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VENHA ASSISTIR À APRECIAÇÃO DA SUA PETIÇÃO 
 
A Petição nº 212/XII/2ª, Pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o 
Ensino Superior e a Ciência, será apreciada em Plenário na Assembleia da República no 
próximo dia 18 de abril (5ª f) a partir das 15h. 
 
Depois de quase ter sido arquivada na sequência da aprovação da Lei do Orçamento 
do Estado para 2013, tal como divulgámos em finais de novembro, a Petição acabou 
por seguir o seu trajeto na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura que 
aprovou o seu Relatório Final onde o relator conclui "Consequentemente, parece 
demonstrada a necessidade de nova intervenção legislativa, clarificando, pelo menos 
para todas as situações análogas as que ficaram contempladas no Orçamento do 
Estado para 2013, a garantia da progressão remuneratória e do provimento nas novas 
categorias". 
 
Porque as razões que invocámos para o não arquivamento da Petição se confirmaram 
e mantêm, tal como foi mencionado na audição pública, porque há professores 
auxiliares e adjuntos que se tendo doutorado em 2011 e 2012 não viram ainda a sua 
situação completamente regularizada (nomeadamente no que respeita aos 
pagamentos correspondentes a esses anos), porque os professores auxiliares, 
associados ou coordenadores que têm vindo a realizar a agregação desde 2011 não 
viram alteradas as suas posições remuneratórias, ou porque não foi ainda atendida a 
situação dos assistentes e equiparados a assistente do 2º triénio do politécnico não 
abrangidos pelo regime transitório, é fundamental que a Assembleia da República 
possa contribuir para a resolução definitiva destas situações. É fundamental para que 
ninguém fique para trás. 
 
Se tiver disponibilidade venha connosco à Assembleia da República no próximo dia 18 
assistir à apreciação da sua petição. 
_________________________ 
 
 
 

SNESup REÚNE COM GRUPOS PARLAMENTARES 
 
Durante a segunda quinzena de março o SNESup teve oportunidade de reunir com 
diversos grupos parlamentares na Assembleia da República sobre algumas questões 
que têm vindo a afetar o Ensino Superior e da Ciência, os seus docentes e 
investigadores. 
 
Abordámos a necessidade de alterar os regimes transitórios do ECDU e ECPDESP 
clarificando e corrigindo imperfeições, chamámos a atenção para a necessidade de 
regularizar a situação dos colegas que se doutoraram e transitaram de categoria em 

http://peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N30461
http://peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N30461
http://www.snesup.pt/htmls/EFVuEAEEEpYVSrgVeT.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Relatorio_Final_Peticao_212_XII.PDF
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/PETICAO_audicao_CParlamentarECC_doc_e_anexos.pdf
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2011 e 2012, e dos que realizaram a agregação nestes anos não vendo alterada a sua 
situação remuneratória, alertámos para a necessidade de concretização do diploma 
que regulará o regime do pessoal docente e de investigação das instituições privadas, 
apresentámos algumas propostas. Trocámos ainda impressões sobre o financiamento 
das instituições, alterações ao RJIES ou até a reorganização da rede de ensino superior. 
 
Recebemos de praticamente todos os grupos parlamentares com que contactámos a 
compreensão pela justiça das situações apresentadas, a vontade para auxiliar a corrigir 
algumas das anomalias e até de alguns o compromisso no apoio a algumas das 
propostas apresentadas. 
 
Iremos manter o contacto com os diversos grupos parlamentares até que os objetivos 
sejam alcançados. Temos a certeza que na Assembleia da República os inquilinos são 
diferentes dos do Ministério da Educação e Ciência. Ao menos na primeira casa 
encontramos genuína preocupação e interesse pelo Ensino Superior e Ciência. 
_________________________ 
 
 
 

A CIÊNCIA AFINAL NÃO ANDA DISTRAÍDA 
 
Tal como demos conta no último n.º da InfoSNESup, a Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia I.P. (FCT) avançou com uma proposta relâmpago de Regulamento de 
Avaliação e Financiamento das Unidades de I&D que, apesar de mudar 
substancialmente o paradigma de avaliação e financiamento das instituições de I&D, 
procurou minimizar o debate, deixando passar a ideia de querer que as alterações 
passassem despercebidas, omitindo mesmo o seu envio às organizações sindicais. 
 
