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EXISTIMOS PORQUE SOMOS NECESSÁRIOS 
Um dos cartazes publicados na primeira fase da vida do SNESup afirmava "Existimos porque 
somos necessários". Vamos publicá-lo um dia destes no nosso site. 

De facto, a nossa classe precisou, aquando da criação do Sindicato, e precisa cada vez mais, de 
uma estrutura que com ela estreitamente se identificasse, fosse capaz de sentir a sua 
incomodidade com injustiças e situações de disfuncionalidade, fosse capaz de expressar essa 
incomodidade, de articular formas de atuação, e de manter a pressão até aos limites do 
possível. Sem submissão a outras agendas. 

Fizemo-lo, com muitos colegas, ao longo do ano de 2012 em relação à não produção de efeitos 
remuneratórios da transição para as categorias de professor auxiliar e adjunto. E ao bloqueio 
por algumas instituições, dos efeitos remuneratórios dos concursos para as categorias 
superiores de professores e para a categoria de investigador auxiliar. Sem temer choques com 
o Poder Político e com os pequenos poderes instalados. Procurando esclarecer a comunicação 
social, como agora estamos a fazer, quando frentes sindicais da função pública fomentam a 
inveja em relação aos docentes do superior, falando de "exceções". 

Temos comprometido todos os nossos recursos operacionais neste caminho e mesmo corrido 
certos riscos. Não prometemos, fizemos e continuamos a fazer. 

Estamos a apelar a novas iniciativas relativas aos efeitos das transições operadas em 2012 (e, 
nalguns casos em 2011). A valorização decorrente da agregação, a alteração aos regimes 
transitórios, o desbloqueamento das situações em que colegas com carreira já expressiva se 
encontram nos índices 100, continuam entre as nossas preocupações. 

Continuaremos a existir enquanto os docentes do ensino superior e investigadores nos 
considerarem necessários. Sindicalizando-se. Participando.  

_________________________ 
 

 

SNESup REÚNE COM CRUP E CCISP 
Na sequência de pedidos realizados pelo SNESup ao CRUP e ao CCISP para a realização de 
reuniões com vista a uma troca de pontos de vista e eventual coordenação de atuações 
relativamente ao articulado da Lei do Orçamento para 2013, em especial com vista a garantir a 
não reedição dos nºs 6 a 8 do Artigo 20º da Lei do Orçamento do Estado para 2012, bem como 
à revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), as mesmas realizaram-
se nesta segunda quinzena de setembro. 

No dia 18, o SNESup, representado pelos membros da Direção António Vicente (Presidente), 
Raul Jorge (Vice-Presidente), Teresa Alpuim e Rosária Ramos, reuniu com o Presidente do 
CRUP (António Rendas), e no dia 28, representado pelos membros da Direção António Vicente 
(Presidente), José Cavaleiro Rodrigues, João Leitão e Gonçalo Leite Velho, o SNESup reuniu 
com a Comissão Permanente do CCISP (Sobrinho Teixeira, Rui Teixeira, Joaquim Mourato e 
Maria Conceição Bento). 

Quanto ao primeiro assunto, tanto o Presidente do CRUP como a Comissão Permanente do 
CCISP realçaram a consonância com a preocupação do SNESup no sentido de garantir o 
cumprimento dos regimes transitórios do ECDU e do ECPDESP, nomeadamente no que 
respeita à transição dos assistentes e assistentes convidados que se doutorem para professor 
auxiliar, e de assistente ou equiparado a assistente para professor adjunto, em qualquer dos 
casos com a respetiva remuneração. No caso do CCISP, e porque a reunião foi antecedida pela 
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divulgação da proposta da Secretaria de Estado da Administração Pública em sede de 
negociação geral anual no sentido de garantir o cumprimento dos regimes transitórios em 
2013, este manifestou a sua satisfação com tal proposta tendo o SNESup solicitado que 
pudessem assim ser retiradas as exceções invocadas por diversos institutos politécnicos 
relativamente às ações colocadas pelo SNESup quanto a 2012 para que os juízes se pudessem 
debruçar sobre a matéria de fundo tendo o Presidente do CCISP referido que iria transmitir tal 
solicitação mas que a mesma ficaria à consideração de cada instituição. O Presidente do CRUP 
foi nesta matéria mais taxativo tendo afirmado que as Universidades irão esperar pela 
conclusão das ações judiciais que estão a decorrer sendo que em caso de uma decisão judicial 
favorável aos docentes todas as Universidades a acatarão sem mais. Ainda sobre as questões 
relativas ao Orçamento do Estado para 2013, tanto o CRUP como o CCISP assumiram a 
vontade de garantir a manutenção em 2013 do disposto no artigo 50º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2012. 

