
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1- O n.º 7 do artigo 156.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) assegura que “há

lugar a alteração obrigatória para posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que

o trabalhador se encontra (…) quando aquele, na falta de lei especial em contrário, tenha

acumulado 10 pontos nas avaliações do desempenho referido às funções exercidas durante o

posicionamento remuneratório em que se encontra (…)”;

2- Uma vez que o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e os Estatutos

da respetiva Carreira (ECDU e ECDESP) não contrariam o que se encontra estipulado no n.º 7

do artigo 156.º da LTFP, então esta norma aplica-se aos docentes do ensino superior;

3- Por outro lado, o n.º 1 do artigo 18.º da Lei 114/2017 de 29 de Dezembro (Orçamento do

Estado para 2018) estipula “alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório,

progressões e mudanças de nível ou escalão” a partir de 1 de janeiro de 2018 para “os titulares

dos cargos e demais pessoal identificado no n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de

setembro”, o que abrange os docentes do ensino superior público;

4- Contudo, o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem recebido várias missivas que dão nota de que

existem docentes do ensino superior público que apesar de cumprirem todos os critérios

necessários para progredirem, até ao momento não tiveram qualquer progressão salarial num

claro desrespeito para com a Lei do Orçamento do Estado para 2018;

5- Foi ainda referido ao Grupo Parlamentar do CDS-PP que em algumas universidades e

politécnicos já se verificaram progressões salariais, ao passo que em outras instituições tal não

ocorreu, tendo alegadamente sido utilizado o argumento de que o governo não reforçou as

verbas para esse efeito;



6- A confirmar-se esta situação, tal significa que a Lei não está a ser cumprida, ao mesmo

tempo que se estão a criar situações de flagrante injustiça e desigualdade entre docentes do

ensino superior público.

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, resposta à seguinte pergunta:

1) Confirma que existem docentes do ensino superior público que, embora cumprindo

todos os critérios para progredirem, até ao momento não tiveram qualquer progressão

salarial num claro desrespeito pela Lei do OE?

2) Confirma que existem algumas universidades e politécnicos cujos docentes já foram

alvo de progressões salariais ao contrário do que sucede no caso de outras instituições?

Qual é a justificação para esta dualidade de critérios?

3) A que instituições do ensino superior público pertencem os docentes que já deveriam

ter sido alvo de progressões salariais tal como estipula a Lei? E quantos se estimam que

estão nesta situação?

4) Quais são as medidas que pretende adotar para corrigir a situação relatada? Quando

serão aplicadas e efetivadas?

Palácio de São Bento, 29 de maio de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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