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DIRECÇÃO DO SNESup ESCREVE CARTA ABERTA AO PODER POLÍTICO 

Este é um momento de definições e decisões. Começam a ser visíveis algumas ideias (ou falta 

delas) do poder político para o futuro do Ensino Superior e da Ciência. No entanto este 

momento não pode ser aproveitado para simplesmente cuidar do imediato, respondendo à 

crise, sem ter uma visão global e definir estratégias de actuação. Para tal, é preciso ser-se 

capaz de compreender onde hoje nos encontramos, para onde desejamos ir, quais os 

objectivos visados, que referenciais procurar mas também que equívocos evitar. 

O SNESup não pode deixar de participar neste processo, não apenas na expressão de uma 

opinião, mas também no desenvolvimento de acções que alertem e consciencializem, assim 

como, sirvam de alicerce a esta edificação do futuro. É urgente um diálogo entre parceiros do 

ensino superior. 
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Neste sentido, e porque temos um caderno de encargos aprovado pelo Conselho Nacional do 

SNESup em Outubro último que ainda não foi cumprido na sua totalidade, a Direcção do 

SNESup enviou uma carta aberta ao Presidente da República, a todos os partidos políticos e ao 

demissionário Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (dando-a a conhecer ao CRUP, 

CCISP e APESP) onde apresentou um conjunto de propostas que aqui resumimos mas que 

podem ser consultadas na íntegra no site do SNESup em  

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVyFlVVANELhYKIh.shtml 

 A necessidade de estabelecimento de mecanismos de diálogo e de concertação no quadro 

do sistema de ensino superior público. 

 A inclusão obrigatória nos processos de diálogo e de concertação das questões relativas ao 

financiamento das instituições. 

 A garantia da participação das associações sindicais na interpretação da legislação relativa 

às carreiras e na elaboração de todos os regulamentos previstos nos Estatutos e o reforço 

do recurso à resolução alternativa de litígios. 

 A introdução nos Estatutos da Carreira Docente do Ensino Superior e no Estatuto da 

Carreira de Investigação Científica, de um conjunto de ajustamentos. 

 A criação de condições para uma investigação independente. 

 A Criação de condições para a integração dos jovens cientistas doutorados. 

 A promoção, em concertação com as associações sindicais e a associação patronal do 

sector, da regulação do exercício da docência e investigação no ensino superior particular e 

cooperativo. 

 A clarificação da forma como, findo o período de ajustamento macroeconómico, os 

decisores políticos encaram a reposição do nível de remunerações existente antes dos 

cortes salariais. 

 

PROPINAS: FINALMENTE UM REGULAMENTO QUE CUMPRE A LEI 

O Regulamento de Propinas da Universidade do Porto, publicado na 2 ª Série do Diário da 

República em 11 de Abril, dá satisfação à disposição legal que isenta de propinas os docentes 

obrigados a fazer o doutoramento: "Docentes do ensino superior público que estejam 

estatutariamente obrigados à obtenção do grau para efeitos de promoção - isenção, ao abrigo 

do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de Outubro, mediante apresentação de 

comprovativo dessa situação e autorização de inscrição por parte da sua Instituição de Ensino 

Superior." 

A autorização de inscrição constitui uma exigência sem base, mas fica assim, preto no branco, 

consagrado um direito por cujo efectivo reconhecimento o SNESup se bate há anos e que já 

mereceu a intervenção do Provedor de Justiça. Outras universidades, a instâncias nossas, têm 

aceite reclamações dos interessados, mas muitas não cumprem ou não mantêm uma política 

consistente. Preparem-se, que vamos voltar a bater-lhes às portas. 

 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVyFlVVANELhYKIh.shtml
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SNESup OBTÉM NOVA CONDENAÇÃO DO ESTADO 

O Estado português foi novamente condenado por omissão legislativa na criação de legislação 

sobre subsídio de desemprego em acção colocada pelo SNESup. 

O colega cujo contrato não foi renovado desempregado - um dos leitores sacrificados por 

redução de pessoal em 2007 - já idoso, ficou, como o Tribunal reconheceu, numa situação 

económica crítica e continua em situação de total carência. 