Em relação à revisão do RJIES, o CCISP referiu não ter ainda sido formalmente interpelado pelo 
Ministério quanto a este assunto tendo, no entanto, já constituído um grupo de trabalho 
interno para analisar esta temática e que apresentará propostas concretas assim que termine 
o trabalho que tem vindo a desenvolver. O Presidente do CRUP, por outro lado, referiu ao 
SNESup que as principais preocupações do CRUP consistem na necessidade de clarificação por 
parte da tutela sobre o regime fundacional e o regime de autonomia reforçada das 
instituições, destacando a necessidade de se realizar um levantamento sobre o impacto que o 
RJIES teve nas instituições antes de se avançar para qualquer revisão. 

_________________________ 
 

 

BOLSEIROS OU DOCENTES? 
A Secretaria de Estado da Ciência e a FCT têm estado muito ativas: regulamentos, decretos-leis 
para legalizar  o que já ficou consignado nos regulamentos, alterações aos decretos-leis feitas 
sob pressão da contestação. 

A propósito das recentes alterações ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e das 
alterações às alterações voltou a ouvir-se falar de um vasto corpo docente fantasma, 
constituído por bolseiros que dão aulas, fazem assistência a alunos e realizam avaliações, 
consumindo muitas horas do trabalho que deveriam dedicar à investigação: Jornal de Negócios 
2012.09.25. 

Julgamos útil relembrar os seguintes aspetos: 

- os bolseiros só podem exercer legalmente funções docentes se forem contratados 
para o efeito como professores convidados ou assistentes convidados, ou estaremos 
perante uma situação de usurpação de funções, como a dos falsos médicos e a dos 
falsos advogados,, só que incentivadas pelos responsáveis académicos; 

- a serem contratados terão de ser obrigatoriamente remunerados, pois o ECDU não 
consente nestes casos a colaboração não remunerada. 

Nada impede o legislador e a FCT de condicionarem a bolsa a exigências mínimas que 
garantam o sucesso do programa de trabalhos, todavia conhecemos casos em que os 
interessados foram obrigados a concorrer a uma bolsa completa quando só pretendiam apoio 
de propinas. 

Temos entretanto por inadmissível que se imponha a suspensão dos contratos de trabalho aos 
docentes que sejam bolseiros da FCT quando no regime de equiparação a bolseiro dos 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2012.09.25_JNegocios.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2012.09.25_JNegocios.pdf
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Estatutos de Carreira ficou, a instâncias do SNESup, consignada a contagem do tempo de 
serviço. Afinal de contas a investigação científica é uma das componentes da função docente. 

A não negociação coletiva de alguns artigos dos diplomas que alteraram o Estatuto do Bolseiro 
geraram uma situação de ilegalidade parcial do Estatuto. Não deixaremos de levantar a 
questão junto da SEC. 

_________________________ 
 

 

LEITORES DA UP ALCANÇAM  
CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 
O SNESup nunca aceitou a falta de aplicação de um verdadeiro regime transitório do ECDU aos 
leitores e tem vindo a desenvolver iniciativas no sentido, tanto de promover a correção do 
texto legal - tendo pedido recentemente a abertura de negociações sectoriais, que o MEC não 
considerou oportunas - como de aproveitar as possibilidades que o regime fundacional abriu 
em certas instituições. 

Tendo acabado por ser aceite pela Universidade do Porto a possibilidade de contratar leitores 
por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho o SNESup congratula-se por os 
esforços que desenvolve desde 2009 terem sido coroados de sucesso com a assinatura dos 
correspondentes contratos. Restará acertar certos aspetos do enquadramento.  

_________________________ 
 

 

DELEGADO REGIONAL DE AVEIRO 
O colega Miguel Mendonça passou a exercer as funções de Delegado Regional de Aveiro. 

Veja no nosso site a foto e o mini-curriculum vitae que no SNESup acompanham a divulgação 
da eleição ou nomeação para cargos da estrutura da Direção. 

