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NOVOS ÓRGÃOS NACIONAIS DO SNESup TOMAM POSSE 
Foram empossados no Sábado, 7 de julho, os novos Conselho Nacional, Direção e 
Comissão de Fiscalização e Disciplina do SNESup, eleitos em 26 e 27 de junho, que, 
conforme previsão dos Estatutos do nosso sindicato, elegeram antes da tomada de 
posse os titulares dos cargos de coordenação. Ficaram a presidir aos órgãos Teresa 
Nascimento, da Universidade da Madeira, no Conselho Nacional (e, por inerência, na 
Mesa da Assembleia Geral), António Vicente, da Universidade da Beira Interior, na 
Direção, tendo como Vice-Presidentes Raul Jorge, da Universidade de Lisboa, e José 
Moreira, da Universidade do Algarve, e Gonçalo Bandeira, na Comissão de Fiscalização 
e Disciplina. 

Pode consultar no site do SNESup os dados curriculares dos eleitos e o Programa da 
Direção. 

Entretanto o SNESup continua a manter on line, conforme prática iniciada em 2010, na 
Secção Memória do seu site Quem Somos / Memória do SNESup, a composição dos 
seus anteriores órgãos nacionais e os programas das nove Direções que antecederam a 
atual. O nosso sindicato, independentemente da sucessão de diferentes orientações, 
convive bem com a sua história e honra quem contribui para o erguer. 

Se na sua navegação pela INTERNET lhe acontece ir a sites de outros sindicatos 
experimente ver quantos têm on line os seus Estatutos, a composição integral das suas 
direções, atual e anteriores, os programas com que se candidataram, os relatórios e 
contas desde a sua fundação. Ficará certamente com a ideia de que temos uma forma 
muito diferente de sermos Sindicato. 

_________________________ 
 

ACÓRDÃO 353/2012 DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
O Acórdão nº 353/2012 do Tribunal Constitucional contém numerosos aspetos 
positivos, pese embora a restrição de efeitos relativa a 2012, e afasta toda uma série 
de justificações que vêm sendo apresentadas para discriminar trabalhadores do sector 
público e do sector privado, e designadamente a alegada maior segurança de emprego 
no sector público a qual, mesmo no regime de função pública, não é absoluta. 

Nunca é de mais recordar que, no caso concreto do ensino superior e da investigação 
científica, os colegas que entraram mais recentemente nas carreiras mediante 
contrato em funções públicas por tempo indeterminado estão mais desprotegidos em 
alguns aspetos que os do sector privado. Quanto aos colegas em contrato a termo, 
todos os anos e semestres correm o risco de ir para o desemprego. 

http://www.snesup.pt/htmls/EFuElulyVVLjsXKqxc.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Programa_Direcao_SNESup_2012_2014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Programa_Direcao_SNESup_2012_2014.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupkEFERuArlQu
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No caso aliás dos contratos que cessem em 2012 o SNESup está disponível para apoiar 
ações judiciais que, para além do pagamento da compensação por cessação de 
contrato, reivindiquem o pagamento dos proporcionais dos subsídios de férias e de 
Natal na convicção de que, se o assunto subir ao Tribunal Constitucional, este 
reconhecerá que a restrição de efeitos se não poderá aplicar a este caso. 

_________________________ 
 

MEC FALTA A REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO 
Encontra-se a decorrer, nos termos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, um processo de celebração de um Acordo Coletivo para as Carreiras Especiais 
Docente Universitária e do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico  

Acordo Coletivo para as Carreiras Especiais 

Decorre neste momento na Direcção-Geral do Emprego Público, sob a presidência de 
uma magistrada judicial, o respetivo processo de conciliação. 

O Ministério da Educação e Ciência recusou-se a cumprir as datas acordadas em 
reunião anterior e nem sequer compareceu à reunião agendada para ontem, pelo que 
a juíza presidente marcou para 19 de setembro nova reunião, pese embora a alegada 
existência de um despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior mandando 
"anular" a reunião. 

