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“NÃO É OPORTUNO”, DIZ A SECRETARIA
DE ESTADO DO ENSINO SUPERIOR
“Com referência ao assunto em epígrafe [Pedido de abertura de processo negocial de
alterações aos Estatutos da Carreira Docente Universitária e da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico] encarrega-me S. Exa. o Secretário de Estado
do Ensino Superior de informar que o Governo não considera oportuno proceder à
abertura do processo negocial em causa.”
Assim procurou em 21 de junho, o Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino Superior arrumar a proposta de alterações ao ECDU e ao ECPDESP e aos
respetivos regimes transitórios que o SNESup dirigiu ao Ministro Nuno Crato em 27 de
Abril e que, entre outros aspetos, visava corrigir o tratamento dado pelos regimes
transitórios aos leitores, e a todo uma série de colegas do Politécnico que, com
doutoramento já realizado ou em vias de realização, foram excluídos em 2010 do
regime transitório resultante da apreciação parlamentar.
Confira aqui a nossa proposta de alterações

_________________________

ACORDO COLETIVO DE CARREIRAS ESPECIAIS EM CONCILIAÇÃO
A reunião de conciliação relativa à proposta de acordo coletivo de carreiras especiais
(ACCE) apresentado pelo SNESup, que teve lugar em 20 de Junho na Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público, com o MEC a ser representado pelo SecretárioGeral do Ministério e pelo Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
Superior foi inconclusiva, pois não só não foi apresentada contraproposta como o MEC
se manifesta indisponível para negociar parte do clausulado.
Até 5 de julho será conhecida a contraproposta, no entanto o envio no dia seguinte
pelo Chefe do Gabinete da carta de recusa de abertura de negociações sobre as
alterações ao Estatuto de Carreira (que permitiriam ir mais longe que o ACCE) é sem
dúvida um mau sinal.
Confira aqui a nossa proposta de ACCE

_________________________
CRUP E CCISP, QUE POSIÇÃO?
O CRUP terá já analisado a comunicação que recebeu da Secretaria de Estado do
Ensino Superior sobre a transição para as categorias de professor auxiliar e adjunto,
mas a sua posição não é ainda conhecida. Em todo o caso, exceto algumas situações
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que se encontram em Tribunal porque as instituições tentaram disfarçar a afetação de
verbas para outros fins com dúvidas sobre interpretação do quadro legal, a transição
com remuneração dos colegas que se doutoraram em 2011 parece ser pacificamente
aceite.
No que se refere ao CCISP, julgamos saber que o assunto será debatido dentro de dias.
Não temos publicado a informação sobre contestação das ações judiciais colocadas
pelo SNESup que nos propusemos atualizar periodicamente por não nos terem sido
comunicadas novas notificações. Mesmo a justiça eletrónica anda com atraso…

_________________________

AUDIÇÃO DO RAD DA NOVA
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS - UNL
O SNESup apresentou no passado dia 15 a sua posição quanto ao projeto de
Regulamento de Avaliação do Desempenho e Alteração do Posicionamento
Remuneratório da Nova School of Business and Economics - Faculdade de Economia da
UNL onde alertou para a necessidade de cumprimento de disposições previstas no
ECDU e que estavam ausentes do projeto recebido (nomeadamente a consideração da
obtenção dos graus e títulos ou relatórios produzidos no âmbito de obrigações
decorrentes do estatuto ou ainda que a avaliação deverá considerar todas as vertentes
a que os docentes tenham efetivamente estado afetos no período em causa).
Aguardamos agora a marcação de uma reunião com vista à discussão do projeto de
Regulamento em causa.

_________________________

SNESup REUNIU COM A PRESIDÊNCIA DO IPP
No dia 26 de junho uma delegação do SNESup constituída pelo Presidente da Direção,
António Vicente e pelos membros da Direção, Anabela Serrano, Henrique Curado e
José Rodrigues, foi recebida pela Sra. Presidente do IPP, Prof. Doutora Rosário Gamboa
e pela Vice-Presidente do IPP, Prof. Doutora Cristina Silva. Foi feito o ponto da situação
em relação à passagem da categoria de Assistente para a categoria de Professor
Adjunto dos colegas que em 2011 e 2012 obtiveram o doutoramento ou o título de
especialista. De igual modo, foi discutido o desbloqueamento da passagem dos
Assistentes de Primeiro Triénio para o Segundo Triénio, que deveria ter ocorrido há
alguns anos atrás. O SNESup manifestou mais uma vez a necessidade imperiosa de
serem desbloqueadas estas situações, que colocam os docentes do IPP numa situação
de grave inferioridade. Foram abordadas possíveis soluções para estes problemas e
ficou estabelecido continuar o diálogo entre o SNESup e o IPP, no sentido da sua
rápida resolução.

