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A SECRETARIA DE ESTADO  
DA CIÊNCIA NEGOCEIA COM O SNESUP 
“Regime jurídico de contratação de doutorados 
para o exercício de atividades de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológicos” 
 – Investigador FCT  

No passado dia 5 de dezembro, a Secretaria de 
Estado da Ciência voltou a reunir com o SNESup 
para uma segunda ronda de negociações do 
“regime jurídico de contratação de doutorados 
para o exercício de atividades de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológicos”. A 
reunião foi presidida pela Senhora Secretária de 
Estado da Ciência, Professora Doutora Leonor 
Parreira que se fez acompanhar por múltiplos 
elementos da equipa que a apoia na SEC, incluindo 

http://www.snesup.pt/
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um elemento do conselho diretivo da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT, I.P.), Doutor 
Paulo Pereira, do Secretário-Geral do MEC e de 
uma representante da Secretaria de Estado da 
Administração Pública. O SNESup fez-se 
representar pelo Presidente da Direção, Professor 
Doutor António Vicente, acompanhado por 
Doutor Romeu Videira (membro da direção) e pela 
Dra Rita Almeida D’Eça (advogada do SNESup). 

Foi com agrado que o SNESup constatou que a 
nova proposta apresentada pela SEC teve em 
consideração as nossas principais sugestões, 
apresentadas na anterior reunião de 5 de 
setembro, e que a Senhora Secretária de Estado 
da Ciência, Professora Doutora Leonor Parreira 
mostrou disponibilidade para durante a reunião 
discutir as novas propostas de alteração ao 
articulado apresentadas pelo SNESup com o 
objetivo de se poder alcançar um acordo global 
sobre o articulado, o qual veio a ser alcançado, 
mas cuja assinatura está dependente de se incluir 
a uniformização dos regimes de dedicação 
exclusiva tutelados pelo MEC. As alterações que 
merecem destaque e com as quais o SNESup se 
congratula são: 

1) A alteração da entidade à qual os 
investigadores ficam vinculados. Assim, os 
investigadores irão celebrar contrato com as 
instituições do Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional (SCTN) que os acolhem e não com a 
FCT, I.P., como previamente anunciado. No 
entanto, fica ainda garantida a possibilidade de 
mudança de instituição pelo Investigador desde 
que devidamente fundamentada; 

2) O aumento do tempo da vinculação proposta 
para os investigadores doutorados que agora 
passam a celebrar um contrato pelo período de 
três (a proposta inicial previa contratos anuais), 
automaticamente renovável por períodos de 
um ano até à duração máxima de 5 anos, salvo 
se o órgão científico da instituição de 
acolhimento, sob proposta fundamentada, 
decidir no sentido da sua cessação sendo esta 
decisão comunicada ao interessado até 90 dias 
antes do termo do contrato; 

3) A criação de incentivos à contratação por 
tempo indeterminado por parte das instituições 

de acolhimento, desde que contratem os 
investigadores com remuneração equivalente 
ou superior à do nível em que aquele esteve 
contratado como Investigador FCT; 

4)  A eliminação da proposta que visava restringir 
os direitos de propriedade industrial ao 
inventor ou equipa de investigação.  

 

De facto, com a assinatura do acordo global entre 
a SEC e o SNESup e a consequente publicação em 
Diário da República de um Decreto-Lei que define 
o Regime jurídico de contratação de doutorados 
para o exercício de atividades de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológicos ficarão 
reunidas as condições legais para que o atual 
concurso Investigador FCT possa ser concluído, 
permitindo desta forma que 80 investigadores 
possam ser contratados brevemente. No final da 
reunião a Senhora Secretária de Estado da Ciência 
comunicou-nos que os resultados do presente 
concurso serão anunciados ainda no presente ano. 

