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© Professores com parecer desfavorável suspeitam de favorecimentos internos O Elmano Fonseca Margato preside ao Instituto Politécnico de Lisboa

Docentes precários
excluídos dos quadros
IRREGULARIDADESO Rejeitado requerimento de integração de professores com horário completo
DENÚNCIA O Lesados enviaram queixa aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP

SALOMÉ PINTO

Um
grupo de pelo menos

10 professores precários,
com horário completo,

acusa o Instituto Politécnico de
Lisboa (IPL) de "recusar infun-
dadamente a sua integração nos

quadros", no âmbito do Pro-
grama de Regularização Ex-
traordinária dos Vínculos Pre-
cários (PREVPAP). Ao que o
Correio da Manhã apurou, nes-
ta situação estarão mais docen-

tes do IPL, que no total empre-
ga 915 professores.

A denúncia, a que o CM teve
acesso, foi enviada aos grupos
parlamentares do Bloco e do
PCP. Os docentes alegam estar
em "funções permanentes na
instituição há pelo menos
nove anos" , têm "doutoramen-
to e grau de especialista" , requi-
sitos essenciais para que o pedi-
do fosse aceite, pelo que não en-
tendem o veto do IPL.

Os lesados esclarecem ainda
que estavam a tempo inteiro " ao
contrário de alguns, que se en-
contravam a tempo parcial,
acumulavam funções noutras

empresas, e, ainda assim, rece-
beram aval positivo" .

O PREVPAP dita que um tra-
balhador a recibos verdes só

pode ser integrado caso "preen-
cha uma necessidade perma-
nente" da entidade pública, en-
tre "1 de janeiro e 4 de maio de



2017". Ao CM, o presidente do
IPL, Elmano Fonseca Margato,
atesta que "não havia qualquer
limitação à apresentação do re-
querimento em função do tipo
de contrato (parcial ou a tempo
inteiro)", embora o IPL "só ti-
vesse dado parecer favorável no
caso em que os docentes estives -

sem a tempo integral". Os pro-
fessores teriam ainda de ter
" doutoramento ou título de es -
pecialista" e lecionar "unidades
curriculares dos planos de estu-
do dos cursos" , acrescenta.

A decisão final não é exclusiva
do IPL, "mas de uma comissão

bipartida que integra também

representantes do Governo e
dos sindicatos, além da presi-
dente da comissão do PREVPAP
do Ensino Superior", sublinha
Elmano Fonseca Margato. •
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! Segunda fase do PREVPAP \

i Destina-se aos trabalhadores da i

\ Administração do Estado ou do
\

\ setor empresarial público que, i

i em algum momento entrei de ja- \

\ neiroe 4de maio de 2017, exerce- i

\ ram funções que "correspondam i

Ia necessidades permanentes", i

\ Prazos dos pedidos i

\Os trabalhadores da Adminis- \

\ tração Central e Local que par- \

\ ticiparam na segunda fase do
\

\ PREVPAP tiveram de apresen- i

\ tar os respetivos requerimentos \

\ entre os dias 6el7de novem- \

\ brode2ol7.
j

\ Necessidade permanente \

\ A lei não define o que é necessi- i

|
dade permanente, pelo que as i

| entidades públicas têm alguma \

\ liberdade na sua interpretação. I

i Para o Instituto Politécnico de \

\ Lisboa, significa que o trabalha- i

i dor pode estar a tempo inteiro i

! na instituição. \

\ Comissões de avaliação i

\ Cabe às Comissões de Avalia-
\

\ ção Bipartida avaliar se as fun-
\

\ ções dos trabalhadores precá- \

\ rios correspondem a necessi-
j

\ dades permanentes e emitir pa- \

\ recer positivo ou negativo face i

\ ao pedido de integração. Asco- i

| missões são compostas porre- i

i presentantes ministeriais, dos i

\ serviços e dos sindicatos.
\

José Vieira
da Silva
tutela o

Ministério

do Trabalho,

que lançou
o Programa
de Regulari-

zação de

Precários

do Estado

Mais de 16 mil pedidos com luz verde

? O número de trabalhado-
res precários da administra-
ção pública e empresarial do
Estado com luz verde para
integração nos quadros to-
talizou 16 150, tendo sido re-
cusados 6281 requerimen-
tos, segundo o último balan-

ço realizado pelo Ministério
do Trabalho, em abril. Si-
gnifica que dos 22 431 re-
querimentos, 72% tiveram
parecer favorável. Já 10 354
precários foram excluídos
do PREVPAP por não cum-
prirem os critérios. •


