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LUTO ACADÉMICO/CONCENTRAÇÃO 
NO DIA 6 DE JUNHO: INDICAÇÕES 
A partir de 2ª feira e necessariamente na própria 4ª feira, coloquem nos vossos 
computadores mensagens OUT OF OFFICE do tipo "Estamos em luto académico / 
Contra os bloqueios do ensino superior / Contra os bloqueios das carreiras / Por...... 
(inscrevam as vossas próprias palavras de ordem)." 

Para a concentração: oportunamente divulgaremos o plano de transportes. 
Recordamos que para quem tenha de faltar a atividades que não possam ser 
reprogramadas, a ausência está coberta por pré-aviso de greve. O Sindicato 
reembolsará os associados da perda de vencimento. 

Colegas há que manifestaram a intenção de se apresentarem com os trajes 
académicos, ou com algumas peças de vestuário pretas. No próprio dia de manhã 
estarão disponíveis na sede de Lisboa t-shirts pretas alusivas à necessidade de 
desbloquear o parqueamento no índice 100, a progressão por ponderação curricular, 
os efeitos remuneratórios da agregação, a transição para professor auxiliar / adjunto e 
outros temas. 

Está também prevista a entrega, a título devolutivo, de dissertações, teses, lições de 
agregação e outros trabalhos nos serviços do MEC, focando especialmente os casos de 
transição para professor auxiliar / professor adjunto / a não produção de efeitos 
remuneratórios para a agregação, a falta de possibilidade de transição por deficiência 
do regime transitório, a retirada de apoios do PROTEC  

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_a_entregar_com_a_tese.docx 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transi
torio.docx 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transi
torio.docx 

 

Para todos estes casos temos minutas e, a pedido de colegas, criámos uma outra para 
cobrir outras situações e motivações 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_geral.docx  

 

Pedimos que levem cópias para serem carimbadas. Na falta de resposta serão 
colocadas com o apoio do SNESup intimações judiciais, rigorosamente gratuitas para 
os requerentes. 

Nesta fase de 2012, em que temos de obrigar o MEC a responder, e a poucos meses da 
preparação da lei do orçamento de 2013, esta concentração pode ser muito útil, se for 
participada e tiver visibilidade.  

Está nas vossas mãos. 

_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_a_entregar_com_a_tese.docx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transitorio.docx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transitorio.docx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transitorio.docx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_dos_excluidos_pelo_regime_transitorio.docx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Requerimento_geral.docx
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INSTITUIÇÕES QUE CONTESTAM/QUEREM  
BLOQUEAR AS AÇÕES DO SNESup 
Atualizando as listas que vêm sendo divulgadas, temos Universidades que contestaram 
as ações relativas à transição para professor após o doutoramento: UTAD, U. Coimbra, 
U. Algarve, U. Técnica de Lisboa, U. Beira Interior, U. Madeira. Todas com exceções. 

Institutos Politécnicos que contestaram: IPCA, IP Guarda, Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, IP Leiria, IP Lisboa, IP Santarém. IPCA, IP Leiria e I P Guarda 
com exceções. 

Entretanto a Provedoria da Justiça iniciou a análise da queixa apresentada há semanas 
pelo SNESup. 

_________________________ 

 

POLITÉCNICOS: TRANSPARÊNCIA  
NOS PROCESSOS DE DECISÃO É ESSENCIAL 
Quem coordena as instituições politécnicas? Normalmente diríamos: o CCISP. Ficámos 
todos a saber nos últimos meses que há o CCISP dos presidentes e o CCISP dos 
administradores. 

Alguns Presidentes delegaram nos administradores a resposta às propostas de Acordo 
Coletivo do SNESup, que visavam estabelecer em relação ao período e horário de 
trabalho critérios que permitissem a contabilização e compensação obrigatórias das 
cargas horárias letivas excessivas e a valorização de todas as componentes do horário, 
inclusive a formação científica avançada.  

Os administradores obviamente estavam contra e congeminaram contrapor os 
regulamentos de serviço docente (alguns deles já publicados e omissos quanto a estas 
matérias), às propostas de acordo coletivo. Uma comissão de composição 
desconhecida fechou em Março um projeto que mostrava a natural desvalorização 
pelos administradores do trabalho de docência e de investigação, para além de estar 
recheado de ilegalidades. Os extremistas queriam substituir os regulamentos já 
publicados pelo seu projeto. Outros defendiam o enxerto em projetos já existentes, o 
que sucedeu já num caso, introduzindo disposições muito graves sem qualquer 
discussão prévia ou audição sindical. 

A condição de sucesso era que ninguém conhecesse o projeto - mãe. Ora ele chegou 
ao conhecimento do SNESup que o publicou com comentários, não propriamente 
meigos, ponto por ponto. Curiosamente no dia seguinte os senhores administradores 
com quem contactámos não reagiam às críticas. Apenas nos perguntavam: QUEM VOS 
DEU CONHECIMENTO DO PROJETO?  