No entanto, o SNESup não deixou de chamar a atenção para a importância do processo 
e escreveu ao Presidente do Conselho Diretivo da FCT solicitando uma reunião em 
simultâneo com a apresentação da sua posição sobre a proposta. Com a divulgação da 
sua proposta o SNESup solicitou comentários e sugestões para poder sustentar uma 
posição representativa do interesse dos Investigadores, das Instituições I&D e de 
Portugal. Foram vários os colegas e até organizações com quem temos vindo a 
partilhar posições, uma das quais merece o nosso destaque e o nosso apoio global por 
resumir o percurso evolutivo da ciência em Portugal e a necessidade de criar um 
regulamento inclusivo. O SNESup aguarda ainda o encontro de datas que permita o 
agendamento da reunião solicitada ao Presidente do Conselho Diretivo da FCT. 
 
Se queria a FCT que o futuro da ciência passasse por entre os pingos da chuva através 
de uma proposta fugidia, os seus principais atores não o deixaram. A organização da 
ciência requer discussão, debate aberto e honesto para que possa ajudar a criar um 
futuro melhor para Portugal. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_182.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Avaliacao_e_financiamento_das_unidades_de_investigacao_22130310.pdf
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DELEGADO SINDICAL NA FAL-UBI 
 
O SNESup realizou no passado dia 19 de março uma reunião de docentes da Faculdade 
de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (FAL-UBI) onde se discutiram 
diversas questões relacionadas com o ensino superior e a ciência tendo elegido um 
Delegado Sindical, Colega a quem agradecemos a disponibilidade e endereçamos os 
votos de bom trabalho. 
 
O SNESup vê assim reforçada a sua presença na UBI passando a contar com Delegados 
Sindicais em todas as Faculdades desta Universidade estando cada vez mais perto e 
articulado com os seus associados. 
_________________________ 
 
 
 

O SNESup NO FACEBOOK 
 
O SNESup tem vindo a assumir uma presença mais constante e destacada no 
Facebook. Se ainda não conhece consulte e participe na nossa página do Facebook! 
Faça Gosto, junte-se aos 1133 amigos do SNESup e acompanhe-nos também aqui. 
http://www.facebook.com/SNESup 
_________________________ 
 
 

PROTOCOLOS 
 
Foi colocado à disposição dos sócios mais um protocolo na área da saúde desta vez na 
região do Porto. Pode encontrar o mesmo na zona respetiva do site - Inscrição e 
Benefícios, mais precisamente aqui - Saúde 
_________________________ 
 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 41/2013, de 3 de abril  
Sobre a promoção da igualdade laboral entre homens e mulheres. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 39/2013 de 3 de abril  
Recomendação relativa à adoção por entidades públicas e privadas da expressão 
universalista para referenciar os direitos humanos 
 
Portaria n.º 138/2013. D.R. n.º 64, de 2 de abril  
Aprova os estatutos do Instituto de Informática, I.P. 

http://www.facebook.com/SNESup
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFykZUonAwjtc
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFykZUonAwjtc
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlklkZyVlCxVhJr.shtml
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.65&iddip=20130646
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.65&iddip=20130644
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.64&iddip=20130635
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Decreto-Lei n.º 43/2013. D.R. n.º 63, de 1 de abril  
Procede à primeira alteração ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro, modificando os procedimentos 
inerentes à prova do conhecimento da língua portuguesa 
 
Portaria n.º 135-A/2013. D.R. n.º 62, de 28 de março  
Regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos Centros para a 
Qualificação e o Ensino Profissional. (CQEP) 
 
Portaria n.º 125/2013. D.R. n.º 62, de 28 de março  
Regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo previsto no n.º 4 
do artigo 14.º da Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2013 para a realização 
de transferências para fundações por parte das entidades públicas 
 
Portaria n.º 122/2013. D.R. n.º 61, de 27 de março  
Fixa a Estrutura Nuclear da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 
Funções Públicas 
 
Portaria n.º 120/2013. D.R. n.º 60, de 26 de março  
Terceira alteração à Portaria n.º 92/2011 de 28 de fevereiro, que regula o Programa 
de Estágios Profissionais 
_________________________ 
 
 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
Lisbon Meeting on Institutions and Political Economy 
Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais 
30 - 31 maio 
Prazo: 15 abril 
http://www.lisbonmeeting.org.pt/ 
 
