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2013: UM ANO QUE COMEÇA ATRASADO 
 
Um dos principais papéis de um Estado será dar a estabilidade necessária à vida dos 
seus cidadãos. Sem se saber com o que se pode contar não se pode preparar o futuro, 
planear, e é extremamente difícil decidir e agir no imediato. 
 
A tardia publicação de normativos essenciais ao processamento dos vencimentos fez 
começar o ano com mais um sobressalto. Primeiro foi o pagamento de um subsídio 
em duodécimos que levou o Secretário de Estado da Administração Pública a ter de 
afirmar no dia 9 de janeiro que seria efetivamente pago já no mês de janeiro para a 
Função Pública. O despacho que aprovou as tabelas de retenção na fonte para o ano 
de 2013 só foi publicado no passado dia 14. A lei que prevê o pagamento de metade 
dos subsídios de férias e de Natal no setor privado em duodécimos durante o ano de 
2013 só foi publicada este dia 28. 
 
Os vencimentos no Ensino Superior e Ciência que são habitualmente pagos por volta 
do dia 23 de cada mês sofreram este ano com estas trapalhadas. Se várias instituições 
conseguiram preparar tudo em tempo e proceder aos pagamentos devidos no dia 
previsto outras houve que não o conseguiram. Chegaram-nos relatos de vários colegas 
dando precisamente conta destes problemas. Mas os que mais sobressalto causaram 
foram os relativos aos colegas que se doutoraram em 2012 e que mudaram de 
categoria (passando a professor auxiliar ou adjunto) mantendo o seu vencimento, e 
com a publicação da Lei do Orçamento do Estado para 2013 (LOE2013) julgaram ter o 
problema ultrapassado vencendo pela categoria respetiva em janeiro de 2013, e que 
quando viram o seu recibo de vencimento não viram a situação corrigida mantendo o 
vencimento anterior. Se o problema foi comum a algumas instituições (Universidades 
do Minho, de Lisboa, de Coimbra, de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto 
Politécnico de Viseu) diferente foi a forma de o comunicar e/ou resolver: desde 
colocar um aviso no sistema interno, enviar mail aos docentes envolvidos, até permitir 
boatos relacionados com a interpretação da LOE2013, de tudo um pouco nos foi 
chegando. Felizmente, mesmo nos casos mais difíceis, diretamente ou através dos 
delegados e/ou associados a quem agradecemos o esforço, conseguimos a 
confirmação de que os pagamentos devidos serão regularizados em fevereiro no que 
respeita a 2013. 
 
Quanto a 2012 e aos retroativos a história é outra. Sugerimos aos colegas que não 
tomem para já qualquer iniciativa no sentido de pedir o pagamento dos mesmos. O 
SNESup, além das ações que já estão em curso (as ações judiciais que colocou em 
2012 contra todas as instituições em defesa da contratação como professores 
auxiliares/adjuntos e respetiva remuneração dos docentes abrangidos pelos regimes 
transitórios que se doutoraram naquele ano, e a petição "APELO - Pelo cumprimento 
das obrigações legais do Estado para com o Ensino Superior e a Ciência" que subirá 
em breve a plenário na Assembleia da República) está a trabalhar em outras iniciativas 
que em breve dará a conhecer. 
 
_________________________ 
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UMA FUSÃO POUCO PARTICIPADA 
 
No n.º 151 da nossa Newsle tter, relativo à primeira quinzena de novembro de 2011, 
demos conta da reunião que teve lugar, por iniciativa do SNESup, entre este e os 
então Reitores da Universidade de Lisboa (António Sampaio da Nóvoa) e da 
Universidade Técnica de Lisboa (Helena Pereira) a propósito do processo de fusão que 
estava então na sua fase inicial. Foi uma reunião cortês e onde ambos os Reitores se 
comprometeram a informar regularmente o SNESup sobre o desenvolvimento do 
processo em causa. Mais de um ano volvido e nada: o prometido não foi cumprido. E 
um dos Reitores ainda se mantém enquanto tal. 
 
O processo continuou, as notícias foram-se sucedendo na comunicação social e no dia 
31 de dezembro foi publicado o Decreto-Lei n.º 266-E/2012 que procedeu à fusão das 
duas Universidades e à criação da nova instituição designada "Universidade de 
Lisboa". Tudo parecia maravilhoso até que algumas notícias mais recentes deram voz 
a declarações de membros da Direção do SNESup que chamam precisamente a 
atenção para a necessidade de envolvimento dos docentes no processo, para alguns 
riscos que se estarão desnecessariamente a correr neste momento por falta de 
informação e participação e alguns problemas que importa acautelar o mais 
rapidamente possível. 
 