Estas atuações são manifestamente incompatíveis com a obrigação do Estado 
português em promover a contratação coletiva (Artigo 346.º do RCTFP, Promoção da 
contratação coletiva "O Estado deve promover a contratação coletiva, de modo que os 
regimes previstos em acordos coletivos de trabalho sejam aplicáveis ao maior número 
de trabalhadores e entidades empregadoras públicas."). 

_________________________ 
 

LEI QUADRO DAS FUNDAÇÕES NÃO SE APLICA AO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO 
Após anos de controvérsia sobre o regime das fundações, a Assembleia da República 
aprovou, através da Lei nº 24/2012, de 9 de julho (ver neste número a Secção Diário da 
República) uma Lei Quadro das Fundações, que contém uma secção especial sobre 
fundações que visem a criação de estabelecimentos de ensino superior privado. 

Todavia, a Lei nº 24/2012 exclui as Fundações previstas na Lei nº 62 / 2007, de 10 de 
setembro (regime jurídico das instituições de ensino superior) do âmbito de aplicação 
da Lei Quadro das Fundações agora aprovada. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordo_Colectivo_Carreiras_Univer_Poli.pdf
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Uma boa notícia para as universidades fundacionais existentes e para as candidatas a 
este estatuto? Dificilmente, uma vez que estão integradas no perímetro orçamental e 
sujeitas a toda uma série de normas inerentes e que se viram recentemente sujeitas ao 
Código da Contratação Pública. Em matéria de contratos de pessoal o SNESup continua 
a recomendar que o pessoal de carreira seja contratado em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas - o que é possível, por proposta sua, por normas 
introduzidas nos Estatutos aquando da apreciação parlamentar de 2010- e que se 
reserve o contrato de direito privado para as situações de fora da carreira. Aliás vimos 
desde há anos defendendo que o contrato de direito privado por tempo 
indeterminado pode ser uma saída para a situação dos leitores que ficaram fora da 
carreira. 

_________________________ 
 

GREVE E MANIFESTAÇÃO DOS MÉDICOS. UM EXEMPLO 
Para o SNESup a solidariedade não cessa nas fronteiras das classes profissionais. 
Devemos valorizar a grande greve de dois dias desencadeada pelos sindicatos médicos 
com o apoio da Ordem e a grande manifestação junto ao Ministério da Saúde da 
passada 4 ª feira, num movimento que visa a defesa de interesses profissionais 
próprios e a dos próprios utentes. 

E nós? Estamos à espera de que existam professores contratados em trabalho 
temporário? Mas as condições de trabalho e de remuneração de muitos convidados 
não são muito melhores. Hoje temos já muitos casos de doutorados em índice 100 ou 
com remunerações pouco mais elevadas...Temos a ilusão de que os órgãos de gestão 
nos defendem e representam? Mas veja-se a maioria das contestações e "exceções" 
com que raivosamente respondem às ações colocadas em Tribunal. E quando vamos às 
Laranjeiras quantos somos? Ah bom, é que a luta é para os outros, não é verdade? 

_________________________ 
 

SNESup INTERVÉM NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RAD DA 
UNIVERSIDADE ABERTA 
Apesar de estar ainda em discussão pública, a reitoria da Universidade Aberta enviou 
ao SNESup o projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes 
solicitando contributos e disponibilizando-se para a realização de uma reunião. O 
SNESup apresentou no passado dia 13 um conjunto de propostas que visam 
essencialmente corrigir diversas ilegalidades entre as quais se destacam a não 
responsabilização do Conselho Científico pela avaliação dos docentes (quando este 
órgão deverá pelo menos validar as classificações finais), a não participação do 
Conselho Pedagógico no processo (tendo sido sugerido que o mesmo valide os 
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resultados dos inquéritos aos alunos depois de ouvido o docente sobre os mesmos) ou 
a não avaliação dos docentes que desempenhem cargos de gestão como os vice e pró-
reitores, presidentes do conselho científico e pedagógico ou diretores de 
departamento (que terão, obviamente, de ser avaliados pelo seu desempenho no 
exercício dos respetivos cargos). A complexidade do modelo de quantificação das 
atividades desenvolvidas foi outro dos aspetos focados. 