Conferência Internacional “Estudos dos Idosos: Envelhecimento Ativo e Educação” 
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação 
24 maio 
Prazo: 21 abril 
http://estudosdosidosos.wix.com/estudos-dos-idosos 
 
I Congresso de Desporto, Educação e Saúde 
Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências da Saúde  
31 maio - 1 junho,  
Prazo: 21 abril 
https://www.ubi.pt/Noticia.aspx?id=3381 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/04/06300/0192001921.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20063925
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.62S01&iddip=20130613
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.62&iddip=20130597
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.61&iddip=20130584
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.60&iddip=20130577
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110377
http://www.lisbonmeeting.org.pt/
http://estudosdosidosos.wix.com/estudos-dos-idosos
https://www.ubi.pt/Noticia.aspx?id=3381
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1ª Conferência Internacional da Sociedade  
Portuguesa para a Educação em Engenharia 
Instituto Superior de Engenharia do Porto 
31 outubro - 1 novembro 
Prazo: 2 junho 
http://www.isep.ipp.pt/cispee/ 
 
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA 
 
Conferência Internacional  
“Face to Face. The transcendence of the arts in China and beyond” 
Faculdade de Belas-Artes –Universidade de Lisboa 
3-5 abril 
http://facetoface.fba.ul.pt 
 
Conferência anual da Eurodoc –“Eurodoc 2013 – Europe’s Grand Societal Challenges: 
The role of Early Stage Researchers” 
Fundação Calouste Gulbenkian 
4-5 abril 
www.eurodoc.net 
 
Seminário - Arrendamento Urbano (a Reforma de 2012) 
CES-Lisboa, Picoas Plaza 
5- 6 abril 
http://www.ces.uc.pt/formacao/index.php?id=7107&id_lingua=1 
 
Seminário: “Educar e viver em igualdade de género: uma tarde para refletir “ 
Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Portalegre 
9 abril 
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/Programa_igualdade.pdf 
 
Seminário – “Em que posso servi-lo/a?  
- Condições e relações de trabalho nos serviços interpessoais” 
ISEG -Centro de Investigações em Sociologia Económica e das Organizações 
10 abril 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html 
 
Colóquio Internacional “O Mundo num Livro - Abordagens Interdisciplinares aos 
“Colóquios dos simples e drogas da Índia - Garcia de Orta” Goa, 1563 - Lisboa, 2013” 
Fundação Calouste Gulbenkian 
10 - 11 abril 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4133langId=1 
 
Seminário “A Participação das Mulheres na Esfera Política” 
Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
12 abril 
https://www.ubi.pt/Noticia.aspx?id=3496 

http://www.isep.ipp.pt/cispee/
http://facetoface.fba.ul.pt/
http://www.eurodoc.net/
http://www.ces.uc.pt/formacao/index.php?id=7107&id_lingua=1
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/Programa_igualdade.pdf
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/home.html
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4133langId=1
https://www.ubi.pt/Noticia.aspx?id=3496
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Congresso Internacional - Na Génese das Racionalidades Modernas II 
Universidade de Coimbra - Museu da Ciência 
15-16-17-18-19 abril 
http://congressoalberti.ces.uc.pt/programaCongressoAlberti.pdf 
 
 
DEPOIS  
 
Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta  
- La materia medicinal: invenciones ibéricas en torno a la flora y la fauna exóticas 
Fundação Calouste Gulbenkian 
17 abril 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4132langId=1 
 
Conferência Internacional "Imagens de Terror, Narrativas de (In)segurança: 
Respostas Literárias, Artísticas e Culturais" 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 
23-24 abril  
www.cilm.comparatistas.edu.pt 
 
IV Congresso de Direito Fiscal IDEFF/Almedina - "A redução de custos económicos e 
fiscais num contexto de crise" 
Lisboa 
4 junho 
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=25&aID=484 
 
I Congresso Internacional:  
Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspectivas da Psicologia e Educação 
Universidade de Lisboa - Instituto de Educação 
15-16-17 julho 
http://cieae.ie.ul.pt/2013/ 
 
_________________________ 
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http://congressoalberti.ces.uc.pt/programaCongressoAlberti.pdf
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4132langId=1
http://www.cilm.comparatistas.edu.pt/
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=25&aID=484
http://cieae.ie.ul.pt/2013/
http://www.snesup.pt/

