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SNESup REUNIU COM O SEES 
 
O SNESup reuniu com o Secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiró, no 
passado dia 10 de maio. Esta foi, como frequentemente reforçado pelo Secretário de 
Estado, uma reunião informal e onde foram mais as dúvidas que ficaram do que os 
esclarecimentos que foram prestados. Caso para dizer: de que tem medo o Secretário 
de Estado? 
 
Pode rever aqui uma síntese mais alargada da reunião. 
_________________________ 
 
 
 

HÁ REVISÕES E REVISÕES 
 
Apesar de o Secretário de Estado do Ensino Superior ter referido ao SNESup que 
estaria a promover alterações muito restritas ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 
março (graus e diplomas do ensino superior) e que estas incidiriam essencialmente 
sobre a creditação (artigo 45º) e de se ter recusado a enviar ao SNESup as propostas 
de alteração em causa, o documento a que tivemos acesso mostra uma intenção 
claramente diferente. 
 
Afinal parece que estará em causa bem mais do que a creditação. Poderão consultar 
aqui o projeto de diploma em causa. 
 
Agradecemos que nos façam chegar as vossas sugestões e contributos para 
snesup@snesup.pt.  
_________________________ 
 
 
 

PROJETO DE DIPLOMA DE CSE 
 
Apesar de o Secretário de Estado do Ensino Superior na reunião que teve com o 
SNESup no passado dia 10 de maio ter feito referência à intenção de criação de cursos 
superiores especializados recusando-se a enviar o projeto de diploma ao SNESup 
tivemos acesso ao documento em causa. 
 
Poderão consultar aqui o projeto de diploma em causa. 
 
Agradecemos que nos façam chegar as vossas sugestões e contributos para 
snesup@snesup.pt. 
_________________________ 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EFyluuyllEcrriGTim.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/DL74_2006_03MAIO2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/DL74_2006_03MAIO2013.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
http://www.snesup.pt/htmls/EFyluuyllEcrriGTim.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFyluuyllEcrriGTim.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CSE_20130520_A.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
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PROPOSTAS PARA REFORMULAR O ESTADO  
E REDUZIR A DESPESA PÚBLICA ENVIADAS AO SNESup 
 
Depois de anunciadas pelo Primeiro-Ministro no início deste mês um conjunto de 
propostas para reformar o estado e reduzir a despesa pública o SNESup escreveu ao 
Secretário de Estado da Administração Pública para que lhe pudessem ser enviadas as 
propostas em discussão com os parceiros sociais e que fosse convocado para as 
reuniões onde as mesmas fossem discutidas. 
 
Na passada sexta-feira (dia 18) chegaram finalmente as propostas ao SNESup  
 
Enquanto aguardamos ser chamados a reunir com o Secretário de Estado da 
Administração Pública pedimos a todos os Colegas que nos possam fazer chegar as 
vossas sugestões e contributos sobre as propostas em causa para snesup@snesup.pt. 
_________________________ 
 
 

LECIONAÇÃO POR BOLSEIROS:  
SÓ COM CONTRATO E REMUNERAÇÃO 
 
Depois das alterações ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica aprovadas no 
final de agosto de 2012 veio o Conselho de Ministros em setembro desse mesmo ano e 
para “evitar constrangimentos aos estabelecimentos de ensino superior na 
organização do ano letivo em curso” adiar a entrada em vigor de algumas das 
alterações por um ano. 
 
Aprovou no passado dia 16 o mesmo Conselho de Ministros uma alteração do Estatuto 
do Bolseiro de Investigação Científica, que vem tornar compatível com o regime de 
dedicação exclusiva a prestação de serviço docente por bolseiros, com a concordância 
dos próprios e a autorização prévia da instituição de acolhimento, e sem prejuízo dos 
trabalhos subjacentes à bolsa, até um máximo de quatro horas por semana, não 
excedendo um valor médio de três horas semanais por semestre. 
 
Sobre esta alteração importa clarificar que: 
 

- os bolseiros só podem exercer legalmente funções docentes se forem 
contratados para o efeito como professores convidados ou assistentes 
convidados. A não ser assim estaremos perante uma situação de usurpação de 
funções. 

 
- a serem contratados terão de ser obrigatoriamente remunerados, pois o ECDU 

não consente nestes casos qualquer colaboração não remunerada. 
 
O SNESup tem vindo a defender a possibilidade dos bolseiros poderem prestar serviço 
docente mas remunerado. Não podemos aceitar qualquer prática docente não 

http://www.snesup.pt/htmls/EFyZluEVAkwgXUvREV.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2013/05/PropostasdoGovernoparareformaroEstadoereduziradespesapblica.shtml
mailto:snesup@snesup.pt
http://www.snesup.pt/htmls/EFuyEuuluVyaxRsUJR.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFuyEuuluVyaxRsUJR.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2012.09.25_JNegocios.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2012.09.25_JNegocios.pdf
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20130516-cm-comunicado.aspx
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remunerada. E não se queira ver aqui a porta aberta para resolver problemas de falta 
de docentes ou mesmo pretender ultrapassar as dificuldades financeiras dispensando 
docentes colocando os bolseiros a assegurar o serviço letivo “voluntariamente”. 
 