Esperamos que a reunião prevista permita que a Universidade Aberta, sendo a última 
Universidade a implementar o Regulamento de Avaliação de Desempenho, não repita 
os erros cometidos por outras instituições e que agora começam a ser sentidos de 
forma mais evidente 

_________________________ 
 

CONVITE DO PS PARA UM DEBATE SOBRE QUESTÕES DE 
EDUCAÇÃO 
A convite do Partido Socialista, o SNESUP esteve presente numa reunião que teve lugar 
no dia 3 de julho último na sede daquele partido no Largo do Rato em Lisboa. O 
objetivo da reunião foi auscultar profissionais, associações e outras entidades sobre o 
“Estado da Educação”, enquadrando-se a mesma num conjunto mais amplo de vários 
encontros promovidos pelo PS e dedicados a diferentes áreas (educação, saúde, 
economia, etc.) com a finalidade de preparar o debate a ter lugar no Parlamento em 
10 de julho de 2012 sobre o “Estado da Nação”. 

A grande maioria das intervenções e atenções estiveram centradas no ensino básico e 
secundário. No caso do ensino superior, foram referidas pela parte do SNESUP, as 
questões seguintes:  

- bloqueio de carreiras dos profissionais do sector, destacando-se os casos 
existentes de não progressão dos assistentes que terminam doutoramento e dos 
professores que concluem a  agregação; 

-  precariedade crescente existente no sector, referindo-se em particular a situação 
dos docentes convidados que facilmente são despedidos em função das flutuações 
da procura estudantil e dos investigadores ao abrigo do programa “Compromisso 
com a Ciência” que começam neste ano a terminar os seus contratos; 

- a preocupação com a aparentemente expectável redução da procura de cursos de 
ensino superior no próximo ano letivo tendo em conta o contexto de crise 
económica, sobretudo no caso dos adultos e dos mestrados, pós-graduações e 
doutoramentos que vêm registando um crescimento significativo nos últimos 
anos; 

- para além das dificuldades que todas estas situações colocam individualmente aos 
profissionais e suas famílias, é igualmente muito preocupante o desperdício que 
significam de mão-de-obra qualificada existente no país  e o que podem implicar 
em termos de colocar em risco modelos de desenvolvimento do país que não se 
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podem fazer sem promover, beneficiar e valorizar a qualificação académica e o 
conhecimento científico e tecnológico; 

- uma breve referência realizada à opção do Ministério da Educação veiculada nos 
meios de comunicação social nos dias precedentes sobre a decisão do número de 
vagas no ensino superior ter em conta a empregabilidade dos cursos. Sobre esta 
matéria, por um lado, levantam-se dúvidas sobre que relevância deve ser dada à 
questão da empregabilidade dos diplomados na definição de vagas e, por outro 
lado, sublinha-se que as inscrições em centro de emprego são um modo 
claramente enviesado de aferir quais os cursos com maior e/ou menor 
empregabilidade. 

- relevância deve ser dada à questão da empregabilidade dos diplomados na 
definição de vagas e, por outro lado, sublinha-se que as inscrições em centro de 
emprego são um modo claramente enviesado de aferir quais os cursos com maior 
e/ou menor empregabilidade. 

_________________________ 
 

ALTERAÇÕES NO SITE DO SNESup 
 O primeiro site sindical da nossa NET, http://www.snesup.pt/home.shtml, está a 
sofrer um conjunto de alterações discretas que, arrumando melhor os conteúdos, 
facilitarão tanto a procura de materiais como a sua atualização. Estamos a tentar 
corrigir aqueles cantos escuros em que nada acontece há anos, suprimir aqueles links 
que já não levam a lado nenhum... Dirigentes, ex-dirigentes, funcionários, estão a dar o 
seu contributo. 