Na referida reunião iniciaram-se também as 
negociações para a elaboração de novo projeto de 
regulamento que define princípios gerais, normas 
e procedimentos de recrutamento, seleção e 
contratação de doutorados no âmbito do 
Programa Investigador FCT, o qual irá a ser 
aplicado aos próximos concursos substituindo o 
atual regulamento que não foi objeto de 
negociação com o SNESup. De acordo com as 
informações obtidas, no início de 2013 será 
anunciado um novo concurso “Investigador FCT” 
com o objetivo de contratar 400 novos 
investigadores para o SCTN. Em relação a este 
projeto de regulamento, o SNESup deixou um 
conjunto de propostas com os seguintes objetivos: 

a)  Harmonizar a sua redação com o acordado 
para o Decreto-Lei;  

b) Promover uma maior transparência ao 
processo de seleção e recrutamento; 

c) Clarificar as condições de acesso a cada uma 
das categorias, aumentando assim exigência e a 
probabilidades dos Investigadores a contratar 
terem maior maturidade e qualidade científica 
e, assim promover a excelência da investigação 
em Portugal. 
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O Doutor Paulo Pereira, membro do conselho 
diretivo da FCT, I.P. agradeceu as sugestões do 
SNESup, sublinhou a sua coerência e referiu que a 
FCT, I.P. as irá considerar na redação de uma nova 
proposta de regulamento. O SNESup aguarda 
agora o novo articulado, contemplando as suas 
sugestões, para que se possa concluir também 
esta negociação. 

 

 

ESTATUTO DO BOLSEIRO  
DE INVESTIGAÇÃO - SNESUP  
NA COMISSÃO PARLAMENTAR  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA  
No passado dia 28 de novembro, o SNESup foi 
apresentar à Comissão Parlamentar de Educação, 
Ciência e Cultura, presidida pelo Deputado José 
Ribeiro e Castro, propostas e contributos para que 
no âmbito da apreciação parlamentar n.º 
37/XII/2ª, proposta pelo grupo parlamentar do 
Partido Socialista, que pretende alterar o Decreto - 
Lei nº 202/2012, de 27 de agosto que reviu o 
Estatuto do Bolseiro de Investigação, se possa 
melhorar o estatuto do bolseiro de Investigação. O 
SNESup, representado pelo Presidente da Direção, 
Professor Doutor António Vicente, e pelo membro 
da Direcção Doutor Romeu Videira, apresentou 
contributos muito precisos com objetivo de 
minorar os problemas que têm vindo a ser 
colocados aos bolseiros de investigação que 
também são docentes do ensino superior e aos 
investigadores em geral. O SNESup informou os 
senhores Deputados que: 

i) As bolsas de investigação (doutoramento e pós-
doutoramento) são atribuídas após avaliação 
do mérito do candidato, do mérito do plano de 
trabalho e do mérito das condições de 
acolhimento e dos orientadores.  
Adicionalmente, as bolsas são renovadas 
anualmente se e só se o plano de trabalho 
aprovado pela FCT, I.P. estiver a ser cumprido e 
as metas previstas no projeto a ser alcançadas. 
Para o efeito, os bolseiros enviam um relatório 
de atividades referente ao ano de trabalho e o 
orientador um parecer sobre a evolução do 
projeto, sendo responsabilidade da FCT, I.P. a 

avaliação dos documentos e a decisão de 
renovação ou não renovação da bolsa de 
investigação. Assim, não faz qualquer sentido 
limitar a atividade docente aos bolseiros de 
investigação desde que exercida nos termos 
previstos no estatuto da carreira docente e 
autorizada pela instituição de acolhimento, pois 
não se conhecem casos significativos de 
incumprimentos dos planos de trabalho; 

ii) Considera inaceitável e inadmissível que o 
bolseiro de investigação venha a ser punido 
pelas falsas declarações prestadas pelo seu 
orientador científico, pelo que o n. 3 do artigo 
5.º. deve ser alterado e/ou eliminado; 

iii) A não negociação coletiva das alterações 
introduzidas no diploma com o SNESup lesa os 
seus representados e acarreta a incons-
titucionalidade formal do diploma. 

Dado que apreciação parlamentar n.º 37/XII/2ª 
suscitada pelo Partido Socialista já foi concluída, 
informamos que apenas a alteração que elimina a 
responsabilidade do bolseiro investigação pelas 
falsas declarações do orientador científico 
(indicada anteriormente no ponto ii) mereceu 
consideração por parte da Assembleia da 
República. Assim, a situação dos bolseiros 
continua e continuará, contraditoriamente, a 
caracterizar-se pela existência de um número cada 
vez maior de traços típicos de trabalho 
subordinado, conjugada com a proibição, no 
Estatuto, de a situação ser considerada como tal. 
Quanto mais altamente qualificado é o 
trabalhador, menos dignidade se lhe reconhece. 

