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AS LIMITAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES  
DOS REGIMES TRANSITÓRIOS 
 
O sistema de ensino superior público português é complexo e diversificado. Têm vindo 
a ser sentidos pelos docentes e instituições os efeitos das lacunas e inconsistências dos 
regimes transitórios dos nossos Estatutos de Carreira (ECDU e ECPDESP), para as quais 
o SNESup vem alertando desde 2009. Se por um lado há normas de difícil 
interpretação, por outro lado nem todas as situações são tratadas na Lei com a devida 
equidade ou não estão sequer previstas (por lapso ou até mesmo falta de coragem). 
 
No ensino superior Politécnico existem vários problemas graves nomeadamente os 
relacionados com a consolidação dos vínculos, como sejam por exemplo a exclusão dos 
docentes que iniciaram o doutoramento depois de 15 de novembro de 2009 (uma data 
curiosamente escolhida), bem como interpretações demasiado restritivas e 
profundamente injustas por parte de alguns dirigentes governamentais e do ensino 
superior, nomeadamente a consideração de que quem já era doutorado no início do 
regime transitório não tem direito a transitar para Professor Adjunto, enquanto quem 
se doutorou depois dessa data já teria esse direito, ou ainda a não contagem do tempo 
de serviço durante o regime transitório para o cumprimento das condições exigidas na 
lei para o acesso à carreira. 
 
No ensino superior Universitário também a consolidação dos vínculos ficou por 
resolver quer no que respeita aos leitores, que foram impedidos de aceder a uma 
carreira digna (ficaram órfãos de regime transitório), quer na dificuldade em celebrar 
contratos por tempo indeterminado com os assistentes e outros colegas em processo 
de doutoramento, sujeitos a condição resolutiva de aprovação tempestiva nas provas. 
O SNESup não tem deixado de tentar resolver estas questões de elementar justiça 
junto dos mais diversos intervenientes. Ainda no passado mês de dezembro voltou a 
escrever ao Ministro Nuno Crato. Não tendo recebido resposta voltou a insistir e 
chegou à fala com o mesmo por telefone em meados de janeiro tendo concluído que o 
assunto não estava a ser tratado a nível do seu Gabinete. Mesmo pedindo para enviar 
de novo a documentação soubemos há dias que a mesma foi remetida à Secretaria de 
Estado do Ensino Superior. Enquanto o Ministério andará às voltas para saber para que 
se precisa de um Ministro quando os assuntos mais difíceis são “chutados” para os 
Secretários de Estado, o SNESup não deixará cair este assunto. 
 
Renovamos por isso o apelo aos dirigentes das instituições de ensino superior para que 
se interprete e aplique a lei de forma justa e equilibrada, respeitando os direitos e as 
expectativas legítimas dos docentes e assegurando a estabilidade e continuidade do 
trabalho nas instituições. À Assembleia da República, e mais uma vez ao Governo, 
apelamos para que considerem as nossas propostas de alteração da lei, no sentido da 
sua clarificação e da resolução de desequilíbrios e lacunas. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EFVuZAukEyfIfBTmty.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVuZAukEyfIfBTmty.shtml
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AUMENTO DE PROPINAS NO ENSINO SUPERIOR...  
UMA SOLUÇÃO A RECUSAR! 
 
Nas últimas semanas, diversas notícias têm relatado um possível aumento do valor da 
propina paga pelos estudantes do ensino superior já no próximo ano letivo. Num 
debate organizado pela colega Luísa Cerdeira na Universidade de Lisboa a 
unanimidade entre responsáveis políticos de diferentes partidos que já tutelaram o 
ensino superior aponta para a recusa desta solução. Aliás, os mesmos responsáveis 
alertam para que os cortes no financiamento do sector podem efetivamente fazer o 
país recuar décadas. 
 
Segundo dados da OCDE apresentados na ocasião, Portugal tem das propinas mais 
elevadas da Europa e as famílias portuguesas já são das que mais pagam para ter os 
seus filhos no ensino superior. Já as transferências do Orçamento de Estado para 
financiar o ensino superior têm diminuído progressivamente ao longo dos últimos anos 
e ainda mais acentuadamente desde 2012. 
 
