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OE 2013 - HOUVE QUEM FICASSE PARA TRÁS,  
POR ISSO CONTINUAREMOS 
 
A demonstração ao longo de 2012 de uma inequívoca solidariedade dos docentes do 
ensino superior e investigadores para com os colegas em regime de transição, que se 
traduziu nomeadamente na concentração para entrega de teses em 6 de junho, 
alcançou enfim resultados. Ao recuo da SEAP perante associações e frentes sindicais 
da função pública e perante alguns jornais "(Público, "i") respondemos com a petição 
"Pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o Ensino Superior e a 
Ciência", que numa impressiva manifestação de unidade atingiu 5240 subscritores, e 
retomámos a iniciativa.  
 
Gabinete do Ministro, PSD, CDS, PS e PCP dialogaram com os subscritores de forma 
muito positiva. Aparentemente para a maioria seria fácil, tratava-se de repor uma 
medida que o MEC já tinha defendido publicamente e cuja aprovação nunca poderia 
ser lida como derrota para o Governo. Mas não esqueçamos que os deputados do PSD 
e do CDS estiveram durante este período sob pressão para descobrir novas 
possibilidades de cortes e só temos de os felicitar por continuarem a ver claro nesta 
questão. A circunstância de sermos um sindicato independente, lutando por objetivos 
profissionais, ajudou a estabelecer uma relação de confiança.  
 
Ficaram de fora os colegas titulares da agregação, os leitores, os docentes do 
politécnico não abrangidos pelo regime transitório, que o SNESup defende seja 
reformulado num sentido mais inclusivo. E estão a ficar de fora colegas abrangidos 
pelo regime transitório cujas instituições o não respeitam e vêm promovendo 
rescisões de contratos. Como é o caso já aqui noticiado do IP Beja e como é o caso 
ainda não noticiado da Universidade do Algarve. Teremos ocasião, já em 
dezembro/janeiro, de apontar caminhos e de novamente apelar à solidariedade. 
_________________________ 

 
 
PROTAGONISMOS E HEROÍSMOS 
 
O processo de mobilização e estabelecimento de diálogo institucional que teve lugar 
constitui motivo de orgulho para todos os seus protagonistas, dos quais os mais 
eficazes foram os colegas que envolveram as suas redes de contactos na assinatura da 
petição "Pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o Ensino 
Superior e a Ciência", e os que foram escrevendo aos deputados, pedindo uma 
posição, criticando (cortesmente) quem apresentava propostas radicais destinadas à 
rejeição, pedindo a correção de um texto bem intencionado mas positivamente 
asnático, que nada tinha de "impreciso" pois iria inequivocamente conduzir à exclusão 
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de colegas. São descabidas reivindicações de protagonismo. No entanto, chovem agora 
heróis, a aspirar a condecoração no 10 de junho.  
 
O mais surpreendente destes heróis será o Prof. Nuno Mangas, Presidente do IP Leiria, 
que reivindicou a liderança deste processo que diz ter sido de "revalorizações 
remuneratórias". Leia aqui 
_________________________ 

 
 
SNESUP NA COMISSÃO PARLAMENTAR  
A PROPÓSITO DO ESTATUTO DO BOLSEIRO DE INVESTIGAÇÃO 
 
Na sequência do que divulgámos no número anterior da InfoSNESup, decorreu no 
passado dia 28 a audição do SNESup pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência 
e Cultura onde foi possível clarificar os contributos apresentados em relação à 
apreciação parlamentar n.º 37/XII/2ª, proposta pelo grupo parlamentar do Partido 
Socialista, que pretende alterar o Decreto - Lei nº 202/2012, de 27 de agosto que reviu 
o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Apresentámos contributos muito precisos os 
quais pretendem minorar problemas que têm vindo a ser colocados docentes do 
ensino superior e investigadores e que poderiam ter sido evitados caso se tivesse dado 
cumprimento à negociação coletiva com o SNESup do diploma de revisão.  
 