 

INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO 
AVANÇADA DE RECURSOS HUMANOS  
- REFLEXO DAS PRIORIDADES  
DO INVESTIMENTO EM I&D? 
Numa época em que Portugal vive um grande 
constrangimento económico e social, cada vez 
mais pessoas reconhecem que “muito do que 
seremos, nas próximas décadas, enquanto povo e 
enquanto nação dependerá do esforço que 
fizermos na área da ciência e do conhecimento e 
da nossa capacidade em traduzirmos os resultados 
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da investigação em valor económico e social e em 
criação de emprego”. Assim, SNESup considera 
importante e fundamental que a afetação de 
dinheiros públicos às diferentes áreas do 
conhecimento, incluindo os alocados à formação 
avançada de recursos humanos, seja objeto de 
escrutínio e debate público, pois nem todo 
investimento “dito” em ciência é por si só um bom 
investimento. 

Enquanto não se conhece a definição de áreas 
prioritárias e a consequente afetação de recursos 
por parte do governo, a figura abaixo mostra a  

distribuição do número de bolsas atribuídas, em 
2012, pela FCT pelas 4 áreas científicas que 
reconhece. Será esta distribuição reflexo das 
prioridades de investimento I&D definidas pelo 
governo? (Agradecemos os vossos contributos 
sobre matéria). 

 
 
 

A CIÊNCIA QUE SE FAZ  
EM PORTUGAL – DESTAQUES 
A presente edição da Newsletter destaca três 
artigos da área das ciências biológicas/biome-
dicina, publicados em prestigiadas revistas 
internacionais no presente ano. Nos dois 
primeiros a equipa de investigação é formada 
exclusivamente por investigadores portugueses 
enquanto no terceiro, o último autor é um 
investigador português. 

Bordeira-Carriço R, Pêgo AP, Santos M, Oliveira C. 
(2012). Cancer syndromes and therapy by stop-codon 

readthrough. Trends Mol Med.18(11):667-78.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044248 

Teixeira V, Feio MJ, Bastos M. (2012). Role of lipids 
in the interaction of antimicrobial peptides with 
membranes. Prog Lipid Res. 2012 51(2):149-77.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22245454 

Medzhitov R., Schneider D. S. and Soares M. P. 
(2012).Disease Tolerance as a Defense Strategy. 
Science 335 (6071): 936-941.  
http://www.sciencemag.org/content/335/6071/9
36.abstract 

 

OE 2013 RESOLVE PARCIALMENTE 
BLOQUEIOS DE REMUNERAÇÃO 
Depois de um conjunto de iniciativas 
desenvolvidas ao longo de todo o ano de 2012, 
onde avultam a concentração realizada em 6 de 
Junho no Palácio das Laranjeiras e a petição “Pelo 
cumprimento das obrigações legais do Estado para 
com o Ensino Superior e a Ciência”, que reuniu 
5250 assinaturas, criou-se um clima de 
unanimidade entre todos os grupos parlamentares 
para desbloquear o pagamento da remuneração 
como professor auxiliar, professor adjunto e 
investigador auxiliar aos colegas recém-
doutorados. 

No dia em que encerramos a presente edição 
estava previsto que os signatários da petição 
apresentassem perante a Comissão Parlamentar 
da Educação, Ciência e Cultura as situações que 
ainda não ficaram resolvidas pelo OE 2013. 

Petição nº 212/XII/2ª - Audição 

 

SNESUP REUNE COM ASSOCIAÇÕES 
SINDICAIS E PROFISSIONAIS 
O SNESup vem realizando diversas reuniões com 
associações sindicais e profissionais 
representativas de profissões de elevada 
qualificação, exigência e responsabilidade. 

No passado dia 12 de novembro realizou-se uma 
nova reunião entre o SNESup e Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses. Na reunião foram 
abordadas questões relativas ao Orçamento do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22245454
http://www.sciencemag.org/content/335/6071/936.abstract
http://www.sciencemag.org/content/335/6071/936.abstract
http://peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N30461
http://peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N30461
http://peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N30461
http://www.snesup.pt/htmls/EFVuVFVkylWjUoxkze.shtml
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Estado para 2013 bem como trocadas impressões 
sobre um conjunto de iniciativas conjuntas a 
desenvolver no interesse dos associados de ambas 
as organizações e das quais daremos conta logo 
que formalizadas  

No dia 26 de novembro teve lugar pela primeira 
vez uma reunião entre o SNESup e o Sindicato dos 
Jornalistas com o intuito de aproximar e estreitar 
relações entre estes dois sindicatos 
independentes. Deste encontro ficou a expetativa 
de ações comuns em prol dos associados de 
ambos os sindicatos ou a possibilidade de 
realização de cursos breves de formação, no 
âmbito das políticas para o Ensino Superior da 
parte do SNESup e formação na área 
comunicacional pela parte do Sindicato dos 
Jornalistas.  

