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ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2014: PIOR É POSSÍVEL 
 
Foi conhecida no passado dia 15 a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 
2014. Como se esperava, mais más notícias para o Ensino Superior e Ciência e para o 
País. 
 
A diminuição de 7,6% nas verbas do Ensino Superior e Ciência para 2014 conduzirá a 
mais degradação na qualidade do trabalho que tem vindo a ser realizado (Relatório 
OE2014). 
 
O corte nas remunerações acima dos 600 euros em 2,5% e em 12% acima dos 2000€ 
vai afetar todos os docentes Ensino Superior público e Investigadores (artigo 33º). 
 
O recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas ficará 
limitado a 97% do orçamento do ano anterior, obrigando a mais reduções nas 
despesas de pessoal (artigo 56º). Estão também previstas limitações na contratação de 
doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (artigo 57º). 
 
Apesar deste quadro profundamente depressivo, verificamos a correção de algumas 
questões, nomeadamente através do artigo 3º, que introduz uma exceção para as 
instituições de Ensino Superior quanto à necessidade de cativação do "valor da reserva 
inscrito nos orçamentos de atividades de cada entidade que arrecade receita própria 
ou consignada", bem como do artigo 39º que permite "a concretização dos 
reposicionamentos remuneratórios respetivos decorrente da transição" previstas no 
ECDU e ECDESP, na continuidade do que aconteceu em 2013, e a possibilidade de 
valorização remuneratória para 2% do pessoal mediante os resultados da avaliação de 
desempenho desde que respeitando os valores da massa salarial (nomeadamente do 
artigo 56º) - estaremos atentos para que não seja absorvido pela progressão 
automática de dirigentes prevista em alguns Regulamentos de Avaliação de 
Desempenho. 
 
Todos conhecemos o que 2013 representou em degradação das condições de Ensino e 
Investigação. A perda de dignidade só foi limitada pelo esforço de resistência 
demonstrada no empenho profissional dos Colegas. Mas há quem continue a pensar 
que temos Ensino Superior a mais e pense na sua reestruturação ("downsizing") 
alimentando pequenos ódios e invejas. 
 
O que isto tudo significa é um país em perda, nas qualificações, em projetos, em 
captação de talento, em investigação, em massa crítica. A falta de visão é simples: cada 
docente ou investigador que sai não é menos uma despesa, é menos receita em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37987
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37987
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/DGO_OE2014_Outubro2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/DGO_OE2014_Outubro2013.pdf
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projetos nacionais e internacionais, é menos uma parceria, é menos talento, é menos 
conhecimento, é menos desenvolvimento. 
 
Querem-nos fazer trilhar uma espiral negativa, sem estratégia de futuro e desfasada 
das potencialidades que temos. Não é no passado que vão surgir as consequências 
deste ajuste de contas, mas sim no presente e futuro. O défice estrutural português 
em conhecimento e inovação está cada vez mais comprometido. É perante ele que 
reside o perigo de se continuar indiferente. 
_________________________ 
 
 
 

CORTES NOS VENCIMENTOS EM 2014:  
O QUE NOS ESPERA 
 
Depois de com a Lei do Orçamento do Estado para 2011 termos assistido a uma 
redução nos vencimentos acima dos 1500€ entre os 3,5% e 10%, que nos foi 
apresentada como temporária e que foi mantida até 2013, eis que para 2014 se 
pretende ir mais longe e cortar nas remunerações ilíquidas acima dos 600 euros entre 
2,5% e 12%, percentagem esta que será aplicada a todas as remunerações acima dos 
2000€. 
 
Porque é importante sabermos efetivamente com o que poderemos contar em 2014, 
disponibilizamos aqui uma tabela comparativa de valores para as diferentes 
categorias. 
_________________________ 
 
 
 

A NOVA VIDA DA REQUALIFICAÇÃO 
 
Depois do Acórdão n.º 474/2013 do Tribunal Constitucional relativo ao pedido de 
apreciação preventiva da constitucionalidade de normas do diploma da Requalificação 
e em que foram identificados normas inconstitucionais, a Secretaria de Estado da 
Administração Pública decidiu avançar com o plano B e incluir as matérias relativas à 
requalificação no anteprojeto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (artigos 
245º a 275º). Veja aqui o nosso comunicado. 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Vencimentos2010_2014_quadro_comparativo.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFlkpEElFpkfqBSwKY.shtml
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Como já vai sendo hábito o SNESup voltou a ter de colocar uma ação judicial para ser 
chamado às negociações do anteprojeto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 
Mais uma vez tivemos uma decisão favorável do tribunal ficando agendada a reunião 
de negociação com Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para dia 21 de 
outubro. 
_________________________ 
 
 
 

QUEIXA AO PROVEDOR DE JUSTIÇA 
 
Depois de termos denunciado os Despachos dos Reitores das Universidades do Minho 
e de Aveiro que pretendiam impedir os seus docentes e investigadores de estarem 
integrados em Centros de Investigação sedeados em outras instituições, e termos na 
última InfoSNESup dado conta da sua propagação a outras instituições (UBI, IPC e FCT-
UNL) também a UTAD seguiu o mesmo caminho. 
 
Como dissemos, estes Despachos além de nos parecerem refletir vistas muito curtas, 
torpedeavam disposições do RJIES, ECDU e ECPDESP. Nesse sentido o SNESup, além de 
ter escrito a cada uma das instituições (estando ainda a aguardar resposta para decidir 
por outras formas de atuação), enviou no passado dia 11 uma queixa ao Provedor de 
Justiça sobre a matéria tendo inclusive já agendada uma reunião com o mesmo para o 
final do mês de outubro. 
 
