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26.junho.2014 – 14h00 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA  

 

Entidade: Miguel Ângelo Caçoilo Gonçalves (Docente do Instituto Politécnico de 

Coimbra), acompanhado por Miguel Maria Carvalho Lira (Docente do 

Instituto Politécnico de Coimbra), Gonçalo Leite Velho (membro da 

Direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior) e Susana Sousa 

Machado  (jurista). 

  
Recebidos por: Deputado Pedro Delgado Alves (PS, que presidiu à reunião) e Deputado 

Luís Fazenda (BE).  

Assunto:           Aplicação aos docentes do ensino superior e investigadores, contratados, 

anualmente, a prazo, da Diretiva 1999/70/CE. 

 

Exposição: O Deputado Pedro Delgado Alves (PS) deu as boas vindas aos membros da 

delegação presentes e convidou-os a fazerem a respetiva exposição.  

 
 

 

Os docentes referiram que a Comissão Europeia intimou o Estado português a aplicar aos 

professores a Diretiva 1999/70/CE, que visa evitar a celebração de contratos sucessivos com o 

mesmo trabalhador e que o Ministério da Educação e Ciência já apresentou para negociação 

um projeto de diploma para os docentes dos ensinos básico e secundário e anunciou um 

regime semelhante para os docentes das escolas de ensino artístico especializado, mas não 

apresentou qualquer proposta para os docentes do ensino superior e investigadores. 

 
O docente Miguel Gonçalves informou que está há 16 anos na mesma instituição, sempre em 

regime de exclusividade. Complementarmente referiu que o Secretário de Estado do Ensino 

Superior diz que as escolas superiores têm autonomia para a contratação.  

 
O representante do Sindicato Nacional do Ensino Superior referiu que está a terminar o regime 

transitório previsto na Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, que alterou o Estatuto da Carreira do 

Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico e causou injustiças. Realçou que os docentes 

em causa satisfazem necessidades permanentes. 

 
Informou ainda que reuniram com o Secretário de Estado e propuseram as seguintes 

alterações legislativas: 

 
1. Prorrogação do prazo do regime transitório; 

2. Aplicação da citada Diretiva em relação às necessidades permanentes das instituições.  

 
A jurista Susana Sousa Machado ofereceu à Comissão um livro da sua autoria, intitulado 

“Contrato de trabalho a termo – A transposição da Diretiva 1999/70/CE para o Ordenamento 

Jurídico Português: (In)compatibilidades”, tendo defendido a aplicação da Diretiva aos 

docentes do ensino superior  politécnico, particularmente aos do regime transitório, tendo 

acrescentado que a questão também se põe nas universidades, em relação aos leitores. 

 

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:175:0043:0048:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/09300/0164801651.pdf
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Informou ainda que a Diretiva estabelece um limite máximo de renovações dos contratos e a lei 

nacional não fez uma adequada aplicação da mesma. Acrescentou que as escolas não dão 

condições aos docentes para atingirem os graus exigidos, particularmente o doutoramento. 

 
O docente Miguel Lira informou que exerce funções desde 2008, em regime de exclusividade e 

que já fez o doutoramento em abril de 2014, mas como o regime transitório da citada Lei 

7/2010 exigia que tivesse 5 anos em 1 de Setembro de 2009 e não os detinha, não pode 

beneficiar da contratação por tempo indeterminado. 

  
Interveio de seguida o Deputado Luís Fazenda (BE), referindo que considera a pretensão 

destes docentes justa e informando que o Ministério da Educação e Ciência entende que a 

forma de aplicar a Diretiva é através da aplicação da Lei do Trabalho, com o limite de contratos 

de seis anos consecutivos. 

 
Esclareceu que o seu Grupo Parlamentar discorda, defendendo que há uma ilegalidade prévia 

e que deve reconhecer-se o passado, não se devendo exigir 6 anos. 

 
O Deputado Pedro Delgado Alves (PS) referiu que a questão da aplicação da Diretiva no 

ensino superior se cruza com o regime transitório e com a necessidade de dispensa de serviço 

docente para conclusão do grau de doutor, estando em causa os fatores de tempo e entrega 

da tese. Complementarmente referiu ainda a questão dos docentes convidados para suprirem 

os que estavam dispensados das funções letivas. Por último, referiu que não tem havido 

abertura do Ministério e da maioria em relação ao alargamento do período transitório e de 

outras questões colocadas, não havendo consenso em relação à matéria,  

 
Os Deputados Pedro Delgado Alves (PS) e Luís Fazenda (BE) reconheceram como justa a 

pretensão dos docentes, circunstância com que estes se congratularam e registaram com 

agrado. 

 
Na sequência das intervenções dos Deputados, os docentes em audiência parlamentar 

solicitaram  o alargamento do prazo para doutoramento e a aplicação da Diretiva Comunitária 

1999/70/CE ao ensino superior, bem como a correção de injustiças e insuficiências criadas no 

âmbito da revisão das carreiras, em 2009 e 2010. 

 
O Deputado Luís Fazenda (BE) reiterou que o BE defende que os docentes deviam ter uma 

contratação definitiva a partir de 3 anos de contratos sucessivos, aplicando-se aos que no 

passado desempenhavam funções e tinham mais de 3 anos e que o Ministro Nuno Crato tem 

referido para o ensino não-superior que deve haver uma vinculação semi automática ao Estado 

a partir de 6 anos de contratações (ou seja, após seis anos de contratos anuais, sucessivos e 

ininterruptos, os docentes que sejam necessários ao sistema, passam a deter um contrato por 

tempo indeterminado). 

 
O representante do Sindicato informou que vai manter a luta e o assunto na ordem do dia. 

Referiu ainda o tratamento mais desigual dos docentes do ensino particular e cooperativo e 

defendeu a necessidade de ser aprovado por Decreto-Lei o regime do pessoal docente e de 

investigação das instituições privadas, como se dispõe no artigo 53.º da Lei 62/2007, de 10 de 

setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. 

  
 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17400/0635806389.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17400/0635806389.pdf
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A gravação áudio da reunião está disponibilizada na página da Comissão, na internet.   

 

 
 
Palácio de São Bento, 26 de junho de 2014 

 

 

A assessora da Comissão 

Teresa Fernandes 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98028