A sentença, proferida em Outubro, só foi notificada em Maio. Agora só falta mesmo que, 

apesar de conhecida a orientação dos tribunais já superiores, já materializada em diversos 

acórdãos, o Secretário de Estado do Orçamento Emanuel Augusto dos Santos mande recorrer.  

 

SNESup CONTINUA ACTIVO NA REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 O nosso sindicato aguarda a marcação de uma reunião pedida à Presidência do IPCB sobre o 

Regulamento de Avaliação de Desempenho. Sobre o articulado, apresentámos em final de 

Abril uma contraproposta, e estamos a analisar as grelhas, que só recebemos na sua totalidade 

em momento posterior. 

De igual modo, formulámos numerosas propostas de alteração ao projecto de Regulamento de 

Serviço Docente do IST e pedimos a realização de uma reunião, eventualmente conjunta com 

todas as associações sindicais consultadas.    

Tivemos entretanto de formular pedido de declaração de ilegalidade de disposições do 

Regulamento Geral do Serviço Docente da UTL que prevêem o recurso ao trabalho gratuito de 

investigadores, bolseiros, e doutorados não identificados, e, na parte relativa a férias, retiram 

direitos consagrados no ECDU. Uma audiência prévia, que não existiu, teria talvez permitido 

evitar esta situação. 

Ainda no domínio regulamentar e após auscultação dos associados, avançámos com propostas 

relativamente à composição do período de trabalho, à compensação de cargas horárias 

excessivas, ao trânsito entre as situações de tempo integral e tempo parcial designadamente 

por razões associadas à parentalidade, e à regulamentação de higiene, saúde e segurança de 

trabalho na Universidade de Coimbra, no Instituto Politécnico de Coimbra e na Escola Superior 

de Enfermagem de Coimbra.  Estão em preparação iniciativas noutras instituições. 

 

DEBATE SOBRE FUNDAÇÕES 

No próximo dia 21 de Maio, pelas 15h na sede do Porto, o SNESup irá realizar um debate sobre 

as Fundações. 

Aquando da publicação dos diplomas que instituíram as universidades -fundações o SNESup 

organizou em cada uma delas debates sobre o assunto e tem acompanhado a publicação de 

regulamentos em matéria laboral. Nos três casos- U.Porto, U.Aveiro e ISCTE, existem neste 

momento Comissões Sindicais do SNESup. 

Estando agora a ser ventilada a passagem das Universidades do Minho e da Madeira a regime 

fundacional, é ocasião de fazer um balanço destas experiências, analisar as razões que têm 
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vindo a ser invocadas para defender o alargamento do modelo, e eventualmente, preparar 

posições e iniciativas. 

Nesta reunião iremos abordar: 

1 - Balanço das experiências de regime fundacional; 

2 - Argumentos pró e contra para o alargamento da aplicação do regime, designadamente 

relacionados com as restrições agora introduzidas na gestão financeira das instituições; 

3 - Iniciativas a tomar. 

 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA 

Decorre actualmente no SNESup um processo eleitoral para a Comissão de Fiscalização e 

Disciplina. 

Consulte aqui: http://www.snesup.pt/htmls/EFpVEFFZllsSTLaDWL.shtml 

 

SITE DO SNESup: INFORME-SE SOBRE OS ÓRGÃOS E A SUA COMPOSIÇÃO 

No site do SNESup, em Quem Somos/ Órgãos e sua Composição pode encontrar  

- a relação completa dos membros da Mesa do Conselho Nacional, da Direcção e da 

Assembleia Geral, explicitando , quanto à Direcção, os responsáveis por cada área 

http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkuyAuWUOPqnwS.shtml 

- um destaque da informação relativa ao Presidente e Vice-Presidentes da Direcção 

http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkVAZFDxgtwSRN.shtml 

- a indicação dos Delegados Regionais 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZkyAAphlxHFuNT.shtml 

Em relação a cada um dos membros da Direcção e dos Delegados Regionais encontrará 

também um link para a fotografia e para um mini-curriculum vitae. 