Neste cenário, existem enormes preocupações quanto ao futuro do ensino superior 
público em Portugal. Num país onde o desemprego cresce a cada dia como é possível 
que as famílias suportem a maior fatia dos custos com o ensino superior? Quais são os 
custos, para o desenvolvimento social e económico do país, de um desinvestimento 
progressivo do Estado no ensino superior? O aumento das propinas é, por estas 
razões, uma solução a recusar! 
_________________________ 
 
 
 
SNESup REÚNE COM REITORIA DA UTL E UL SOBRE FUSÃO 
 
Realizou-se no passado dia 8, a pedido do SNESup, uma reunião entre este 
(representado pelos membros da Direção Raul Jorge (Vice-Presidente), Teresa Alpuim 
e Rosária Ramos) e o Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, António Cruz Serra, e o 
Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, João Barroso, visando abordar o processo de 
fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa. 
 
Questionado sobre problemas decorrentes da duplicação de cursos e intersecção de 
áreas científicas, o Reitor da UTL afirmou que a fusão se fará sem pôr em causa o 
emprego de um único docente, sendo que tal está garantido pelo Decreto-Lei que 
procede à fusão da UL e da UTL (Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro), 
referindo ainda que a duplicação de cursos não será um problema uma vez que, 
embora existam cursos semelhantes nas duas Universidades, eles são, de facto, 
diferentes devendo manter a sua qualidade e capacidade de atrair alunos, sendo ainda 
desejável que os docentes das duas universidades trabalhem em conjunto. 
 
O SNESup referiu ainda a necessidade de um diálogo aberto e regular com os 
dirigentes das instituições sobre o processo e a sua implementação, devendo ser 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2013.02.11_DEC.pdf
https://dre.pt/pdfgratis/2012/12/25202.pdf
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também estimulada uma maior participação da comunidade académica das duas 
universidades no processo de fusão bem como na elaboração dos estatutos da nova 
Universidade. As sugestões foram bem acolhidas pelo Reitor da UTL que manifestou 
vontade de dar continuidade ao diálogo encetado nesta reunião que decorreu num 
clima cordial. 
_________________________ 
 
 
REUNIÕES DE DOCENTES NA UNIVERSIDADE  
DO MINHO SOBRE UM REGULAMENTO TRUNCADO 
 
Tal como divulgámos no último número da InfoSNESup, membros da Direção do 
SNESup reuniram no passado dia 8 (nos Campus de Gualtar e de Azurém) com os 
docentes da Universidade do Minho para debater o "Projeto de Regulamento da 
Prestação de Serviço dos Docentes da Carreira Universitária da Universidade do 
Minho" e o contributo preliminar já apresentado pelo Sindicato à reitoria. 
 
Foi consensual entre os presentes a ideia de que este é um projeto de Regulamento 
que não respeita o ECDU (deturpa-o até no que seriam algumas tentativas de 
reprodução tornando-o menos favorável aos docentes), que têm inúmeras propostas 
inaceitáveis e omissões preocupantes não podendo, por isso, ser aprovado como está. 
Resultaram das reuniões um conjunto de propostas adicionais de alteração ao 
documento em causa que serão incorporadas pelo SNESup ao contributo já enviado e 
apresentadas à reitoria. O nosso agradecimento aos Colegas que estiveram presentes 
nas reuniões bem como aos que não podendo estar nos tem vindo a fazer chegar os 
seus contributos e sugestões. 
_________________________ 
 
 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
NA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO 
 
A Escola Superior de Saúde do Alcoitão, de que é entidade titular a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, está formalmente integrada no ensino superior particular e 
cooperativo, apesar de a Mesa da SCML de que é Provedor Pedro Santana Lopes e 
Vice-Provedora Helena Lopes da Costa, ser formalmente nomeada pelo governo. 
 
Desde há anos que decorre um processo conducente à celebração de Acordos de 
Empresa, tendo sido já celebrado Acordos com dois grupos de sindicatos e 
condicionando o SNESup a sua assinatura à aprovação de um Estatuto de Carreira 
Docente e do Regulamento de Avaliação de Desempenho por si propostos em ligação 
com os seus representados. Os novos dirigentes da SCML ainda estão a estudar o 
assunto. 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_RPSD_SNESup_25012013.pdf
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No entanto, os nossos colegas estão ser pressionados pelos serviços para preencherem 
os instrumentos de avaliação de desempenho em vigor para a generalidade do 
pessoal, o que contraria o RJIES, que garante aos docentes do particular e cooperativo 
uma carreira paralela à do ensino superior público e colocará a ESSA numa posição 
pouco confortável aquando da avaliação a efetuar pela A3ES. 
 