No dia 5 de dezembro realizou-se, também pela 
primeira vez, dia 5 uma reunião entre o SNESup e 
a Associação dos Oficiais das Forças Armadas. Na 
reunião que decorreu num ambiente de grande 
cordialidade foram abordadas questões do 
interesse de ambas as organizações tendo ficado 
em aberto a possibilidade de realização de novos 
encontros e outras iniciativas comuns. 
 

SECÇÕES SINDICAIS NAS INSTITUIÇÕES   
Questões ligadas aos cortes de vencimentos não 
consentidos que o SNESup oportunamente 
denunciou e ao seu enquadramento contratual na 
perspetiva do Estatuto de Carreira Docente que os 
Estatutos da ULHT prevêem, levaram os colegas 
desta Universidade a organizar-se no SNESup, 
tendo realizado duas reuniões sindicais abertas a 
outros colegas na nossa sede de Lisboa, na 
segunda das quais foram eleitos delegados 
sindicais.  

Promovida por estes realizou-se no passado dia 9 
de novembro, agora já nas instalações da ULHT a 
primeira assembleia sindical do SNESup na 
Universidade pela qual terão passado cerca de 40 
docentes. Encontrará nos destaques do nosso site 
um relato desenvolvido da reunião.  

Realizaram-se ainda reuniões das Secções 
Sindicais da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologias do Mar, em Peniche (Instituto 
Politécnico de Leiria), a 21 de novembro, da Escola 
Superior de Saúde da Cruz Vermelha, a 11 de 
dezembro, e da Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Instituto Politécnico de Santarém), a 12 
de dezembro. Em todas foram eleitas delegados 
sindicais. 

O Regulamento das Secções Sindicais do SNESup 
permite que os investigadores elejam delegados 
sindicais próprios, se assim o considerarem mais 
adequado. 

 

MESAS REDONDAS DO SNESUP  
Teve lugar no passado dia 14 de dezembro a Mesa 
Redonda do SNESup sobre Legislação Laboral para 
o Ensino Superior Particular e Cooperativo. Na 
Ensino Superior –Revista do SNESup– nº 46 
(janeiro/março) será publicada uma notícia sobre 
os trabalhos. 

Reeditaremos no futuro este formato. Quando 
alguns colegas quiserem avançar com um tema a 
discutir numa das sedes, reservaremos a sala, 
providenciaremos a divulgação e a formalização 
de inscrições, difundiremos antecipadamente 
entre os inscritos os textos apresentados, 
pediremos aos organizadores uma notícia para 
divulgação dos trabalhos. 

A próxima iniciativa será a Mesa Redonda sobre 
Solidariedade Interprofissional que terá lugar em 
11 de janeiro de 2013. 

 

NOVO PRESIDENTE DO CCISP 
O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos elegeu no passado dia 4 de dezembro 
como seu Presidente o Professor Doutor Joaquim 
Mourato, Presidente do Instituto Politécnico de 
Portalegre, que iniciará funções em janeiro. 

Ao eleito os nossos desejos de um mandato bem-
sucedido. Ao Presidente cessante, Professor 
Doutor João Sobrinho Teixeira uma palavra de 
louvor pela forma como conseguir assegurar o 
exercício das suas funções num período que 
conheceu momentos muito difíceis.  

http://www.aofa.pt/index.php
http://www.snesup.pt/htmls/EFVupkkZlknZijfcNR.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVupkkZlknZijfcNR.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVupkkZlknZijfcNR.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVVZFlFyyyTwnOmEH.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVVZFlFyyyTwnOmEH.shtml
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APOSENTAÇÃO  
Dada a supressão a partir de 1 de janeiro de 2013, 
do regime transitório que permite que 
trabalhadores em funções públicas se aposentem 
com menos de 65 anos e a mudança da fórmula 
de cálculo das pensões para uma outra mais 
desfavorável que o regime geral da segurança 
social, chamamos a atenção dos colegas que já 
têm uma carreira contributiva de 36 anos e se 
queiram aposentar nas atuais condições para o 
que necessitam de entregar os requerimentos de 
aposentação nas suas instituições até ao final do 
próximo mês de dezembro.  