Neste sentido escrevemos já aos reitores de ambas as Universidades solicitando o 
agendamento de uma reunião com vista ao aprofundamento de questões relativas ao 
processo em causa. Talvez esta reunião venha a ser menos afável mas o que nos 
interessa mesmo é que este possa ser um processo com os docentes e para os 
docentes, um processo que seja proficuamente implementado através da participação 
e envolvimento dos seus principais atores e interessados. Queremos acreditar que 
ainda se pode endireitar o que está a nascer participadamente enviesado. 
_________________________ 
 
 
HÁ REGULAMENTOS E HÁ COISAS  
QUE QUEREM FAZER PARECER COM REGULAMENTOS 
 
Chegou ao SNESup (e a outras organizações sindicais) no início do mês de janeiro um 
"projeto de regulamento da prestação de serviço dos docentes da carreira 
universitária da Universidade do Minho" solicitando que enviássemos contributos até 
ao dia 25 de janeiro. Verificámos depois que o prazo terminava antes do debate 
público. Não deixámos de enviar um Contributo Preliminar referindo que "o projeto de 
Regulamento, parecendo em muitas das suas disposições reproduzir o articulado do 
ECDU, na verdade trunca-o, efetua-lhe interpolações, altera-lhe a construção das 
frases, invertendo o sentido das disposições, reduzindo direitos, criando obrigações, 
tratando de forma igual o que no ECDU é tratado de forma diferente e tratando de 
forma diferente o que no ECDU é tratado de forma igual...". Muitos colegas nos têm 
vindo a escrever revendo-se na nossa abordagem e denunciando outros aspetos. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_151.pdf
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Com a proliferação de regulamentos dos últimos anos estamos já habituados a ver 
diversos regulamentos qualificados de Prestação de Serviço Docente que mais não são 
do que mini-Estatutos de Carreira. A originalidade não abunda mas quando aparece é 
quase sempre para penalizar mais do que para incentivar, motivar o trabalho dos 
docentes. 
 
Esta espécie de regulamento que nos chegou da Universidade do Minho (UM) tem 
inúmeras enfermidades para as quais temos vindo a alertar os docentes da UM. 
Apenas alguns exemplos: quando se refere a direitos, é quase sempre para os 
restringir; em matéria de férias desrespeita o ECDU tomando o número de dias de 
férias dos trabalhadores da função pública como número máximo e pondo em causa o 
seu gozo com um mínimo de continuidade; pretende equiparar a Universidade a uma 
fabriqueta ao preconizar que na eventualidade de serem fixados períodos de 
encerramento os períodos de férias devem coincidir com aqueles (como se os 
docentes deixassem de trabalhar nesses períodos), ou introduz a noção de "Défice" 
para que um docente tenha de compensar quando lhe tenha sido atribuída uma carga 
horária letiva inferior ao limite máximo de 9 horas; ou um último exemplo em que 
associam ao dever de pontualidade o preenchimento diligente dos formulários e 
outros documentos. 
 
O SNESup não pode aceitar que o regulamento seja aprovado como está e 
irá promover no próximo dia 8 de fevereiro (sexta-feira) reuniões com os docentes 
para debater o "Projeto de Regulamento da Prestação de Serviço dos Docentes da 
Carreira Universitária da Universidade do Minho", quer no Campus de Gualtar (às 12 
horas), quer no Campus de Azurém (às 15 horas). 
_________________________ 
 
 
REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA:  
UMA ALTERAÇÃO POUCO CONSENSUAL 
 
Realizou-se no passado dia 24 uma reunião entre responsáveis do SNESup e da 
Reitoria da Universidade de Lisboa (UL) a propósito das alterações ao Regulamento de 
Avaliação dos Docentes da UL. Na base das alterações propostas pela UL está a 
desconformidade legal da pontuação prevista na redação original do regulamento às 
avaliações dos anos de 2004 a 2007. Mas a UL, na sua proposta, não se limitou a repor 
a legalidade da pontuação para os anos em causa, foi mais além e quis ser "mais 
papista do que o papa" pretendendo impor quotas nas avaliações dos docentes aos 
anos em causa como diz ler da lei. O SNESup, que tentou mostrar que a lei não impõe 
quotas, espera agora que a UL não queira aqui trilhar um caminho diferente do que 
tem vindo a ser seguido pela generalidade das instituições e que se evidencia já 
bastante desmoralizador dentro da própria UL que terá levado já a ameaças de 
boicote por parte das Comissões de Avaliação. Haja bom senso e que não se queira 
fazer da academia mais uma qualquer repartição pública. 
_________________________ 
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TOMADA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO CCISP 
 