Quem governa afinal os politécnicos? 

_________________________ 
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GRUPO LUSÓFONA: INCUMPRIMENTOS SALARIAIS AGRAVAM-SE 
O SNESup referiu-se já em comunicado a todo o ensino superior ao corte de 10% no 
vencimento sofrido pela generalidade dos docentes da Universidade Lusófona e que 
nalguns casos atinge 30%, aplicado também na Universidade Lusófona do Porto e no 
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. O Instituto Superior de Novas Profissões e o 
Instituto Superior de Gestão sofreram também cortes da mesma ordem, que contudo 
não atingiram os docentes cujo contrato remete para as leis de trabalho. Estamos a 
falar de instituições onde as remunerações não são atualizadas desde 2001 e, em 
alguns casos, desde 1997. 

Nos dois últimos Institutos, todavia o Diretor de ambos informou que iria haver atraso 
no pagamento do subsídio de férias, mas que este seria pago até ao fim do ano. E a 
Administração do Instituto Superior de Gestão fez uma comunicação formal, 
legalmente obrigatória, à nossa representante sindical. A secção sindical do SNESup 
elege delegados desde 1990. 

A omissão legislativa na regulamentação do ensino superior particular e cooperativo, é 
uma ficção alimentada pelas entidades patronais e pelos sindicatos que lhes dão 
cobertura. O SNESup continuará a agir abertamente no ensino superior particular e 
cooperativo, a exercer os seus direitos, e a incentivar os colegas a reclamarem os seus. 

A Administração da COFAC, entidade proprietária do grupo, tanto direta como 
indiretamente, através de subholdings, ainda não respondeu ao nosso pedido de 
reunião. Cremos que terá de o fazer. 

_________________________ 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONTINUA NA ORDEM  
DO DIA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNL  
No dia 22 de maio, estiveram reunidos na Faculdade de Ciências Médicas da UNL um 
membro da Direção, Marc Jacquinet e a advogada do Sindicato, Dra. Rita D'Eça, para 
discutir o processo de avaliação de desempenho, nomeadamente a proposta de 
regulamento de avaliação dos docentes. Esta reunião dá continuação às trocas de 
correspondência entre o SNESup e a Direção da FCM. Estiveram presentes, além do 
Presidente da FCM, o Presidente do CC e uma Professora que trabalhou na proposta 
de regulamento. 

Houve um diálogo muito aberto de ambas as partes. O Presidente da FCM colocou 
numerosas questões, mostrando a sua sensibilidade às dificuldades do processo de 
avaliação resultantes nomeadamente a falta de clareza da legislação e da inexistência 
a falta de uma visão clara por parte do ministério. 

Foram abordadas outras questões como a transição, o bloqueio das carreiras e os 
cortes financeiros das universidades.  

Pensamos que há por parte da Direção da FCM uma real preocupação em não 
prejudicar ninguém e resolver os problemas da melhor maneira possível, e com o 
cuidado de respeitar a lei. 

_________________________ 
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SNESup PROMOVE REUNIÃO SOBRE RAD DA FCUL 
Convocada pela Comissão Sindical do SNESup na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, realizou-se no passado dia 16 de maio uma reunião de 
docentes com vista a debater o projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho 
da Faculdade, preparado por uma comissão, reunião essa que contou com uma 
participação de cerca de 30 colegas.  

Os docentes não se revêem nos critérios apresentados e nas dicotomias e assimetrias 
que deles decorrem para docentes com diferentes perfis, e criticam a falta de diálogo 
por parte da comissão. Está a correr um abaixo assinado ao Diretor da Faculdade 
pedindo um maior esforço de diálogo neste processo 

_________________________ 

 

REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
Tendo sido enviada ao SNESup uma segunda versão do projeto de Regulamento de 
Prestação de Serviço Docente, menos agressiva do que a versão colocada em debate 
público, o SNESup formulou uma extensa proposta de introdução de alterações e 
pediu uma reunião para as discutir. Os documentos são já do conhecimento dos 
associados. 

Certamente, voltaremos a este assunto. 