Os sócios do SNESup aposentados mantêm o 
pleno gozo de direitos e estão isentos de quota 
ordinária, isto é, não pagam quota sobre o valor 
da pensão de aposentação.  
 

APÁTRIDAS  
Os Apátridas também têm direitos. No entanto, 
como poderá ver na Secção Diário da República da 
presente Newsletter, Portugal só agora aderiu a 
Convenções celebradas em 1954 e em 1961 sob a 
égide das Nações Unidas.  

O SNESup orgulha-se de ter levantado na revisão 
dos Estatutos de Carreira em 2009 a necessidade 
de inclusão dos apátridas, solicitação que foi 
satisfeita. Que saibamos, não temos nenhum sócio 
apátrida, mas somos um sindicato de cidadãos do 
mundo.  
 

PROTOCOLOS  
EM 2013 NÃO HÁ ALTERAÇÕES  
AO SEGURO DE SAÚDE  
Informamos os sócios que na renegociação anual 
da apólice do seguro de saúde para 2013, o 
SNESup conseguiu manter as mesmas condições e 
os mesmos prémios, não havendo por isso 
qualquer alteração aos valores de 2012.  

Aproveitamos para lembrar que os docentes e 
investigadores associados do SNESup têm direito a 
usufruir em condições especiais do Seguro de 
Saúde Multicare. Este seguro permite aos  
 

associados, sem mais encargos, ter acesso a 
assistência hospitalar para períodos de 
internamento superiores a 24 horas, com uma 
cobertura até € 6.000 para hospitalização e € 
1.500 para parto. Os associados podem ainda 
subscrever outras coberturas (Ambulatório e 
Medicamentos) com um prémio anual de € 
287,18, valor que pode ser fracionado e alargar o 
seguro ao agregado familiar. Encontra informação 
detalhada sobre as condições deste Seguro de 
Saúde Grupo no site do SNESup.  

Damos entretanto notícia de mais um protocolo 
com vantagens para sócios e familiares, o terceiro 
nesta área de oferta, desta vez para a região do 
Porto. Veja no site a condições oferecidas para o - 
Central Healthclub & Spa.  

Lembramos que para usufruir dos descontos 
necessita ter o cartão do SNESup atualizado. Se 
não for esse o caso deverá pedir aos nossos 
serviços que lhe enviem o link que permitirá 
atualizar ou confirmar os seus dados on line e 
receber o seu cartão.  

Pode fazê-lo para secretariado@snesup.pt 

 
 
CALL FOR RESEARCH PROJECTS  
TRANSCAN: Translational research in primary and 
secondary prevention of cancer. Apresentação 
das pré-propostas até 15 de Fevereiro de 2013.  
http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php 
ou 
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/tran
scan/index.phtml.pt  
 
ERC Synergy Grant 2013 – Apresentação de 
propostas até 10 de janeiro de 2013. 
 (FP7 | Programa IDEIAS | ERC Synergy). 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 
 
PTTI: National Technology Transfer Initiative in 
Portugal - Apresentação de propostas para a 
transferência/aplicação de tecnologias espaciais 
em sectores e mercados não-espaciais. 
http://www.ptti.ipn.pt 
 

http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/transcan/index.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/transcan/index.phtml.pt
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
http://www.ptti.ipn.pt/
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AgreenSkills  
- Apresentação de propostas nas áreas de 
agricultura, ambiente, alimentação, nutrição e 
saúde animal. 
http://www.agreenskills.eu/agreenskills-
cms/content/view/line/137 
 
 
 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN 
SCIENTIFIC MEETINGS 
47º Congresso Anual da Sociedade Europeia de 
Investigação Clínica 
17 – 20 de Abril de 2013 
Albufeira, Algarve, Portugal. 
Prazo: 3 janeiro de 2013 
http://www.esci.eu.com/default.asp?page=meeti
ngs 
 
CISTI'2013 – 8ª Conferência Ibérica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação 
19-22 junho 2013 
Prazo: 15 fevereiro 2013  
Instituto Superior de Estatística e Gestão de 
Informação – UNL 
www.aisti.eu 
 
Gordon Research Conference on Oxidative Stress 
and Disease: The metabolic axis in brain aging and 
Alzheimer's disease.   
Les Diablerets, Switzerland; 14-19  abril 2013  
Prazo: 17 março 2013. 
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&p
rogram=oxidat 
 