Aos Colegas que tenham visto recusados os seus pedidos de participação em outros 
centros de investigação, além de lhes pedirmos que nos contactem para 
snesup@snesup.pt para analisarmos a melhor forma de reagir, disponibilizamos 
também minutas de queixa ao Provedor de Justiça que poderão encontrar aqui no site 
do SNESup. 
_________________________ 
 
 
 

SNESup REÚNE COM REITOR DA UTAD 
 
Uma delegação do SNESup reuniu no passado dia 4 de outubro com o recém 
empossado Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), António 
Fontainhas Fernandes, aproveitando para lhe desejar felicidades no desempenho do 
cargo e à sua equipa bem como proceder à apresentação os delegados do SNESup na 
UTAD. 

http://www.snesup.pt/htmls/EFZAyZukEEakdPVwOm.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_193.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkpyppyqMMpSIsk
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A reunião, que decorreu num ambiente cordial e afável, permitiu trocar impressões 
sobre a situação do Ensino Superior e Ciência em geral, bem como abordar um 
conjunto de pontos específicos relativos à UTAD. Percebeu-se que a atual equipa 
reitoral está ainda a inteirar-se da situação da UTAD e a dar resposta às questões mais 
imediatas e prementes e que outros assuntos como as propostas de Regulamentos de 
Avaliação de Desempenho das Escolas e de Prestação de Serviço dos Docentes não 
foram ainda completamente analisadas tendo o SNESup aproveitado para reforçar a 
necessidade de proceder a ajustes nos documentos em causa de acordo com as 
sugestões oportunamente enviadas. 
_________________________ 
 
 
 

SNESup APRESENTA CONTRIBUTOS  
SOBRE RPSD DO IPLEIRIA EM DISCUSSÃO PÚBLICA 
 
O projeto de Regulamento de Prestação de Serviço Docente (RPSD) do Instituto 
Politécnico de Leiria (IPLeiria) esteve em discussão pública até ao passado dia 11 de 
outubro. 
 
Depois de realizada uma reunião de docentes conjunta com o SPRC e de recolhidos 
vários contributos o SNESup apresentou um contributo preliminar ao IPLeiria sobre a 
proposta em causa. Da mesma destacamos: a necessidade de alargar os direitos dos 
docentes, explicitando alguns que julgamos elementares, bem como realçando direitos 
dos docentes enquanto trabalhadores da Administração Pública; a necessidade de 
salvaguardar a liberdade de escolha dos docentes do quadro institucional em que 
realizam investigação; a definição de um conjunto de princípios basilares a considerar 
na distribuição de serviço docente; a salvaguarda do exercício dos direitos de 
parentalidade ou a concretização da contabilização e compensação obrigatória de 
eventuais cargas horárias letivas excessivas. 
 
Tal como decorre da lei, e fizemos questão de referir na comunicação ao IPLEiria, este 
é apenas um contributo preliminar uma vez que as organizações sindicais deverão ser 
ouvidas sobre a versão final do documento. 
_________________________ 
 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPLeiria_RPSD_SNESup_11102013.pdf
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SITE DO SNESup: RECORTES DE IMPRENSA 
 
São diariamente publicadas no site do SNESup, em Recortes de Imprensa, notícias 
relativas ao Ensino Superior e Ciência ou que mais diretamente se possam relacionar. 
 
Pode aceder às mesmas aqui. 
_________________________ 
 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Nesta quinzena não foi publicado nada de relevante para o Ensino Superior. 
_________________________ 
 

EVENTOS 
 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS  
11th Remote Engineering and Virtual Instrumentation conference (REV2014)  
26-28 fevereiro, 2014  
Porto, Portugal  
http://www.rev-conference.org/REV2014/  
Papers and demos should be submitted through  
Call for Papers: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf 
Call for Demos: http://www.revconference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf 
 
II Congresso Internacional o Desporto e o Mar  
Universidade da Madeira e Clube Naval do Funchal  
1-3 novembro  
Entrega de resumos até 25 de outubro  
http://www.clubenavaldofunchal.com/Default.aspx?ID=18087 
 
OUTROS EVENTOS  
Colóquio Internacional "1813-2013: duzentos anos de recepção do texto seminal  
“Sobre os Diferentes Métodos de Traduzir”, de Friedrich Schleiermacher" e VII  
Colóquio de Estudos de Tradução em Portugal  
24-25 outubro  
Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa  
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html8 
 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss
http://www.rev-conference.org/REV2014/
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf
http://www.revconference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf
http://www.clubenavaldofunchal.com/Default.aspx?ID=18087
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html8
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Ciclo de seminários: Sextas da Reforma - Para uma reforma abrangente da 
organização e gestão do setor público 
25 outubro 
16:00, Auditório 3 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4222langId=1 
 
Conferência Internacional de Educação 2013 - Os Livros e a Leitura: Desafios da Era 
Digital 
28 outubro 
09:00 - 19:00, Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4456langId=1 
 
Conferência: O Brilho das Cidades. A Rota do Azulejo 
Entre o Nilo e a Mesopotâmia. A alvorada do azulejo (4000-400 a.C.) 
4 novembro 
18:00, Auditório 3 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4457langId=1 
 
3.ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 
Língua Portuguesa  
4-6 dezembro  
Brasil - Recife -Universidade Federal de Pernambuco  
Call for Papers and Interactive Online Demos  
http://www.aforges.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4222langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4456langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4457langId=1
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