
Governo tem
de mudar lei
que impedia
trabalho grátis
de reformados
Erro. João Lobo Antunes, Bagão Félix, Jorge
Miranda ou Fausto Quadros perdem pensão
por ensinar, mesmo à borla, nas universidades

O Governo vai ser forçado a corrigir
um diploma, publicado somente
há quatro meses, que retirava as

pensões de reforma a aposentados
que exercessem funções públicas
remuneradas e não remuneradas.
Professores universitários jubila-
dos que trabalham gratuitamente
ameaçaram, por isso, abandonar
as salas de aula. O presidente do
Conselho de Reitores das Universi-
dades Portuguesas considerou "in-
compreensível" a legislação e mos-

trou "estupefaçao" por ter sido da-
do ao Ministério das Finanças o

poder de autorizar, por "excecional
interesse público", que alguns pro-
fessores pudessem manter a sua
colaboração gratuita. Fonte do Go-
verno garantiu ao DN que "está a
ser preparada uma clarificação" da
lei que terá "possivelmente efeito
no próximo Orçamento", de modo
a que "ninguém que esteja a exer-
cer funções não remuneradas per-
ca a sua pensão". ATUAL PÁGS. 2 E 3



Governo forçado
a corrigir erro na
lei dos reformados
Universidades. Professores catedráticos jubilados estão impedidos
de dar aulas gratuitamente. Nova lei ameaça o direito à pensão

CARLOS RODRIGUES LIMA,
JOÃO PEDRO HENRIQUES
e VALENTINA MARCELINO

O Governo foi forçado a corrigir um
diploma, publicado somente há
quatro meses, em que retirava as

pensões de reforma a aposentados
que exercessem funções públicas
remuneradas - mas também não
remuneradas. O problema estava
especificamente nas colaborações
pro bono (gratuitas) . Alguns profes-
sores universitários nesta situação
ameaçaram abandonar mesmo as
salas de aula. O Governo admitiu o

erro e promete emendá-10.
Fonte governamental ligada ao

processo garantiu ao DN que "está a
ser preparada uma clarificação" da
lei, que terá "possivelmente efeito
no próximo Orçamento". Segundo
esta fonte autorizada, logo após a le-

gislação serpublicada, "foipercebi-
do que a forma como estava o texto
podia induzir a erros de interpreta-
ção", nomeadamente quanto ao
exercício de funções não remunera-
das. Porisso,"começouaser prepa-
rada uma clarificação do diploma
de forma a que não haja dúvidas
que não se vai prejudicar ninguém
nessa situação. Ninguém que esteja
a exercerfunções não remuneradas
perde a sua pensão".

O problema está na revogação
que a Lei 1 1 /2014 fez do Decreto-Lei
498/72. Este previa que "os aposen-
tados não podem exercer funções

remuneradas ao serviço do Estado".

Já o diploma deste ano não distin-
guiu entre "funções remuneradas"
e "não remuneradas", dizendo sim-
plesmente que os aposentados "não

podem exercer funções públicas"- e caso o façam perdem o direito à

pensão.
O presidente do Conselho de Rei-

tores das Universida-
des Portuguesas
(CRUP) considera "in-

compreensível" esta
legislação, não sendo
"nada claro o objetivo
que tem no que diz
respeito ao ensino su-
perior". António Ren-
das disse ao DN que o
CRUP escreveu ao se-
cretário de Estado da
tutela a chamar a

atenção para o problema. "O que
nos tem sido dito", assevera, "é que
está a ser preparada uma alteração
legislativa para corrigir a situação",
declara, confirmando assim a infor-
mação da fonte governamental.

Este catedrático, que é também
reitor da Universidade Nova de Lis-

boa, sublinha que a situação "afeta
um número significativo de profes-
sores jubilados", incluindo da sua
própria universidade. "As pessoas
estão muito magoadas. Fomos con-
tactados por várias faculdades a dar
conta da intenção de muitos pro-
fessores deixarem de dar aulas pro
bonose estalegislação se mantiver",
afiança, "o que nesta altura do ano é

muito complicado porque já tem de
estar preparado o planeamento do
ano letivo e temos de saber com que
professores vamos contar".