18th Meeting of the Portuguese Electrochemical 
Society 
Porto; 24-27 março de  2013 
Prazo: 14 de janeiro 2013 
http://www.fc.up.pt/18spe/ 
 
11th International Conference on Catalysis in 
Membrane Reactors 
Porto; 7- 11 julho 2013 
Prazo: 1 março2013 
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/ 
 
 

OUTROS EVENTOS 
NESTA QUINZENA 
Seminário Cânone, Margem e Periferia nos 
Espaços de Língua Portuguesa 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
17 -18 dezembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 
DEPOIS 
VIII Congresso Nacional da APNUG – “Disfunções 
miccionais” 
Hotel Marriott, Lisboa 
25 e 26 janeiro 2013 
www.admedic.pt 
 
Curso de Teatro Português 
Teatro D. Maria II 
2 fevereiro-13 abril 2013 
www.teatro-dmaria.pt 
 
Conferência Internacional “(Anti-)racism and 
critical interventions in Europe - Social sciences, 
policy developments and social movements” 
Auditório do Centro de Informação Urbana de 
Lisboa 
19-20 fevereiro 2013 
www.ces.uc.pt 
 
Conferência Internacional “Face to Face. The 
transcendence of the arts in China and beyond” 
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa 
3-5-abril 2013 
http://facetoface.fba.ul.pt 
 
Conferência anual da Eurodoc – “Eurodoc 2013 – 
Europe’s Grand Societal Challenges: The role of 
Early Stage Researchers” 
Fundação Calouste Gulbenkian 
4-5 de abril de 2013 
www.eurodoc.net 
 
Conferência Internacional "Imagens de Terror, 
Narrativas de (In)segurança: Respostas Literárias, 
Artísticas e Culturais" 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
23-24 abril 2013 
www.cilm.comparatistas.edu.pt 
 

http://www.agreenskills.eu/agreenskills-cms/content/view/line/137
http://www.agreenskills.eu/agreenskills-cms/content/view/line/137
http://www.esci.eu.com/default.asp?page=meetings
http://www.esci.eu.com/default.asp?page=meetings
http://www.aisti.eu/
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://www.fc.up.pt/18spe/
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/
http://www.comparatistas.edu.pt/
http://www.admedic.pt/
http://www.teatro-dmaria.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://facetoface.fba.ul.pt/
http://www.eurodoc.net/
http://www.cilm.comparatistas.edu.pt/
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
145/2012, publicada em 13 de dezembro 
Contributo à definição dos princípios pelo 
Governo Português à negociação do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020 (QFP) 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
144/2012. publicada em 13 de dezembro 
Orientações relativas à negociação do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020 (QFP) a serem 
seguidas por Portugal, designadamente na 
próxima reunião do Conselho Europeu 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 37/2012/M. de 12 
de dezembro 
Aprova o regime de alienação das participações 
sociais detidas pela Região Autónoma da Madeira 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 
9/2012. publicado em 10 de dezembro 
Notificado o arguido da audiência de julgamento 
por forma regular, e faltando injustificadamente à 
mesma, se o tribunal considerar que a sua 
presença não é necessária para a descoberta da 
verdade, nos termos do n.º 1 do artigo 333.º do 
CPP, deverá dar início ao julgamento, sem tomar 
quaisquer medidas para assegurar a presença do 
arguido, e poderá encerrar a audiência na primeira 
data designada, na ausência do arguido, a não ser 
que o seu defensor requeira que ele seja ouvido 
na segunda data marcada, nos termos do n.º 3 do 
mesmo artigo 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2012. 
de 7 de Dezembro   
Revê a composição e o funcionamento do 
Conselho Nacional para a Economia Social, 
alterando a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 55/2010, de 4 de agosto 
 
Portaria n.º 392/2012. de 29 de novembro 
Aprova os estatutos do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, I. P., e revoga a 
Portaria n.º 1416/2007, de 30 de outubro 
 

 
 
 
Portaria n.º 386/2012. de 29 de novembro 
Aprova os Estatutos do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, I. P., e revoga a Portaria n.º 
523/2007, de 30 de abril 
 
Aviso n.º 170/2012. de 28 de novembro 
Torna público que a República Portuguesa 
depositou o seu instrumento de adesão à 
Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas, 
adotada em Nova Iorque em 28 de setembro de 
1954, com uma reserva. 
 