SNESup - Delegados Regionais 

_________________________ 
 

 

AUDIÇÕES SINDICAIS SOBRE REGULAMENTOS  
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Realizou-se no dia 25 de setembro uma reunião entre o SNESup e a reitoria da Universidade de 
Lisboa sobre a posição apresentada pelo SNESup quanto aos projetos de Regulamentos de 
avaliação de desempenho relativos a Faculdades e outras unidades orgânicas da UL. Na 
reunião foi assumido claramente pelo Vice-Reitor José Barroso e reforçado pela Diretora do 
Gabinete Jurídico, que a Reitoria da UL entende que estes projetos de Regulamento não estão 
obrigados a discussão pública uma vez que os mesmos são da responsabilidade dos órgãos 
científicos e que o ECDU não obriga a tal. O SNESup reforçou a divergência do seu 
entendimento nesta matéria realçando que mesmo que tal discussão, obrigatória ao abrigo do 
RJIES, não fosse uma imposição legal, deveria ser uma obrigação moral por respeito à história 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2012/09/MiguelLienhardMendona.shtml
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da UL mas também ao imenso mal estar que tal processo tem criado nas diversas faculdades e 
unidades orgânicas. O SNESup deixou ainda claro que a não serem corrigidas as ilegalidades de 
que enfermam os diversos regulamentos antes da sua homologação pelo Reitor da UL e sua 
entrada em vigor não se coibirá de seguir a via judicial para o saneamento dos problemas 
identificados. 

O SNESup prepara-se ainda para apresentar a sua posição relativamente às alterações ao 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Aveiro que se 
encontra em discussão pública até ao primeiro dia de outubro sem prejuízo de se vir a 
pronunciar sobre a versão final que daqui resulte. 

Tal como anunciado no último número da InfoSNESup, foi já enviada à presidência do Instituto 
Politécnico de Setúbal, no início da segunda quinzena de setembro, a posição do SNESup 
relativamente ao projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do 
Posicionamento Remuneratório dos Docentes do IPS. Estão neste momento a ser coordenadas 
disponibilidades para o agendamento da reunião entre o SNESup e a Presidência do IPS. 

_________________________ 
 

 

FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO 
Julgava-se que o ensino superior privado, que na sua maioria não cumpre as leis laborais, 
também não recebia verbas públicas. 

No entanto o Secretário de Estado da Administração Pública acaba de anunciar cortes de 30 % 
nos apoios a duas fundações do superior privado - a Fundação Minerva, titular das 
Universidades Lusíada, e uma outra que afirma não receber quaisquer apoios.  

Importam-se de mostrar as contas? 

_________________________ 
 

 

JORNADA MUNDIAL PELO TRABALHO DIGNO 
Este ano realiza-se em 7 de outubro. 

Com destaque no site da UGT 

_________________________ 
 

 

EDUCATION AT A GLANCE 2012 
A OCDE publicou neste mês de setembro o "Education at a Glance" relativo a 2012. 
Na nota referente à situação portuguesa destaca-se que apesar da expansão do 
sistema educativo, continua a verificar-se um baixo nível médio de escolaridade da 
população no nosso país. 

Tendo em conta esta situação, bem como a atual crise financeira, expressa-se no 
documento preocupação com o facto de o governo português ter afirmado estimar 

http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=52
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que o investimento no sector educativo diminua progressivamente durante os 
próximos anos (pelo menos!). Assinala-se também neste documento que a conclusão 
do ensino superior em Portugal tem benefícios económicos individuais elevados por 
comparação com outros países, o que contraria visões correntes que desvalorizam o 
investimento no prolongamento da escolaridade e na frequência do ensino superior. A 
nota sobre Portugal pode ser consultada aqui e o relatório completo pode ser 
consultado em Education at a Glance 2012: OECD Indicators.  