Que não pensem alguns iluminados dirigentes em pressionar bolseiros para lecionar a 
custo zero. O SNESup não ficará calado perante situações de trabalho não remunerado 
no Ensino Superior. Estaremos e não seremos condescendentes com dirigentes que o 
promovam. 
_________________________ 
 
 

SNESup PROMOVE ENCONTRO D’IDEIAS SOBRE A 
REORGANIZAÇÃO DA REDE DO ENSINO SUPERIOR 
 
No próximo dia 21 de junho, o SNESup organiza em Coimbra um Encontro d’Ideias com 
representantes do IPC e da UC, bem como da A3ES e de partidos políticos, estará em 
cima da mesa a reorganização da rede do ensino superior. 
 
Numa altura em que possíveis fusões e consórcios são analisados por todo o país, e em 
que as políticas de austeridade ameaçam com maiores cortes no ensino superior, o 
SNESup analisa de que forma a reorganização da rede do ensino superior pode 
contribuir para a melhoria das instituições. É importante clarificar a missão das 
Instituições de Ensino Superior, esclarecer os méritos e propósitos do sistema binário e 
definir uma estratégia para o Ensino Superior em Portugal de forma a que a 
reorganização da rede tenha uma lógica estruturada e coerente e não consista apenas 
num conjunto de medidas esporádicas e desligadas com o objetivo de maquilhar as 
contas do Estado. 
_________________________ 
 
 

FAUP: REUNIÃO DE DOCENTES  
E ELEIÇÃO DE DELEGADA SINDICAL 
 
O SNESup promoveu no passado dia 3 de maio uma reunião de docentes da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP). A reunião, na qual estiveram 
presentes Gonçalo Leite Velho, da Direção do Sindicato, e Paulo Jorge Santos, 
delegado regional, reuniu alguns colegas a quem agradecemos a presença. Esta 
reunião teve como principal objetivo auscultar os docentes da FAUP relativamente a 
questões que considerassem pertinentes e proceder à eleição de um delegado sindical. 
 
Foi eleita uma colega como delegada sindical pelos associados presentes, colega a 
quem agradecemos a disponibilidade demonstrada e endereçamos-lhe votos de bom 
trabalho. 
_________________________ 
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REUNIÃO DE DOCENTES E ELEIÇÃO  
DE DELEGADO SINDICAL NA ESAD - IPLEIRIA 
 
No passado dia 7 de maio realizou-se uma reunião de docentes da Escola Superior de 
Artes e Design (ESAD) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), que contou com a 
presença de um elemento da Direção do SNESup (Gonçalo Leite Velho) e dos 
delegados sindicais do SNESup no IPLeiria (Nuno Veiga e Ana Conceição). 
 
Debateram-se algumas das medidas recentemente propostas pelo Governo, e o 
respetivo impacto no Ensino Superior, no Ensino Superior Politécnico, e no IPLeiria em 
particular, bem como algumas questões levantadas pelos colegas. 
 
Na reunião, foi eleito um delegado sindical do SNESup na ESAD, colega a quem 
agradecemos a disponibilidade e desejamos os votos de bom trabalho. 
_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Lei n.º 30/2013. D.R. n.º 88, de 8 de maio  
- Lei de Bases da Economia Social 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2013. D.R. n.º 88, de 8 de maio  
- Aprova o Plano Nacional de Voluntariado 2013-2015 
 
Declaração de Retificação n.º 25/2013. D.R. n.º 90, de 10 de maio  
- Retifica o Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março, do Ministério das Finanças, que 
estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2013, publicado no 
Diário da República n.º 49, 1.ª Série, de 11 de março 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2013/M. D.R. n.º 92, de 14 de maio  
- Aprova o regime jurídico do Sistema Regional para o Desenvolvimento da 
Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) 
_________________________ 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
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/cispee7 
 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.88&iddip=20130820
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.88&iddip=20130822
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09000/0280602806.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09000/0280602806.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20130480
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.92&iddip=20130872
http://www.isep.ipp.pt/cispee7
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XXIII edição do Encontro Nacional de Astronomia e Astrofísica, (ENAA) 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa  
18 - 19 julho 
Prazo: 15 junho 
Enaa2013.oal.ul.pt 
 
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA 
Sessão do Seminário de Políticas Públicas e Desigualdades 
'Políticas Públicas na área dos Comportamentos Aditivos e das Dependências' 
Edifício ID da FCSH - Sala 1.06 
22 maio 
http://cesnova.fcsh.unl.pt/ 
 
Conferência Richard Wagner e o Cinema 
Cinemateca – Lisboa - colaboração com o Goethe-Institut Portugal 
27 maio 
http://www.cinemateca.pt/programacao.aspx?id=1276&ciclo=278 
 
Lisbon Meeting on Institutions and Political Economy 
Universidade de Lisboa -Instituto de Ciências Sociais 
30-31 maio 
http://www.lisbonmeeting.org.pt 
 
Vida, Metafísica e Sociedade : I Jornada Portuguesa Sobre Georg Simmel  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - anfiteatro III 
31 maio  
http://www.ics.ul.pt 
 
DEPOIS  
IV Congresso de Direito Fiscal  
"A redução de custos económicos e fiscais num contexto de crise" 
Hotel Altis, 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/ 
______________________ 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

www.snesup.pt 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA  

http://enaa2013.oal.ul.pt/
http://cesnova.fcsh.unl.pt/index.php?area=000&mid=004&id_father=NEW51921cbb65d6a&id=NEW519221dfeb5c7
http://cesnova.fcsh.unl.pt/
http://www.cinemateca.pt/programacao.aspx?id=1276&ciclo=278
http://www.lisbonmeeting.org.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.snesup.pt/