Aviso n.º 169/2012. de 28 de novembro  
Torna público que a República Portuguesa 
depositou o seu instrumento de adesão à 
Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, 
adotada em Nova Iorque em 30 de agosto de 
1961. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012. 
publicada em 26 de novembro 
Estabelece as orientações políticas essenciais à 
programação do novo ciclo de intervenção dos 
fundos comunitários, bem como as condições 
institucionais para o processo de negociação com 
a Comissão Europeia. 
 
Decreto-Lei n.º 251/2012. de 23 de novembro 
Estabelece um período transitório de adaptação 
do respetivo corpo docente ao disposto na Lei n.º 
62/2007, de 10 de setembro, para as situações em 
que instituições de natureza universitária 
pretendam assumir natureza politécnica 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
139/2012, publicada em 21 de novembro 
Recomenda ao Governo orientação aos serviços 
na aplicação do artigo 32.º do Regulamento de 
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 
Ensino Superior 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012. 
de 8 de novembro 
Aprova o Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital 
 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.241&iddip=20122411
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.241&iddip=20122411
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.241&iddip=20122410
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.241&iddip=20122410
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.240&iddip=20122405
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.240&iddip=20122405
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.238&iddip=20122392
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.238&iddip=20122392
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.237&iddip=20122379
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.237&iddip=20122379
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20101677
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20101677
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.231&iddip=20122332
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073626
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.231&iddip=20122326
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20071609
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20071609
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.230&iddip=20122319
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.230&iddip=20122318
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.228&iddip=20122303
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.228&iddip=20122303
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.227&iddip=20122300
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073059
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073059
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122276
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122276
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.216&iddip=20122203
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.216&iddip=20122203
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Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2012/A. de 
5 de novembro 
Desenvolve e regulamenta o regime jurídico do 
acesso e utilização de recursos naturais da Região 
Autónoma dos Açores para fins científicos 
 
Recomendação n.º 4/2012, publicada em 7 de 
novembro (2ª SÉRIE)  
Recomendação sobre Autonomia Institucional do 
Ensino Superior (Conselho Nacional de Educação) 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2012. 
de 31 de outubro 
Define os critérios mínimos, necessários e 
cumulativos a observar no procedimento para a 
emissão de portaria de extensão 
  
Decreto-Lei n.º 234/2012, de 30 de outubro  
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
165/2006, de 11 de agosto, que estabelece o 
regime do ensino português no estrangeiro 
  
Decreto-Lei n.º 233/2012. de 29 de outubro  
Procede ao diferimento da produção de efeitos do 
novo regime de dedicação exclusiva, introduzido 
pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto 
  
Resolução da Assembleia da República n.º 
134/2012. de 24 de 0utubro  
Conta Geral do Estado de 2010 

Portaria n.º 337/2012, de 24 de outubro 
Primeira alteração à Portaria n.º 148/2012, de 16 
de maio, que fixa a estrutura orgânica da Direção-
Geral de Planeamento e Gestão Financeira 
  
Portaria n.º 336/2012. de 24 de outubro 
Primeira alteração à Portaria n.º 144/2012, de 16 
de maio, que fixa a estrutura orgânica da Direção-
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
  
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 
8/2012. de 24 de outubro 
No processo de determinação da pena por crime 
de abuso de confiança fiscal, p. e p. no artigo 
105.º, n.º 1, do RGIT, a suspensão da execução da 
pena de prisão, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, 
do Código Penal, obrigatoriamente condicionada, 
de acordo com o artigo 14.º, n.º 1, do RGIT, ao 
pagamento ao Estado da prestação tributária e 
legais acréscimos, reclama um juízo de prognose 
de razoabilidade acerca da satisfação dessa 
condição legal por parte do condenado, tendo em 
conta a sua concreta situação económica, 
presente e futura, pelo que a falta desse juízo 
implica nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas 
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt 

Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt 

Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.213&iddip=20122181
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.213&iddip=20122181
http://www.cnedu.pt/images/stories/2012/Publicao_DR.pdf
http://www.cnedu.pt/images/stories/2012/Publicao_DR.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122154
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122154
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.210&iddip=20122142
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20062662
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20062662
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209&iddip=20122137
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121653
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122100
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122100
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122102
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120948
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122101
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120944
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122104
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.206&iddip=20122104
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt
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