António Rendas vê ainda com
"estupefacção" que tenha sido
dado ao Ministério das Finanças o

poder de autorizar por "excecional
interesse público" que alguns pro-

fessores possam man-
ter a sua colaboração
gratuita. "Põe em cau-
sa a autonomia uni-
versitária e é absoluta-
mente desnecessária",
afirma.

Duarte Pinheiro,
diretor da Faculdade
de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, con-
firmou ao DN que
professores aposenta-

dos como Jorge Miranda, Fausto
Quadros, Oliveira Ascensão e Pam-
plona Côrte-Real estão impedidos
pela lei da colaborar com a institui-
ção, mesmo de borla (como já fa-
ziam). Em relação a todos estava
pensado que continuassem a mo-
nitorizar mestrados e doutora-
mentos. Já o vice-reitor da Univer-
sidade de Coimbra, Luís Menezes,
disse ao DN que a instituição tem
considerado o Estatuto da Carreira
Docente do Ensino Superior como
lei especial, que o Diploma 1 1 /2014
prevê como exceção à regra da au-
torização. Ora, aí estão previstas as

funções que um professor jubilado
pode exercer.

a
Põe em causa
a autonomia

universitária e
é absolutamente

desnecessária"

ANTÓNIO RENDAS
PRES. CONSELHO REITORES



"Uma lei completamente absurda,
uma grande imaturidade"
> No passado dia 4 de junho, João
Lobo Antunes completou
70 anos. Na véspera, numa ceri-
mónia a que o Presidente da
República se quis associar, deu a
sua última lição, na Faculdade de
Medicina de Lisboa. Uma "última
lição" simbólica já que na verda-
de o professor catedrático e neu-
rocirurgião gostaria de continuar

ligado a instituições públicas de
ensino, mesmo que gratuitamen-
te. "Recebi alguns convites mas
agora, se calhar, vão -me descon-
vidar", afirmou ontem o catedrá-
tico ao DN. Reconhecendo que
soube "com enorme surpresa" da
lei de março (ver texto principal)
através do comentário político de
Marcelo Rebelo de Sousa naTVI,
no domingo passado, João Lobo
Antunes não se poupa em críti-
cas. "É uma lei completamente
absurda, revela uma enorme
imaturidade", afirma. Porque
assim, justifica, não só "perdem
as pessoas" como "as universida-
des desperdiçam um enorme ta-
lento". João Lobo Antunes, como
aliás também Bagão Félix, faz

parte do grupo de cinco persona-
lidades que integram o Conselho
de Estado por convite do
Presidente da República. j.p.h.

O QUE DIZEM AS LEIS

LEU 1/2014, ART.» 78
> Os aposentados, reformados, re-
servistas fora de efetividade e equi-

parados não podem exercer fun-

ções públicas para quaisquer servi-

ços da administração central, regio-
naL e autárquica, empresas públi-
cas, entidades púbLicas empresa-
riais, entidades que integram o setor

empresariaL regional e municipal e

demais pessoas coLetivas púbLicas,
exceto quando haja Lei especial que
o permita ou quando, por razões de

interesse público excecional, sejam
autorizados petos membros do
Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da administração pú-
blica.

Lei 11/2014

> Os professores aposentados, refor-
mados ou jubilados podem a título

excecional, quando se revele neces-
sário, tendo em consideração a sua

especial competência num determi-
nado domínio: a) Ser membros dos

júris dos concursos abrangidos pelo

presente Estatuto, pelo Estatuto da

Carreira do Pessoal Docente do

Ensino Superior Politécnico e pelo
Estatuto da Carreira de Investigação
Científica; b) Lecionar, em situações
excecionais, em instituições de ensi-
no superior, não podendo contudo sa-
tisfazer necessidades permanentes
de serviço docente.
Estatuto da Carreira Docente
Universitária

ART.° 83 ART.° 78.°
> (Incompatibilidades)
1. Os aposentados não podem
exercer funções remuneradas
ao serviço do Estado, dos
institutos públicos, incluindo os

organismos de coordenação
económica, das províncias
ultramarinas, das autarquias
locais e das empresas públicas,
salvo em regime de mera
prestação de serviços, nas
condições previstas na alínea
a) do n s 2 do artigo la,I

a
,

e nos
demais casos permitidos pela
lei, quer diretamente quer
mediante autorização do
Conselho de Ministros.
DECRETO-LEI 498/72