_________________________ 

 

REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO IP PORTO 
No dia 25 de maio, Anabela Serrano e José Rodrigues, membros da Direção do SNESup, 
foram recebidos pela Presidente do IPP, Professora Doutora Rosário Gamboa e pela 
Vice-Presidente Professora Doutora Cristina Silva. Foi abordada a situação do ensino 
superior politécnico e a situação dos docentes do IPP em particular. Manifestamos a 
disponibilidade do SNESup para unir esforços com o IPP e com todas as instituições no 
sentido de conseguirmos o devido apoio do governo, porque é indispensável garantir 
que o ensino superior mantenha financiamento necessário para o seu adequado 
funcionamento. Manifestámos ainda a nossa grande preocupação pela situação 
concreta dos docentes do IPP, nomeadamente, o congelamento das progressões de 
Assistente de primeiro triénio para o segundo triénio que já dura há vários anos, o 
congelamento da promoção dos Assistentes a Prof. Adjunto em 2011 e 2012, de todos 
os colegas que obtêm o doutoramento ou o título de especialista, a redução drástica 
dos apoios à formação e à investigação, entre outros. Comunicámos que o SNESup vai 
solicitar judicialmente que o IPP promova a Prof. Adjunto todos os Assistentes que 
obtenham o doutoramento ou o título de especialista em 2011 e 2012, à imagem do 
que fizemos noutras instituições.  
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Da parte da Presidência do IPP foi-nos comunicada a disponibilidade para continuar o 
diálogo com o SNESup e a vontade de estudar e resolver os vários problemas 
existentes, indo o IPP em 2012 realizar um esforço financeiro para continuar o 
pagamento das propinas de doutoramento a alguns docentes. 

Iremos continuar este diálogo no sentido de contribuirmos para que estes graves 
problemas se possam resolver num prazo curto. 

_________________________ 

 

SNESup EM PROCESSO ELEITORAL 
Foram apresentadas até ao passado dia 28 de maio, cumprindo o calendário eleitoral, 
listas para a Direção do Sindicato (uma única lista), para a Comissão de Fiscalização e 
Disciplina (uma única lista) e para numerosas Secções Sindicais com vista à sua 
representação no Conselho Nacional. 

Decorre até 18 de junho um processo de apresentação de candidaturas para o 
Conselho Nacional, que abrange apenas as Secções Sindicais onde não houve 
candidaturas.  

Os nossos maiores agradecimentos aos funcionários que têm apoiado de forma 
exemplar as múltiplas iniciativas do sindicato, que não abrandaram com a abertura do 
processo eleitoral. 

_________________________ 

 

EVENTOS 
Conferência “O direito ao desenvolvimento e outras formas de colonização” 
4 de junho de 2012, 10h30  
Sala 2, CES-Coimbra 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5376&id_lingua=1 
 
Fórum Europa Nostra 2012 “Salvaguardar o Património Ameaçado da Europa” 
1 junho 2012, 09:30 
Aud. 2, Gulbenkian 
Transmissão online em direto:  
http://www.livestream.com/fcglive 
 
Apresentação da iniciativa It's Our Community “The Big Society” 
Segunda, 11 Jun 2012, 15:00 
Aud. 3, Gulbenkian 
Transmissão online em direto:  
http://www.livestream.com/fcglive 
Mais informações em: 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=160&article_id=3683&cal=eventos 
 

http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5376&id_lingua=1
http://www.livestream.com/fcglive
http://www.livestream.com/fcglive
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=160&article_id=3683&cal=eventos
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XI Conferência Internacional “Representações Sociais” 
25 a 28 de Junho de 2012 
Évora 
Mais informações em: 
http://www.cirs2012.uevora.pt/programa%20cientifico%20pt.html 
_________________________ 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10500/0282602836.pdf 
- Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. 
 
Portaria n.º 168/2012, de 24 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10100/0276002760.pdf 
- Fixa o regime remuneratório dos membros da Comissão de Recrutamento e Seleção 
da Administração Pública. 
 
Decreto-Lei n.º 111/2012. de 23 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10000/0270202713.pdf 
- Disciplina a intervenção do Estado na definição, conceção, preparação, concurso, 
adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-
privadas e cria a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. 
 
Decreto-Lei n.º 107/2012. de 18 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09700/0259502597.pdf 
- Regula o dever de informação e a emissão de parecer prévio relativos à aquisição de 
bens e à prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e 
comunicação. 
 
Portaria n.º 150/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254902553.pdf 
- Fixa a estrutura orgânica da Secretaria Geral do Ministério da Educação e Ciência. 
 
Portaria n.º 149/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254702549.pdf 
- Aprova os Estatutos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.. 
 
Portaria n.º 148/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254502547.pdf 
- Fixa a estrutura orgânica da Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira. 
 
Portaria n.º 145/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254002541.pdf 
- Fixa a estrutura orgânica da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 
 

http://www.cirs2012.uevora.pt/programa%20cientifico%20pt.html
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10500/0282602836.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10100/0276002760.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10000/0270202713.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09700/0259502597.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254902553.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254702549.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254502547.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254002541.pdf
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Portaria n.º 144/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253802540.pdf 
- Fixa a estrutura orgânica da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 
 
Portaria n.º 143/2012. de 16 de Maio  
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253702538.pdf 
- Fixa a estrutura orgânica da Direção-Geral do Ensino Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
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