Em reunião realizada em 11 de fevereiro último, na qual esteve presente o colega 
Paulo Cruchinho, da Direção do SNESup, os docentes presentes reiteraram a sua 
intenção de se submeter a avaliação na base de instrumentos adequados, definiram 
várias formas de atuação e elegeram duas delegadas sindicais. 
 
Existem diversas outras escolas do ensino superior particular e cooperativo de que são 
titulares entidades públicas ou de utilidade pública mas às quais se aplica o Código do 
Trabalho. Já noticiámos no InfoSNESup da segunda quinzena de dezembro a eleição de 
delegado sindical na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. Continuaremos a 
alargar a rede. 
_________________________ 
 
 
CONCURSOS E BOLSAS EM OUTROS PAÍSES NO SITE DO SNESup 
 
No site do SNESup pode encontrar, 
na seção de Concursos e Bolsas, 
uma subseção especificamente destinada a 
Concursos e Bolsas em outros países 
 
Esta nova subseção tem vindo a ser atualizada na sequência de contactos 
estabelecidos com entidades internacionais e que contamos alargar brevemente. 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
 
NESTA QUINZENA 
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 
 
4ª Conferência do Ciclo "Cidadania e Desenvolvimento: a governação e a organização 
do sistema de justiça" - Proximidade e eficácia numa justiça penal atuante 
Sala Keynes, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
22 fevereiro às 15h00 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6735&id_lingua=1 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupAlAucFzVdIV
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EFuAZZFEupKxgCoUGe
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6517&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6735&id_lingua=1
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3º Ciclo de Conferências "Patrimónios de Influência Portuguesa": 
Património Português do Império: integração ou segregação - O património 
“colonial” à luz da teoria de Riegl 
Sala T2, Departamento de Arquitetura /FCTUC, Coimbra  
28 fevereiro às 17h00 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6953&id_lingua=1 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6955&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 
 
- Secretos y Longitudes 
15 março 
 
- La materia medicinal: invenciones ibéricas en torno a la flora y la fauna exóticas 
17 abril 
 
- Uma viagem na Carreira da Índia cerca de 1600 
2 maio 
 
- Searching Nature in the American World:  
Bringing the Scientific Revolution to its Iberian Context 
15 maio 
 
Fundação Calouste Gulbenkian 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=18 
 
 
CALL FOR PAPERS 
 
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 
 
11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors 
Porto; 7 a 11 julho  
Prazo: 1 março 
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/ 
_________________________ 

http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6953&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=6955&id_lingua=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4092langId=18
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2013, de 15 de fevereiro 
-Instaurado processo de contra-ordenação laboral em data anterior à entrada em vigor 
da Lei n.º 107/2009, de 14 de Setembro, à contagem do prazo de impugnação judicial 
da decisão da autoridade administrativa que, já na vigência deste último diploma, 
aplique uma coima, é aplicável o novo regime nele introduzido pelo número 1 do seu 
artigo 6.º, correndo o prazo de forma contínua, não se suspendendo por isso aos 
sábados, domingos e feriados. 
 
Portaria n.º 68/2013. D.R. n.º 33, de 15 de fevereiro 
- Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas. 
 
Portaria n.º 56/2013. D.R. n.º 27, Série I de 2013-02-07 
- Aprova o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição 
no Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade de Évora. 
 
Portaria n.º 57/2013. D.R. n.º 27, Série I de 2013-02-07 
- Altera o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição, 
no Curso de Licenciatura em Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto 
Politécnico de Lisboa e revoga a Portaria n.º 853/2010, de 6 de Setembro. 
 
 
 
 
_________________________ 

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=2013.33&iddip=20130337
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092485
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.33&iddip=20130328
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.27&iddip=20130277
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.27&iddip=20130278
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20102132
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

