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PEC IV: UMA FALSA IMPREVISIBILIDADE 

Quando em 29 de Setembro último foi anunciado com acentuado dramatismo um conjunto de 

medidas a incorporar na LOE para 2011 - PEC III - muitos terão pensado que se justificavam 

por circunstâncias imprevisíveis e que viriam a ser temporárias e reversíveis. Os cortes 

introduzidos nos vencimentos, a delimitação dos escalões, as taxas de corte aplicadas a cada 

escalão deixavam uma ideia de impreparação e de atabalhoamento. 

Com as explicações minuciosas que foram dadas a propósito das medidas divulgadas há dias, 

percebe-se que esta imprevisibilidade é apenas aparente, já que deriva da vontade de fazer 

aplicar um plano a quatro anos manifestamente irrealista - que em 2013 conduziria a um défice 

de 2%, abaixo dos 3% inicialmente admitidos - com recurso a medidas que até já estariam 

estudadas em pormenor mas vão sendo "largadas" nos momentos que parecem oportunos e 

com grande falta de consideração pelos destinatários e falta de respeito pelos interlocutores, 
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designadamente em sede de concertação, a qual no ensino superior nem sequer existe. A, 

ainda por cima, falsa imprevisibilidade é inimiga da confiança. 

Particularmente afectados por esta actuação ficaram os colegas que, nos últimos anos, com o 

quadro de referência então existente, optaram pela aposentação - decisão que, como se sabe, 

é irreversível - e que agora vêem as suas pensões ameaçadas de redução. 

Fomos a única associação sindical que logo em Dezembro anunciou a intenção de impugnar 

judicialmente a "Contribuição Extraordinária de Solidariedade" criada pelo Artigo 162 º da LOE 

2011. A acção está redigida, entrará a curto prazo. Infelizmente, terá de ser reeditada, com 

muito maior abrangência de associados aposentados, em 2012. Mas não deixaremos, porém, 

de estar no nosso posto. 

 

 

SNESup ESCREVE A MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 17/2011, de 4 de Março, aponta para a adopção de 

medidas com vista à melhoria da eficiência operacional da Justiça. 

O SNESup, que sempre tem apostado na Resolução Alternativa de Litígios e que dedicou a esse 

tema uma das sessões do Encontro sobre a Aplicação dos Estatutos de Carreira, realizado em 

2005, reuniu nesse mesmo ano com o Secretário de Estado Tiago Silveira, sendo de notar o 

contributo da colega Eugénia Vasques que viria a integrar a Direcção do sindicato no mandato 

seguinte. 

Esperando que Alberto Martins não deixe de ter alguma atenção a interlocutores fora do 

sistema judiciário, o SNESup, que representa muitos "utilizadores", enviou já um pequeno 

contributo sobre o Regulamento de Custas Processuais. 

 

ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DÁ DIREITO A JUROS DE MORA 

A propósito da iniciativa de uma instituição de ensino superior que, alegando dificuldades 

orçamentais, mudou a data de pagamento de vencimentos, o nosso advogado Dr. Paulo Veiga 

e Moura pronunciou-se nos seguintes termos, invocando o Regime do Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas (RCTFP): 

"A lei apenas determina que, sendo a remuneração periódica, ela é paga 

mensalmente (v. nº 3 do artº 66º da Lei nº 12-A/2008). 

Para além disso, determina o RCTFP que "o montante da remuneração deve estar à 

disposição do trabalhador na data do vencimento ou no dia útil imediatamente 

anterior" (v. nº 1 do art. 217º do RCTFP), prevendo o art. 218º quanto ao tempo do 

cumprimento que a obrigação de satisfazer a remuneração vence-se mensalmente e 

que o cumprimento deve efectuar-se nos dias úteis. 

Assim sendo, não há qualquer impedimento em que se fixe que o pagamento se 

efectue entre os dias 23 e 29 de cada mês, sendo certo que todos os meses tem de 

ocorrer na mesma data, ou seja, se se paga a 25 é a 25 que no mês seguinte se tem 

de pagar. Caso tal não suceda, tem o trabalhador direito a juros por cada dia de 

atraso." 

