são os seguintes: 

 A contratação recai naqueles que tenham sido admitidos ou estejam em condições de ser 

admitidos para o grau de doutoramento; 

 A finalidade do contrato é a de completar a formação docente e de investigação desses 

professores ajudantes, que terão de colaborar em tarefas docentes de índole prática até um 

máximo de 60 horas anuais; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20646
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20646
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20646
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21053
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21053
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=21053
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35357
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35357
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
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 O contrato é temporário e a tempo inteiro; 

 A duração do contrato não pode ser inferior a um ano nem superior a cinco, podendo prorrogar-

se ou renovar-se quando se tenha chegado a acordo por uma duração inferior à máxima, 

sempre que a duração total não exceda os indicados cinco anos. 

 

Em todas as carreiras do ensino docente, o regime remuneratório não é uniforme, sendo determinado 

por uma base geral complementada por suplementos de mérito, em função da avaliação individual, 

nos domínios científico, pedagógico e de gestão. Podem ainda acrescer outros suplementos decididos 

pelas comunidades autónomas, de que dependem as universidades. 

Cabe descrever sumariamente como se processa a avaliação individual, fundamental neste processo. 

Compete à Agencia Nacional de Evaluácion de la Calidad y Acreditación (ANECA) ou às agências 

regionais das comunidades autónomas. É um requisito obrigatório para qualquer contratação e em 

muitas circunstâncias também para os professores funcionários, designadamente para atribuição dos 

acréscimos remuneratórios. Para a avaliação individual da atividade de investigação dos funcionários 

e a obtenção dos chamados sexénios (incrementos salariais permanentes por cada seis anos de 

atividade científica positiva) existe outro organismo nacional, que é a Comission Nacional de 

Evaluación de la Actividad Investigadora. 

 

FRANÇA 

O regime aplicável ao attaché temporaire d’enseignement é determinado pelo Décret n° 88-654 du 7 

mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les 

établissements publics d'enseignement supérieur, que regula o recrutamento dos professores 

auxiliares temporários do ensino superior. 

Há três categorias na carreira académica universitária em França. A primeira compreende o 

assistente, attaché temporaire d’enseignement, já referido, que não tem estabilidade no emprego e 

tem o seu contrato renovado no máximo por três anos. Não tem de ser doutorado, mas tem de estar 

a um ano da obtenção do título. As outras duas categorias são as de professor associado (maître de 

conférences) e professor pleno, ambos com vínculo estável de emprego. 

Quanto à carga horária, em qualquer uma das categorias têm de ser cumpridas 192 horas-aula por 

ano. É aquilo que se designa por «horas de trabalhos supervisionados». Cada atividade de ensino 

está associada a um tipo de contagem dessas horas. 

Há ainda que ter em conta o trabalho administrativo e o trabalho de pesquisa, em que não há 

possibilidade de contabilizar o tempo que cada professor trabalhou, razão pela qual o limite legal é de 

35 horas semanais. 

file:///C:/Users/aleite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DSQ5X85X/Décret%20n°88-654%20du%207%20mai%201988%20relatif%20au%20recrutement%20d'attachés%20temporaires%20d'enseignement%20et%20de%20recherche%20dans%20les%20établissements%20publics%20d'enseignement%20supérieur
file:///C:/Users/aleite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DSQ5X85X/Décret%20n°88-654%20du%207%20mai%201988%20relatif%20au%20recrutement%20d'attachés%20temporaires%20d'enseignement%20et%20de%20recherche%20dans%20les%20établissements%20publics%20d'enseignement%20supérieur
file:///C:/Users/aleite/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DSQ5X85X/Décret%20n°88-654%20du%207%20mai%201988%20relatif%20au%20recrutement%20d'attachés%20temporaires%20d'enseignement%20et%20de%20recherche%20dans%20les%20établissements%20publics%20d'enseignement%20supérieur
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada uma consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se verificou, neste 

momento, a existência de qualquer iniciativa pendente sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

 Petições 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se identificou qualquer petição sobre 

matéria idêntica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Considerando que a iniciativa pretende alterar o Regime Jurídico de Graus e Diplomas do Ensino 

Superior, propõe-se que seja promovida a consulta das entidades a seguir referidas, sendo os 

respetivos contributos disponibilizados na página da iniciativa: 

 Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

 Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

 Federação Nacional de Professores (FENPROF); 

 Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE); 

 Federação Nacional de Ensino e Investigação (FNEI);  

 Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APES); 

 Associação Nacional de Professores (ANP); 

 Conselho Nacional de Educação (CNE);  

 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP); 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41177
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 Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos; 

 Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE); 

 Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP); 

 Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE); e 

 Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL). 

Mais se sugere a eventual consulta das entidades representativas dos interesses dos estudantes do 

ensino superior, como a FNAEESP – Federação Nacional de Associação de Estudantes do Ensino 

Superior Politécnico, a FNAEESPC – Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino 

Superior Particular e Cooperativo, e a FEPECI – Federação Portuguesa dos Profissionais da 

Educação, Ensino, Cultura e Investigação. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos para o Orçamento 

de Estado resultantes da aprovação da presente iniciativa. 