O SNESup esteve presente na tomada de posse do novo Presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o Presidente do Instituto 
Politécnico de Portalegre, Professor Doutor Joaquim Mourato, no passado dia 28 em 
Bragança, a quem voltou a felicitar e desejar um mandato bem sucedido num período 
que se afigura repleto de desafios. O SNESup solicitou entretanto uma reunião com 
este responsável para analisar e trocar impressões sobre o Ensino Superior Politécnico 
e a carreira dos seus docentes. 
_________________________ 
 
 
DELEGADO SINDICAL DO SNESup NA FCS-UBI 
 
O SNESup promoveu, no passado dia 23, uma reunião de docentes na Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior onde se discutiram diversas 
questões relacionadas com o ensino superior e a ciência sem esquecer os impactos da 
Lei do Orçamento do Estado para 2013 na vida dos docentes. Deixamos aqui o nosso 
reconhecimento aos Colegas que estiveram presentes e que permitiram que se 
procedesse à eleição, pela primeira vez nesta Faculdade, de um Delegado Sindical do 
SNESup, Colega a quem agradecemos a disponibilidade e desejamos bom trabalho. 
_________________________ 
 
 
REUNIÃO NA EST - BARREIRO 
 
A Direção do SNESup esteve reunida no passado dia 23 com docentes da EST Barreiro, 
sindicalizados e não sindicalizados, no que foi a primeira reunião deste tipo promovida 
pelo nosso sindicato naquela Escola do Instituto Politécnico de Setúbal. 
 
Foram discutidos demoradamente casos de colegas doutorados/em 
doutoramento/com título de especialista aos quais tem sido recusado no 
enquadramento no regime transitório e cuja situação estaria já resolvida se fossem 
adotadas as medidas legislativas e interpretativas, que recentemente solicitámos ao 
MEC fossem agendadas para negociação sectorial. 
_________________________ 
 
 
SNESup SUBSCREVE PETIÇÃO  
SOBRE A REMUNERAÇÃO MÍNIMA 
 
O SNESup assume-se desde a sua fundação como um Sindicato de matriz solidária. 
Nestes momentos difíceis que vivemos torna-se ainda mais necessário olhar além do 
imediato e do que nos rodeia e ser solidário com pessoas, movimentos e causas que 
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não nos deixam indiferentes. Foi com este espírito que o SNESup, por decisão da sua 
Direção, subscreveu, enquanto pessoa coletiva, a Petição "Pelo aumento do Salário 
Mínimo Nacional - Uma questão de justiça e de direitos humanos". Reiteramos a 
sugestão, já formulada em comunicado, de que leia o texto e pondere a possibilidade 
de igualmente assinar a petição, que foi já subscrita por 6339 pessoas. 
 
http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=SMN 
_________________________ 
 
 
UM MISTÉRIO DO DIÁRIO DA REPÚBLICA AGORA DESVENDADO 
 
Na nossa newsletter da segunda quinzena do passado mês de novembro demos 
notícia de diploma (DL 251/2012, de 13 de novembro) algum mistério "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".  Estaria em causa alguma 
instituição apertada pela A3ES? 
 
O Diário da República desta segunda quinzena de janeiro desvenda o mistério quanto 
à identidade da primeira instituição "requalificada", a cujo corpo docente esteve 
ligado um Ministro de cujo percurso académico muito se tem falado. Veremos se 
outras instituições irão também beneficiar de nova oportunidade. 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
 
NESTA QUINZENA 
Curso de Teatro Português 
Teatro D. Maria II 
2 fevereiro a 13 abril 
www.teatro-dmaria.pt7 
 
Seminário Formação de magistrados para uma sociedade mais justa e mais 
democrática 
CES-Coimbra 
4 fevereiro  
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6785&id_lingua=1 
 
Seminário Economía y política: ¿subordinación o esquizofrenia? 
CES-Coimbra 
5 fevereiro 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6968&id_lingua=1 
 

http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=SMN
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073059
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073059
http://www.teatro-dmaria.pt7/
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6785&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6968&id_lingua=1
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Seminário El pensamiento de Rodolfo Kusch, estar siendo en América Latina: “un 
pensamiento que conlleva la esperanza de otro horizonte humano” 
CES-Coimbra 
5 fevereiro 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6746&id_lingua=1 
 