Não deixem de nos comunicar ocorrências deste tipo. Ajudaremos a exigir os juros que sejam 

devidos. 
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DELEGADO REGIONAL DE SANTARÉM 

O colega Fernando Gaspar aceitou o convite da Direcção para regressar ao exercício das 

funções de Delegado Regional de Santarém. 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/03/FernandoAntniodaCostaGaspar.shtml 

Não podemos deixar de agradecer publicamente a disponibilidade deste nosso associado que 

exerceu já funções na Direcção e no Conselho Nacional do SNESup e que no último mandato 

dos órgãos nacionais foi Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização e Disciplina. 

Como primeira prioridade da nossa intervenção apontamos o processo de audição relativo ao 

projecto de Regulamento de Avaliação de Desempenho do Instituto Politécnico de Santarém em 

relação ao qual já apresentámos várias propostas, tendo solicitado a marcação de reunião. 

 

ÉVORA: REGRESSO AO PASSADO? 

O Senhor Administrador da Universidade de Évora fez publicar nos "Users" uma circular em que 

afirma estar em vigor um despacho reitoral de 2008 (do anterior Reitor, Jorge Araújo) que, 

entre outras coisas, previa a apresentação anual do pedido de regime de dedicação exclusiva. 

O facto é que tal despacho contrariava já então a lei e se inseria numa tentativa, partilhada por 

outros Reitores, de condicionar a revisão do ECDU e do ECPDESP quanto ao regime de 

dedicação exclusiva. Como é conhecido, tal tentativa não passou e na revisão dos Estatutos 

Mariano Gago veio, neste aspecto em perfeita sintonia com o SNESup, reafirmar a dedicação 

exclusiva como regime - regra. 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS REVOGA REGULAMENTO  

DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES VOLUNTÁRIOS 

A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na sequência de um pedido 

de impugnação formulado pelo SNESup ao Ministério Público, aceitou revogar o Regulamento 

dos Docentes Voluntários que havia publicado no ano passado. 

Iremos publicar um comunicado autónomo sobre o assunto, esperando que o exemplo seja 

seguido por outras instituições. 

Não deixamos contudo de registar aqui com agrado a iniciativa do Senhor Director da 

Faculdade que nos escreveu directamente a dar conta da sua decisão. 

Com a generalização da audição sindical em relação aos regulamentos a publicar todos 

ganharíamos. 

 

POLITÉCNICO DE VISEU ACEITA ALTERAR REGULAMENTO  

DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO 

O Instituto Politécnico de Viseu decidiu alterar, por proposta do SNESup, um artigo do 

Regulamento de Equiparação a Bolseiro, publicado sem audição sindical. Tal como na última 

Newsletter havíamos noticiado, sucedeu já o mesmo com o Instituto Politécnico de Coimbra. 

Aqui ficam publicamente os nossos agradecimentos ao Senhor Presidente do Instituto. 

 

 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/03/FernandoAntniodaCostaGaspar.shtml
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NOVAS AUDIÇÕES NA UNIVERSIDADE E NO POLITÉCNICO 

Uma delegação do SNESup (composta pelo Presidente da Direcção - António Vicente - e 

Delgado Sindical - Gonçalo Leite Velho) reuniu no passado dia 11 de Março com a Presidência 

do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) com vista à apresentação e discussão de propostas 

sobre a versão definitiva do projecto de regulamento de avaliação de desempenho do pessoal 

docente. Apesar de vários dos contributos apresentados pelo SNESup em Junho ainda sobre 

uma versão preliminar do projecto em causa não terem sido atendidos na versão final, a 

reunião com o Senhor Presidente do IPT permitiu esclarecer o alcance das contribuições 

efectuadas tendo várias sido prontamente acolhidas. 

O SNESup apresentou ainda contributos relativos à proposta de regulamento de avaliação de 

desempenho dos docentes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto aguardando 

agora a marcação de uma reunião com vista à apresentação de eventuais contribuições 

complementares bem como para a troca de impressões sobre o projecto em causa. 