Carta à Comissão 
 
A reunião que estava entretanto agendada para o dia 27 com o Presidente da FCT 
sobre o Regulamento n.º 234/2012, relativo às Bolsas Investigação da FCT foi adiada 
por impossibilidade de agenda deste último ficando o SNESup a aguardar a marcação 
da reunião em causa. 
_________________________ 

 
 
MESA REDONDA SOBRE LEGISLAÇÃO LABORAL  
PARA O ENSINO SUPERIOR PARTICULAR E COOPERATIVO 
 
Na falta de legislação específica, as relações laborais no ensino superior particular e 
cooperativo constituem-se nos termos da lei geral, isto é segundo o Código do 
Trabalho e a legislação que o antecedeu, embora se verifique incumprimento em 
grande número de instituições. 
 
O SNESup tem chamado a atenção para a necessidade de serem aproveitadas as 
normas ínsitas no Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES) aprovado 
pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, designadamente os seus Artigos 50º (tenure), 
52º (carreira paralela com o ensino superior público) e 53º (previsão de elaboração de 

http://forumsnesup.wordpress.com/2012/11/26/continue-a-liderar-nos-prof-nuno-mangas/
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ApreciacaoParlamentarN37XII2.pdf
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um diploma específico) para obter um enquadramento laboral mais reforçado para o 
exercício da docência e investigação neste subsistema. 
 
Convidamos todos os interessados, sócios ou não do SNESup, a vir debater estes temas 
numa Mesa Redonda que terá lugar na nossa sede nacional na 6ª feira, 14 de 
dezembro, a partir das 14 horas. Para melhor organizarmos o evento solicitamos que 
os contributos escritos a apresentar na mesa redonda nos cheguem até ao início dessa 
semana, ou seja, até 2ª feira, 10 de dezembro. 
_________________________ 

 
 
ESTM DO IP LEIRIA ELEGE DELEGADOS SINDICAIS 
 
No passado dia 21 de novembro uma reunião de colegas sindicalizados e não 
sindicalizados da Escola Superior de Tecnologia do Mar do IP Leiria (sediada em 
Peniche), debateu durante três horas questões relacionadas com o Orçamento do 
Estado para 2013, o regime transitório do ECPDESP e os casos de docentes não 
abrangidos por este regime transitório. Foram eleitos dois delegados sindicais. 
 
Aos participantes, os nossos agradecimentos, aos eleitos os nossos votos de bom 
trabalho.  
_________________________ 

 
 
SNESup REÚNE COM SINDICATO DOS JORNALISTAS 
 
Decorreu no dia 26 de novembro uma reunião entre o SNESup e o Sindicato dos 
Jornalistas com o intuito de aproximar e estreitar relações entre estes dois sindicatos 
independentes. Deste encontro ficou a expetativa de ações comuns em prol dos 
associados de ambos os sindicatos ou a possibilidade de realização de cursos breves de 
formação, no âmbito das políticas para o Ensino Superior da parte do SNESup e 
formação na área comunicacional pela parte do Sindicato dos Jornalistas. 
_________________________ 

 
 
APOSENTAÇÃO 
 
Dada a supressão a partir de 1 de janeiro de 2013, do regime transitório que permite 
que trabalhadores em funções públicas se aposentem com menos de 65 anos e a 
mudança da fórmula de cálculo das pensões para uma outra mais desfavorável que o 
regime geral da segurança social, chamamos a atenção dos colegas que já têm uma 
carreira contributiva de 36 anos e se queiram aposentar nas atuais condições para que 
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necessitam de entregar os requerimentos de aposentação nas suas instituições até ao 
final do próximo mês de dezembro.  
 
Os sócios do SNESup aposentados mantêm o pleno gozo de direitos e estão isentos de 
quota ordinária, isto é, não pagam quota sobre o valor da pensão de aposentação. 
_________________________ 

 
 
APÁTRIDAS 
 
Os Apátridas também têm direitos. No entanto, como poderá ver na Secção Diário da 
República da presente Newsletter, Portugal só agora aderiu a Convenções celebradas 
em 1954 e em 1961 sob a égide das Nações Unidas. 
 
O SNESup orgulha-se de ter levantado na revisão dos Estatutos de Carreira em 2009 a 
necessidade de inclusão dos apátridas, solicitação que foi satisfeita. Que saibamos, não 
temos nenhum sócio apátrida, mas somos um sindicato de cidadãos do mundo.  
_________________________ 

 
 
PROTOCOLOS 
EM 2013 NÃO HÁ ALTERAÇÕES AO SEGURO DE SAÚDE 
 
Informamos os sócios que na renegociação anual da apólice do seguro de saúde para 
2013, o SNESup conseguiu manter as mesmas condições e os mesmos prémios, não 
havendo por isso qualquer alteração aos valores de 2012. 
 