Quando tudo estiver mais apresentável divulgaremos o novo plano de acesso.  

Entretanto chamamos a sua atenção para a parte superior direita do site: encontrará lá 
duas novas secções: "agenda sindical" e "eventos". 

_________________________ 
 

INQUÉRITOS AOS LEITORES DA NEWSLETTER: 
AGRADECIMENTOS 
Os nossos maiores agradecimentos às centenas de colegas que responderam ao 
inquérito lançado nas últimas semanas e que na generalidade deram nota 
francamente positiva ao nosso trabalho. 

Quanto às vossas preciosas sugestões, começamos a implementá-las já neste número, 
por exemplo anotando alguns diplomas da Secção Diário da República. 

_________________________ 
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EVENTOS 

NESTA QUINZENA 
III Encontro de Analistas de Redes Sociais 
Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa 
16-17 julho 2012 
www.ics.ul.pt 
 
IV 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 
 
Seminário Internacional Metodologias Participativas Visuais 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas– Universidade Nova de Lisboa 
27-28 julho 2012 
cesnova.fcsh.unl.pt 
 
 
DEPOIS 
III Encontro Nacional de Geodesia Aplicada (ENGA)  
Núcleo de Geodesia Aplicada (NGA) – Departamento de Barragens de Betão do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).  
18-19 outubro 2012 
enga.lnec.pt 
 
CRIARS 2012 – II Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social 
SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações – 
Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa 
25-27 outubro 2012 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml 
 
Conferência Internacional Ecos das Migrações : Memórias  
e Representações dos Migrantes (Sécs. XIX-XXI) 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
8-9 novembro 2012 
http://ihc.fcsh.unl.pt/ 
 
Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
26 novembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 
 
CALL FOR PAPERS 
Conferência Internacional de Investigação em Design  

http://www.ics.ul.pt/
http://cms.ua.pt/Edilic/node/49
http://cesnova.fcsh.unl.pt/
http://enga.lnec.pt/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
http://ihc.fcsh.unl.pt/
http://www.comparatistas.edu.pt/
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“DESIGNA 2012 – in/sustentabilidade” 
Universidade da Beira Interior 
22-23 novembro 2012 
Prazo: 30 setembro 
www.designa.ubi.pt 
 
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 
gradcon.huji.ac.il 
_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Decreto-Lei n.º 149/2012. de 12 de Julho  
- Procede à sétima alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro Importante: elimina o regime especial 
das instituições de ensino superior público de carácter fundacional. 
 
Decreto-Lei n.º 145/2012. de 11 de Julho  
- Aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. 
 
Decreto-Lei n.º 143/2012. de 11 de Julho  
- Aprova a orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 
 
Lei n.º 24/2012. de 9 de Julho  
- Aprova a Lei-Quadro das Fundações e altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966. 
Importante: a Lei-Quadro não se aplica às instituições de ensino superior público de 
carácter fundacional, mas define um enquadramento para as fundações que 
pretendam criar estabelecimentos de ensino superior privado. 
 
Portaria n.º 205/2012. de 5 de Julho  
- Aprova os Estatutos do Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P., e revoga a 
Portaria n.º 553/2007, de 30 de abril. 
 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho  
- Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da 
avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos 
dos ensinos básico e secundário. 
 

http://www.designa.ubi.pt/
http://gradcon.huji.ac.il/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.134&iddip=20121316
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080261
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.133&iddip=20121309
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.133&iddip=20121307
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.131&iddip=20121284
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19662116
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19662116
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121262
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20071639
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121265
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Decreto-Lei n.º 137/2012. de 2 de Julho  
- Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, que aprova 
o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
 
Decreto-Lei n.º 136/2012. de 2 de Julho  
- Aprova a orgânica do Instituto Nacional de Estatística, I. P.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

www.snesup.pt 
 
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=2012.126&iddip=20121232
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080932
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.126&iddip=20121229
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt
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