_________________________
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IP BEJA: 16 DOCENTES EM REGIME
TRANSITÓRIO ELIMINADOS COM FALSOS PRETEXTOS
Uma delegação do SNESup, composta pelo Presidente e Vice-Presidente da Direção
(António Vicente e José Moreira, respetivamente) e a advogada Drª Rita Almeida
D'Eça, contando ainda com o Delegado Regional (Nuno Bartolomeu Alvarenga) e com
os Delegados Sindicais (Luís Luz, Pedro Cravo e António Oliveira), promoveu na manhã
do passado dia 25 de junho uma reunião de docentes do IPBeja na sequência de
informações que deram conta da não renovação de contrato a dezasseis docentes
abrangidos pelo regime transitório do ECPDESP, vários deles com mais de uma dezena
de anos de ligação à instituição e a concluir o doutoramento, contando com a presença
de alguns dos atingidos que tiveram oportunidade de esclarecer os contornos da
situação bem como analisar possíveis linhas de intervenção.
Ao final da manhã a delegação do SNESup reuniu com o Presidente do IPBeja (Vito
Carioca) que se fez acompanhar pelos Vice-Presidentes Ana Luísa Fernandes e Isidro
Féria, pelo Administrador Paulo Cavaco e pelo advogado Tiago Cravo, sobre a não
renovação dos contratos. Apesar de o Presidente do IPBeja ter começado por tentar
explicar as não renovações de contratos com base numa suposta falta de horas de
serviço docente para serem atribuídas aos colegas em causa, logo se percebeu que
este se tratou de um expediente para fazer face às dificuldades financeiras que se
vivem no IPBeja tendo-se recorrido a falsos pretextos para tentar justificar as não
renovações (desde logo se diga que o ECPDESP prevê que a distribuição de serviço
letivo se situe entre as 6 e as 12h semanais, ou que uma hora de CET corresponda a
uma hora e não menos, ou ainda que as horas noturnas sejam contabilizadas enquanto
tal - o que não aconteceu). Fica assim claro que os cortes indiscriminados na tentativa
de resolver o imediato chegaram já a Beja optando-se pelo mais fácil, mesmo que para
isso se tenha de recorrer a justificações falsas, e sem cuidar do futuro da instituição.
O SNESup está já a apoiar os docentes em causa e em breve o IP Beja conhecerá as
suas iniciativas.

_________________________

UGT
O SNESup aceitou o convite da UGT para se fazer representar na Conferência
“Sustentabilidade da Segurança Social, Fiscalidade e os Quadros Qualificados
Portugueses” que decorreu no Auditório da sede daquela confederação no passado dia
23 de junho.

_________________________

4

SERÕES DA NOVA EM PROL DA COESÃO TRANSNACIONAL
Para além da nossa habitual Secção Eventos, destacamos neste número os “Serões da
Nova em Prol da Coesão Transnacional” que decorrerão a partir de 2 de julho e cuja
divulgação nos foi pedida.
Serões da Nova – Convite, Press release e cartaz.

_________________________
EVENTOS

Colóquio “Dar a Quem Precisa – Olhares sobre a Caridade ao longo da História”
Sala do cabido da Misericórdia de Velas (Vila de velas, Ilha de S. Jorge, Açores)
2-3 julho 2012
http://cham.fcsh.unl.pt
Conferência “Inovação aberta, criatividade e redes de conhecimento”
Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa
3 julho 2012
http://www.iseg.utl.pt
Colóquio Alteração da Legislação Laboral
Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa
6 julho 2012
http://www.iseg.utl.pt
III Encontro de Analistas de Redes Sociais
Instituto Ciências Sociais – Universidade de Lisboa
16-17 julho 2012
Prazo: 11 maio 2012
http://www.ics.ul.pt
4º Congresso Internacional EDILIC “Sensibilização à diversidade linguística e didáticas
– Investigação, práticas de educação e formação”
16-18 julho de 2012
Universidade de Aveiro
http://cms.ua.pt/Edilic/node/49

CALL FOR PAPERS

8th Annual Graduate Conference in Political Science, International Relations & Public
Policy in Memory of Yitzhak Rabin
The Hebrew University - Jerusalem
12-14 dezembro 2012
Prazo: 14 outubro 2012
http://gradcon.huji.ac.il

_________________________
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei n.º 133/2012. de 27 de Junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença,
maternidade, paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, de
encargos familiares do subsistema de proteção familiar e do rendimento social de
inserção, o regime jurídico que regula a restituição de prestações indevidamente pagas
e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema de segurança social, e o estatuto
das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de proteção social na eventualidade
de maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de proteção social
convergente
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho
Estabelece o novo regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos
ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos especializados
Decreto-Lei n.º 131/2012, de 25 de Junho
Aprova a orgânica da Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lei n.º 23/2012. de 25 de Junho
Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2012. publicado em 25 de Junho
Ao trabalhador isento de horário de trabalho, na modalidade de isenção total, não é
devido o pagamento de trabalho suplementar em dia normal de trabalho, conforme
resulta dos artigos 17.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro,
e 197.º, n.º 4, alínea a), do Código do Trabalho de 2003, mesmo que ultrapasse os
limites legais diários ou anuais estabelecidos nos artigos 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), do
Decreto-Lei n.º 421/83, de 2 de dezembro, e 200.º, n.º 1, alíneas a) a c), do Código do
Trabalho de 2003, após a entrada em vigor deste diploma
Decreto-Lei n.º 128/2012. de 21 de Junho
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, que
regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no
que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de
benefícios
Decreto-Lei n.º 127/2012. de 21 de Junho
Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação
da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação nela prevista
Portaria n.º 195/2012, de 21 de Junho
Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior
Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2012-2013
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Decreto-Lei n.º 123/2012. de 20 de Junho
Confere a faculdade de adoção de regime especial pelos institutos públicos com
atribuições no âmbito da gestão de apoios e de financiamentos suportados por fundos
europeus e fixa as competências dos membros dos conselhos diretivos com funções
não executivas, procedendo à alteração à Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro
Decreto Regulamentar n.º 44/2012. de 20 de Junho
Aprova a orgânica da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas
Portaria n.º 194/2012. de 20 de Junho
Aprova os estatutos do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
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