Todas as propostas apresentadas pelo SNESup, além de serem dadas a conhecer aos 

associados de cada instituição encontram-se também disponíveis no site em 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkAlkAukuZfpdHnUNQ  

 

REUNIÕES NAS ESCOLAS: DIRECÇÃO DO SNESup EM LEIRIA 

Decorreu no passado dia 1 de Março, uma reunião promovida pelo SNESup e que contou com a 

presença de um membro da Direcção (Gonçalo Leite Velho) e uma advogada que colabora com 

o SNESup (Drª Celeste Dias Cardoso), no Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 

Na reunião foram discutidas as implicações previstas na Lei do Orçamento de Estado para 2011, 

nomeadamente as relativas ao corte de vencimentos e as acções levadas a cabo pelo SNESup. 

Foram ainda abordadas outras situações enfrentadas pelos colegas deste Instituto, 

nomeadamente a aplicação dos regimes de transição à luz das recentes alterações ao ECDESP, 

a situação dos colegas abrangidos pelo programa PROTEC bem como a questão dos Assistentes 

de 2º Triénio que vêm teimosamente a ser mantidos no índice 100 por inacção da Presidência 

do IPL. 

Dado o arrastar da situação, os colegas de Leiria decidiram recorrer ao Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD) tentando assim a resolução do problema no recurso à arbitragem. Os 

colegas do IPL encontram-se cada vez mais mobilizados e determinados a fazer frente a esta 

situação quer pelo sentimento de injustiça que ela acarreta, quer pela inabilidade por parte da 

Presidência do IPL para lidar com este problema (arrastando a situação e construindo um muro 

de silêncio). 

 

SITE DO SNESup: ONDE PODE ENCONTRAR INFORMAÇÃO  

SOBRE INSCRIÇÃO E BENEFÍCIOS 

No site do SNESup, Secção "Inscrição e Benefícios" é a segunda a partir de cima: 

http://www.snesup.pt/home.shtml  

 

Pode encontrar em Inscrição (http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlkAkFuJVDDOXMW.shtml): 

 a ficha de inscrição com pagamento da quota por desconto directo no vencimento 

(http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESup_quota_065_por_cento_DDV.pdf), que é a 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkAlkAukuZfpdHnUNQ
http://www.snesup.pt/home.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlkAkFuJVDDOXMW.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESup_quota_065_por_cento_DDV.pdf
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situação-regra, uma vez que a generalidade das entidades empregadoras fazem desconto 

da quota sindical; 

 a ficha de inscrição com pagamento da quota por transferência bancária 

(http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESup_quota_065_por_cento_TRB.pdf), que se 

aplica a situações em que, embora se exerçam funções de facto subordinadas, a relação 

laboral não é reconhecida pela entidade empregadora (aquisições de serviços, bolsas).  

 informação sobre certas situações em que se admite a inscrição sem aquisição da 

qualidade de associado e que correspondem à não existência de relação laboral à data da 

inscrição. 

Para ver os benefícios - Seguro de Saúde, Acordos de Desconto, Apoio Jurídico: 

 http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFyZlmHyLurmr 

 

 

EVENTOS 

Conferência "A Resolução Extrajudicial de Conflitos no Século XXI" 

17 de Março de 2011 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria 

Informações: http://www.estg.ipleiria.pt/ 

 

Ciclo de conferências internacionais  

“Políticas de igualdade de género: contextos, vozes e desígnios” 

17 de Março e 07 de Abril de 2011 

Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia 

Informações: http://www.apem-estudos.org/ 

 

Mel-NET Conference 2011  

At The Margins Of Europe? Muslims In Finland, Ireland And Portugal  

17 e 18 de Março de 2011 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Auditório A. Sedas Nunes 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

Seminário Internacional de Estética e Teorias Da Arte “O Feios para além do Belo” 

17 de Março de 2011- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Anfiteatro,III 

18 de Março  de 2011– Faculdade de Belas-Artes da UL. Auditório Lagoa Henriques 

Inscrições: www.fba.ul.pt; www.ofeio.jimdo.com; seminario.internac@gmail.com 

 

Seminário “Equidade e Coesão Social na Educação Superior” 

22 e 23 de Março de 2011 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Informações: http://www.ceief.ulusofona.pt/ 

 

Seminário “Mimetismos Coloniais no Império Português” 