Seminário Biographical research at the crossroads of human and social sciences 
CES-Coimbra 
7 fevereiro 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6811&id_lingua=1 
 
Jornadas FCCN 2013 
Universidade de Aveiro 
6 a 8 fevereiro 
http://jornadas.fccn.pt 
 
Natural History as a Meeting Point: Portuguese-Dutch global encounters and the 
study of nature, 1500-1650 
Fundação Calouste Gulbenkian - Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta 
13 fevereiro 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=1 
 
Conferência Internacional “(Anti-)racism and critical interventions in Europe  
- Social sciences, policy developments and social movements” 
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa 
19-20 fevereiro 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6517&id_lingua=1 
 
 
DEPOIS 
Fundação Calouste Gulbenkian - Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta 
- Os paquidermes do Rei D. Manuel I. Elefantes e outra exótica na ménagerie da 
corte portuguesa 
13 março 2013 
- Secretos y Longitudes 
15 março 2013 
- La materia medicinal: invenciones ibéricas en torno a la flora y la fauna exóticas 
17 abril 2013 
- Uma viagem na Carreira da Índia cerca de 1600 
2 maio 2013 
- Searching Nature in the American World: Bringing the Scientific Revolution to its 
Iberian Context 
15 maio 2013 
Fundação Calouste Gulbenkian 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=1 
 
 

http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6746&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6811&id_lingua=1
http://jornadas.fccn.pt/
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6517&id_lingua=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=1
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CALL FOR PAPERS 
 
18 European College of Sport Science - Unifying Sport Science 
Barcelona – Espanha; 26 a 29 junho 
Prazo: 15 Fevereiro 
www.ecss-congress.eu/2013/13/ 
 
Gordon Research Conference on Oxidative Stress and Disease:  
The metabolic axis in brain aging and Alzheimer's disease. 
Les Diablerets, Switzerland; 14 a 19 abril  
Prazo: 17 março 
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat 
 
18th International Conference of the Society  
for Philosophy and Technology - Technology in the Age of Information 
Universidade Técnica de Lisboa – ISEG; 4 a 6 julho 
Prazo: 1 fevereiro  
http://www.spt2013.com 
 
11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors 
Porto; 7 a 11 julho  
Prazo: 1 março 
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/ 
_________________________ 
 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
1ª SÉRIE 
Portaria n.º 38-A/2013, de 30 de janeiro, Suplemento  
- São registados os estatutos do Instituto Superior de Comunicação Empresarial  
 
Decreto-Lei n.º 17/2013., de 30 de janeiro - Reconhece o interesse público do Instituto 
Superior de Comunicação Empresarial enquanto estabelecimento de ensino 
politécnico não integrado 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2013/M., de 29 de janeiro  
- Aprova a orgânica do Laboratório Regional de Engenharia Civil 
 
Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro  
- Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 
de agosto, que procede à primeira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, 
aprovado em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto 
 

http://www.ecss-congress.eu/2013/13/
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://www.spt2013.com/
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.21S01&iddip=20130232
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.21&iddip=20130219
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.20&iddip=20130207
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.20&iddip=20130198
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121653
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20042785
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Decreto-Lei n.º 14/2013, de 28 de janeiro  
- No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, procede à sistematização e harmonização da legislação referente ao 
Número de Identificação Fiscal e revoga o Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembro. 
 
Lei n.º 11/2013, de 28 de janeiro  
- Estabelece um regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal e de férias 
para vigorar durante o ano de 2013 
 
Declaração de Retificação n.º 5/2013,  de 25 de janeiro 
- Declaração de retificação à Lei n.º 4/2013, de 14 de janeiro, sobre «crimes da 
responsabilidade de titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos (4.ª 
alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho)», publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 9, de 14 de janeiro de 2013 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 4-A/2013, publicada em 21 de janeiro  
- Constituição de uma comissão eventual para a reforma do Estado 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2013, publicada em 18 de janeiro  
- Designa um membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
 
2ª SÉRIE 
Regulamento nº 40/2013, de 25 de janeiro 
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Regulamento do Financiamento 
Competitivo dos Programas de Doutoramento da FCT 
 
 
_________________________ 

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://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130189
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19793564
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130187
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.18&iddip=20130168
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20130064
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19872181
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.14S01&iddip=20130122
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130093
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/01/018000000/0348003482.pdf
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