A publicação desta informação visa dar um rosto ao Sindicato e constitui uma forma de 

responsabilização. 

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO  

“OS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO E ASSOCIATIVISMO DOCENTE  

EM PORTUGAL: A RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E DISCURSOS”  

O concurso para esta bolsa encontra-se aberto no período de 12 a 25 de Maio de 2011. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae pormenorizado e 

cópia do Certificado de Habilitações e outros documentos comprovativos considerados 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVEFFZllsSTLaDWL.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkuyAuWUOPqnwS.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkVAZFDxgtwSRN.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZkyAAphlxHFuNT.shtml
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relevantes) ou entregues, pessoalmente, durante o período 10h às 13h – 14h às 18h na 

morada a seguir indicada no CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. 

Para mais informações consulte o nosso site em: 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVkAVZpAJXoqsbpA.shtml 

 

 

EVENTOS 

X Encontro de Psicologia no Algarve 

18-19 de Maio de 2011 

Universidade do Algarve – Campus das Gambelas 

Informações: www.ualg.pt 

 

Seminário “Verdades, Memórias e Reconciliação: a Experiência Brasileira” 

26 de Maio de 2011 

Universidade de Coimbra – Centro de Estudos Sociais 

Informações: http://www.ces.uc.pt 

 

Jornadas de Enfermagem Comunitária 2011 

26-28 de Maio de 2011 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

Informações: http://portal.esenf.pt 

 

Colóquio “Arquivos de Polícia (séculos XIX-XX)  

– Experiências de investigação e políticas arquivísticas” 

26-27 de Maio de 2011 

Universidade de Lisboa – Instituto de Ciências Sociais 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

Call for papers 

The Economics of Walls Workshop 

Universidade de Lisboa – Instituto de Ciências Sociais 

9 de Novembro de 2011 

Prazo: 31 de Maio de 2011 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

Portuguese Economic History Workshop 

Universidade de Lisboa – Instituto de Ciências Sociais 

12 de Dezembro de 2011 

Prazo: 20 de Junho de 2011 

Informações: http://www.ics.ul.pt 

 

 

 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVkAVZpAJXoqsbpA.shtml
http://www.ualg.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://portal.esenf.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.ics.ul.pt/
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Portaria n.º 194/2011. de 16 de Maio - Aprova o Regulamento de Gestão de Documentos da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.. 

 

Portaria n.º 193/2011, de 13 de Maio - Regula o procedimento de pagamento da 

comparticipação do Estado no preço de venda ao público dos medicamentos dispensados a 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde que não estejam abrangidos por nenhum 

subsistema ou que beneficiem de comparticipação em regime de complementaridade. 

 

Decreto-Lei n.º 60/2011, de 6 de Maio - Cria a Rede Nacional de Centros de Arbitragem 

Institucionalizada (RNCAI) e estabelece as formas e critérios de financiamento e avaliação dos 

centros que a integram. 

 

Portaria n.º 182/2011. D.R. n.º 87, de 5 de Maio - Estabelece os termos da instrução e 

tramitação dos pedidos de colocação em situação de mobilidade especial, por opção 

voluntária, e de concessão de licença extraordinária. 

 

Lei n.º 15/2011, de 3 de Maio - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de 

Junho, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos de verificação da 

condição de recursos. 

 

Lei n.º 14/2011, de 2 de Maio - Elimina as discriminações em razão da nacionalidade no 

acesso ao regime de subsídio ao preço do bilhete público relativamente a serviços aéreos 

para regiões insulares, periféricas ou em desenvolvimento, procedendo à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 138/99, de 23 de Abril. 

 

Portaria n.º 179/2011, de 2 de Maio - Primeira alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de 

Abril, que regula o modo de elaboração, contabilização, liquidação, pagamento, 

processamento e destino das custas processuais, multas e outras penalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

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 (Rotunda da Boavista), 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=2011.94&iddip=20110905
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.93&iddip=20110899
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.88&iddip=20110861
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.87&iddip=20110851
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.85&iddip=20110837
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20101112
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.84&iddip=20110825
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19991226
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.84&iddip=20110831
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090955
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