24 de Março de 2011 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESup_quota_065_por_cento_TRB.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFyZlmHyLurmr
http://www.estg.ipleiria.pt/
http://www.apem-estudos.org/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.fba.ul.pt/
http://www.ofeio.jimdo.com/
mailto:seminario.internac@gmail.com
http://www.ceief.ulusofona.pt/
http://www.ics.ul.pt/
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Seminário: “Europa 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável  
e inclusivo: Debate prévio à apresentação do Plano Nacional de Reformas” 
29 de Março de 2011 

Assembleia da República 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Assembleia_Republica_seminario_29032011.pdf 

 

Call For Papers - Colóquio  

Olhares sobre os jovens em Portugal: Saberes, Políticas, Acções 

02 - 03 de Junho de 2011 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Salvador- Bahia – Brasil 

Prazo: 31 Março 2011 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2011. publicada em 15 de Março 

Recomenda ao Governo que utilize sistemas de teleconferência e videoconferência em 

substituição de reuniões presenciais. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145101452.pdf 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 37/2011. publicada em 15 de Março 

Recomenda ao Governo a adopção de sistemas de comunicação electrónicos em substituição de 

reuniões presenciais 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145201452.pdf 

 

Portaria n.º 107/2011, de 14 de Março 

Aprova o Código de Contas para Microentidades 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143501443.pdf 

 

Portaria n.º 106/2011. D.R. n.º 51, de 14 de Março 

Aprova o Código de Contas Específico para as Entidades do Sector não Lucrativo 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143101435.pdf 

 

Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março 

Aprova vários modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não 

lucrativo (ESNL) 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142501430.pdf 

 

Portaria n.º 104/2011. de 14 de Março 

Aprova os modelos para várias demonstrações financeiras para microentidades 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142201425.pdf 

 

Portaria n.º 103/2011, de 14 de Março 

Procede à revisão das categorias de bens e serviços cujos acordos quadro e procedimentos de 

contratação da aquisição são celebrados e conduzidos pela ANCP 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142001422.pdf 

 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Assembleia_Republica_seminario_29032011.pdf
http://www.ics.ul.pt/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.52&iddip=20110465
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145101452.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.52&iddip=20110466
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145201452.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110455
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143501443.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110454
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143101435.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110453
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142501430.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110452
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142201425.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110451
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142001422.pdf
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma  

da Madeira n.º 8/2011/M. publicada em 14 de Março 

Resolve pedir a inconstitucionalidade e ilegalidade de normas do Orçamento do Estado para 

2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0144601446.pdf 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma  

da Madeira n.º 9/2011/M., publicada em 14 de Março  

Resolve pedir a inconstitucionalidade do Orçamento do Estado para 2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2011. de 11 de Março 

Em processo por crime público ou semipúblico, o assistente que não deduziu acusação 

autónoma nem aderiu à acusação pública pode recorrer da decisão de não pronúncia, em 

instrução requerida pelo arguido, e da sentença absolutória, mesmo não havendo recurso do 

Ministério Público 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf 

 

Lei n.º 6/2011, de 10 de Março 

Procede à terceira alteração à Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, que «Cria no ordenamento jurídico 

alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais» 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04900/0134601346.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, Suplemento 

Aprova os regimes da normalização contabilística para microentidades e para as entidades do 

sector não lucrativo e transpõe a Directiva n.º 2009/49/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de Junho, e a Directiva n.º 2010/66/UE, do Conselho, de 14 de Outubro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04801/0000200011.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 33/2011, de 7 de Março 

Adopta medidas de simplificação dos processos de constituição das sociedades por quotas, 

passando o capital social a ser livremente definido pelos sócios 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04600/0130901311.pdf 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2011, publicada em 4 de Março 

Aprova as orientações e medidas prioritárias tendentes à concretização de reformas com vista 

ao melhoramento da eficiência operacional da justiça 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04500/0129001292.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, Suplemento  

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04201/0000200029.pdf 
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http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110457
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0144601446.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110458
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.51&iddip=20110458
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.50&iddip=20110446
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.49&iddip=20110432
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19961830
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04900/0134601346.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.48S01&iddip=20110437
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0049
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2010&id=310L0066
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04801/0000200011.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.46&iddip=20110418
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04600/0130901311.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.45&iddip=20110413
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04500/0129001292.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.42S01&iddip=20110391
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04201/0000200029.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
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