_________________________ 
 

 

EVENTOS 
NESTA QUINZENA 
• Encontro “As Universidades na Crise Europeia” 

Com António Sampaio da Nóvoa 
2 outubro 2012 
Livraria Almedina – Átrio Saldanha 
www.institutoeuropeu.eu 
 

• Seminário “A Emigração Portuguesa na Europa – Desafios e Oportunidades” 
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda – Porto 
8 outubro 2012 
www.cepese.pt 
 

• 2ª Encontro Internacional de Bioética: “Autonomia, vulnerabilidade e (Bio)ética”. 
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real – Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
12 outubro 2012 
www.esevr.pt 
 

DEPOIS 
• Congresso Nacional de Psicologia: “Os Chapéus Psicológicos de Pessoa” 

Universidade Fernando Pessoa 
18-19 outubro 2012  
chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt 
 

• 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 
 

• Colóquio de Património e Turismo “Praxis que se Entrecruzam” 
Instituto Politécnico de Tomar 
20-21 outubro 2012 
www.ipt.pt 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/OCDE2012_Country_note_Portugal.pdf
http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm
http://www.institutoeuropeu.eu/
http://www.cepese.pt/
http://www.esevr.pt/
http://chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt/
http://enga.lnec.pt/
http://www.ipt.pt/
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• 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 
 

• Seminário Internacional: “Quarteirões Culturais: Experiências e Desafios” 
Fábrica de Santo Thyrso 
25-27 outubro 2012 
www.seminarioquarteiroesculturais.pt 
 

• Congresso Internacional: “Desporto e o Mar” 
Clube Naval do Funchal / Universidade da Madeira 
2-4 novembro 2012 
www.clubenavaldofunchal.com 
 

• 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/ 
 

• Rethinking Warfare Conference 
Universidade Fernando Pessoa 
9-10 novembro 2012 
http://rethinkingwarfare.com/  
 

• V Jornadas de Fisioterapia 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto-Instituto Politécnico do Porto 
9-11 de Novembro de 2012 
Cine-Teatro Eduardo Brazão – Vila Nova de Gaia, Valadares 
www.ipp.pt 
 

• I Congresso de Turismo Cultural Lusófono 
Instituto Politécnico de Tomar 
15-16 novembro 2012 
www.ipt.pt 
  

• Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
26 novembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 

• Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
17 -18 dezembro 2012 

http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
http://www.seminarioquarteiroesculturais.pt/
http://www.clubenavaldofunchal.com/
http://ihc.fcsh.unl.pt/
http://rethinkingwarfare.com/
http://www.ipp.pt/
http://www.ipt.pt/
http://www.comparatistas.edu.pt/
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www.comparatistas.edu.pt 
 

• Colóquio Internacional: Jean-Jacques Rousseau: o Homem, a Obra, o Pensamento 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
10-12 dezembro 2012 
www.coloquiorousseau2012.fl.ul.pt 
 

CALL FOR PAPERS 
• Conferência Internacional "Imagens de Terror, 

Narrativas de(In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais" 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
23-24 abril 2013 
Prazo: 20 novembro 2012 
www.cilm.comparatistas.edu.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 
 

• IV Congresso Internacional de Casos Docentes em Marketing Público e Não Lucrativo  
- “A (Re) Descoberta dos Espaços da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social” 
Felgueiras 
14 dezembro 2012 
Prazo: 12 outubro 2012 
www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012 
_________________________ 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 

• Decreto-Lei n.º 214/2012. de 28 de setembro 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março, que 
estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Pública 
 

• Portaria n.º 294/2012. de 28 de setembro 
Aprova os Estatutos da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. 
P. 
 

• Decreto Regulamentar n.º 50/2012. de 25 de setembro 
Procede à segunda alteração ao Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, 
que regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social 
 

http://www.comparatistas.edu.pt/
http://www.coloquiorousseau2012.fl.ul.pt/
http://www.cilm.comparatistas.edu.pt/
http://gradcon.huji.ac.il/
http://www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.189&iddip=20121928
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20100498
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.189&iddip=20121930
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.186&iddip=20121902
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110010
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• Decreto-Lei n.º 213/2012. de 25 de setembro 
Procede à definição do regime de celebração de acordos de regularização voluntária 
de contribuições e quotizações devidas à segurança social, autoriza o pagamento 
diferido de montante de contribuições a regularizar em situações não resultantes de 
incumprimento e prevê uma dispensa excecional do pagamento de contribuições 
 

• Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 3/2012. publicado em 19 de 
Setembro 
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: Das decisões do juiz relator sobre o 
mérito da causa, proferidas sob a invocação dos poderes conferidos no artigo 27.º, n.º 
1, alínea i), do CPTA, cabe reclamação para a conferência, nos termos do n.º 2, não 
recurso 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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=2012.186&iddip=20121905
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.182&iddip=20121861
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.182&iddip=20121861
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt
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