Aproveitamos para lembrar que os docentes e investigadores associados do SNESup 
têm direito a usufruir em condições especiais do Seguro de Saúde Multicare. Este 
seguro, permite aos associados, sem mais encargos, ter acesso a assistência hospitalar 
para períodos de internamento superiores a 24 horas, com uma cobertura até € 6.000 
para hospitalização e € 1.500 para parto. 
 
Os associados podem ainda subscrever outras coberturas (Ambulatório e 
Medicamentos) com um prémio anual de € 287,18, valor que pode ser fracionado e 
alargar o seguro ao agregado familiar. 
 
Encontra informação detalhada sobre as condições deste Seguro de Saúde Grupo no 
site do SNESup. 
_________________________ 

 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlEVkFZvcVsqexW.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlEVkFZvcVsqexW.shtml
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EVENTOS  
 
NESTA QUINZENA 
Conferência “As Privatizações não se discutem?” 
Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa 
6 dezembro 2012 
www.ideff.pt 
 
Simpósio Internacional “Cinema e Religiões” 
6-7 dezembro 2012 
Centro de Estudos Sociais - Lisboa 
www.ces.uc.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 
 
Ciclo Internacional de Conferências “Analogia e Mediação: Transversalidade na 
Investigação em Arte, Filosofia e Ciência 
Faculdade de Belas-Arte – Universidade de Lisboa 
12 dezembro 2012 
www.fba.ul.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 
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 
www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012 
 
Seminário Internacional “Religião: Diálogo, Política, Preconceito” 
Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra 
14-15 dezembro 2012-11-30 
www.ces.uc.pt 
 
DEPOIS 
Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
17 -18 dezembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 

http://www.ideff.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.coloquiorousseau2012.fl.ul.pt/
http://www.fba.ul.pt/
http://gradcon.huji.ac.il/
http://www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.comparatistas.edu.pt/
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Conferência “Timor-Leste, os desafios na construção da Paz, Democracia e  
Desenvolvimento”, por José Ramos Horta 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
9 janeiro 2013 
www.ces.uc.pt 
 
Conferência Internacional “Face to Face. The transcendence of the arts in China and 
beyond” 
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa 
3-5-abril 2013 
facetoface.fba.ul.pt 
 
Conferência Internacional "Imagens de Terror, Narrativas de(In)segurança: Respostas 
Literárias, Artísticas e Culturais" 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
23-24 abril 2013 
www.cilm.comparatistas.edu.pt 
 
_________________________ 

 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Portaria n.º 392/2012. de 29 de novembro 
Aprova os estatutos do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., e 
revoga a Portaria n.º 1416/2007, de 30 de outubro 
 
Portaria n.º 386/2012. de 29 de novembro 
Aprova os Estatutos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., e revoga a 
Portaria n.º 523/2007, de 30 de abril 
 
Aviso n.º 170/2012. de 28 de novembro 
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de adesão à 
Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas, adotada em Nova Iorque em 28 de 
setembro de 1954, com uma reserva. 
 
Aviso n.º 169/2012. de 28 de novembro  
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de adesão à 
Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, adotada em Nova Iorque em 30 de 
agosto de 1961. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012. publicada em 26 de novembro 
Estabelece as orientações políticas essenciais à programação do novo ciclo de 
intervenção dos fundos comunitários, bem como as condições institucionais para o 
processo de negociação com a Comissão Europeia. 
 

http://www.ces.uc.pt/
http://facetoface.fba.ul.pt/
http://www.cilm.comparatistas.edu.pt/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.231&iddip=20122332
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073626
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.231&iddip=20122326
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20071609
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.230&iddip=20122319
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.230&iddip=20122318
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.228&iddip=20122303
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Decreto-Lei n.º 251/2012. de 23 de novembro 
Estabelece um período transitório de adaptação do respetivo corpo docente ao 
disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, para as situações em que instituições 
de natureza universitária pretendam assumir natureza politécnica 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 139/2012, publicada em 21 de novembro 
Recomenda ao Governo orientação aos serviços na aplicação do artigo 32.º do 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

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=2012.227&iddip=20122300
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073059
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122276
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

