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COMUNICADO 
 
O Conselho Nacional do SNESUP reunido na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade do Porto, em 20 de Outubro, deliberou: 
 
1. Marcar uma acção nacional a ter lugar na Assembleia da República, aquando da 

apresentação das propostas de norma clarificadora da aplicação das alterações obrigatórias 
de reposicionamento remuneratório dos docentes e Investigadores do Ensino Superior. 

 
2. Ratificar a proposta da Direcção de alteração à proposta do Governo de Lei de Orçamento 

de Estado para 2019. A proposta contempla alterações à proposta de Lei 156/XIII, relativa 
ao Orçamento do Estado para 2019, especificamente relacionadas com o Ensino Superior e 
Ciência, tais como: 

 
a) A exceção da utilização condicionada das dotações orçamentais para a Fundação de 

Ciência e Tecnologia e para os Estabelecimentos de Ensino Superior. 
b) A utilização dos saldos de gerência das Instituições de Ensino Superior (IES) para a 

contratação a termo de docentes e investigadores; 
c) A aplicação aos trabalhadores das Instituições de Ensino Superior e Ciência, da Madeira 

e dos Açores, do Subsídio de Insularidade e da Remuneração Complementar Regional, 
respectivamente; 

d) A inclusão em orçamento privativo, para as IES que tiveram necessidade de reforço 
orçamental no ano de 2018, de um montante igual a esse reforço como receita 
proveniente de transferência do Estado. 

 
3. Aprovar a seguinte proposta sobre o Regime de Coação na UTAD 
 

O Conselho Nacional do Sindicato Nacional do Ensino Superior – SNESUP – reunido na 
Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação da Universidade do Porto, no dia 20 de 
outubro de 2018, tomou conhecimento do clima de coação e de perseguição sobre docentes e 
investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), incluindo a coação 
para assinatura de cláusulas abusivas e ilegais nos contratos dos docentes convidados, bem 
como o abuso e assédio sobre delegados sindicais, materializada na redução de categoria e 
depreciação das condições de contratação. 
 

O Conselho Nacional do SNESUP expressa o seu mais profundo repúdio pelas ações 
tomadas pela reitoria da UTAD. O facto de o Reitor da UTAD, António Fontainhas Fernandes, 
ser o presidente do CRUP torna especialmente gravosas as situações de coação, perseguição e 
ilegalidade que se registam nesta universidade. 
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O Conselho Nacional delibera manifestar a sua solidariedade aos docentes e 

investigadores da UTAD, assim como a todos os colegas de outros estabelecimentos de ensino 
onde se verifiquem situações similares. Em sinal desta solidariedade, o Conselho Nacional 
aprova a realização de uma conferência, em Vila Real, na UTAD, sobre a precariedade e para 
avaliar expressamente estas situações de coação e de assédio em todos os estabelecimentos de 
Ensino Superior para posterior comunicação destes casos à Assembleia da República, restantes 
órgãos de soberania e entidades inspectivas. 
 

A conferência será realizada no dia 30 de Novembro. 
 
 
Lisboa, 21 de Outubro de 2018 
 
O Conselho Nacional do SNESUP 
 

  