"Pai" da Constituição diz que lei
não põe entraves à docência

Jorge Miranda
73 anos, reformado há sete anos

> "Não há problema." Foi este o

parecer do constitucionalista
Jorge Miranda sobre alei
1 1 /20 14. Para o professor univer-
sitário da Faculdade de Direito
de Lisboa, o diploma "só se aplica
aos reformados que exercem fun-
ções remuneradas". Por isso, e
como os professores jubilados
o fazem gratuitamente, "a lei não
pode ser enquadrada nestes
casos". O nome do "pai" da
Constituição da República foi in-
vocado no domingo à noite na
TVI por Marcelo Rebelo de Sousa
- que é seu colega na Faculdade
de Direito da Universidade de
Lisboa- como um exemplo dos
afetados pela lei. Mas para Jorge

Miranda alei em vigor só se apli-
ca a "aposentados que recebam
outro vencimento. E aqui sim, é

necessária uma autorização
da ministra das Finanças". Jorge
Manuel Moura Loureiro de
Miranda é licenciado em Direito
e doutor em Ciências Jurídico-
-Políticas. É professor catedrático
das Faculdades de Direito da
Universidade de Lisboa e da
Universidade Católica
Portuguesa. Nas duas faculdades
já exerceu a regência de todas as

disciplinas do Grupo de Ciências
Jurídico-Políticas, mantendo
hoje a seu cargo as de Direito
Constitucional e Direitos
Fundamentais. C.R.L.

"Em 45 anos de ensino de Direito
nunca vi tal recomendação"
> Fausto Quadros é um dos mais
reputados especialistas em
Direito Administrativo. Em abril
deste ano passou à reforma.
"Falo na qualidade de docente
com 45 anos de experiência e
não como aposentado. Tal como
está, a lei é uma catástrofe para
as universidades", começou por
dizer ao DN o professor catedrá-
tico da Faculdade de Direito de
Lisboa, recorrendo à sua expe-
riência para ilustrar quais os
efeitos da Lei 1 1 /2014, que veio

revogar um outro diploma de
1972:
"Os aposentados não podem
trabalhar em quaisquer serviços
do Estado sem uma lei especial

ou autorização da ministra das

Finanças. E os que a tiverem,
para além de não serem remu-
nerados, perdem o direito à pen-
são", explicou o professor. "Em
45 anos de ensino e colaboração
com entidades e governos es-
trangeiros na área do direito ad-
ministrativo, nunca vi tal reco-
mendação". Fausto Quadros re-
clamou um esclarecimento por
parte do Governo para esta "ori-
ginalidade", algo que acabou por
surgir depois de o DN ter con-
frontado o Executivo com as dú-
vidas e toda a polémica que a Lei
11/2014 está a suscitar nas uni-
versidades e nossos professores
(ver texto nestas página). c.r.l.

Fausto Quadros
65 anos, reformado há 3 meses

"A lei não pode ser enquadrada nestes casos"

"A lei é uma catástrofe para as universidades"



"Viola direitos elementares, é uma
espécie de eutanásia profissional"

> Foi este antigo ministro das

Finanças quem primeiro deu di-
mensão de escândalo público à
lei que impede aposentados do
Estado de trabalharem mesmo
de borla para o Estado. Na sema-
na passada, na SIC Notícias,
António Bagão Félix, professor
universitário de Finanças
Públicas, contou o seu caso pes-
soal: estava disposto a aceitar
continuar a desempenhar pro
bono-ou, como ele próprio iro-
nizou, "pro gasto", visto que não
receberia nada e em cima disso
teria de pagar do seu bolso as

deslocações - funções no
Conselho Consultivo da
Universidade de Évora. Mas de-
pois avisaram-no de que afinal
não podia ser: não podia aceitar
de todo qualquer cargo numa
instituição pública, mesmo que
exercido de forma gratuita, devi-
do à Lei 1 1 /2014, de 6 de março.
Isto, segundo disse então, "viola
direitos elementares das pessoas"
e constitui até "uma espécie de
eutanásia profissional". E daí a
denúncia pública do caso que
Marcelo Rebelo de Sousa am-
pliou anteontem naTVI. Bagão
Félix integra no Conselho de
Estado a quota pessoal dos
escolhidos pelo Presidente
da República. J.P.H.

"Exercia 'pro gasto' em Évora porque pagava gasolina e portagens"

Bagão Félix
66 anos, reformado há um ano


