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REDE DE ENSINO SUPERIOR:  
O FUTURO - 4 DEZEMBRO, TOMAR 
 

 
 
Dando corpo à tradição em desenvolver espaços de reflexão e debate, o SNESup irá 
promover a realização de um Encontro no centro do país, em Tomar, visando discutir a 
rede de Ensino Superior, a missão das instituições públicas ou a articulação da oferta. 
 
Pretende-se no próximo dia 4 refletir a rede de Ensino Superior percebendo o 
investimento realizado e a forma como este se pode articular potenciando o Ensino 
Superior e a Ciência contribuindo para a capacidade de inovação, crescimento e 
desenvolvimento do País numa dimensão que, para além do presente, tenha uma 
visão e estratégia de futuro. 
 
Este é um momento importante para debater com alguns dos principais protagonistas 
e responsáveis pelo Ensino Superior. Não deixe o futuro passar-lhe ao lado. Se tiver 
disponibilidade venha a Tomar participar no Debate! 
 
PROGRAMA 
Abertura: 

9:45 - Presidente do Instituto Politécnico de Tomar  
(Prof. Doutor Eugénio Pina de Almeida) 
9:55 - Secretário de Estado do Ensino Superior  
(Prof. Doutor José Ferreira Gomes) 
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1º painel: 
10:10 - Presidente da Direção do SNESup  
(Prof. Doutor António Vicente) 
10:20 - Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
(Prof. Doutor António Fontainhas Fernandes) 
10:30 - Presidente do Instituto Politécnico de Viseu e representante do CCISP  
(Eng. Fernando Sebastião) 
10:40 - Debate  
com moderação Andreia Brito (Antena 1) 

 
Intervalo: 11:30-11:45 
 
2º painel: 

11:45 - Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação  
(Dr. Manuel Miguéns) 
11:55 - Deputado à AR pelo PSD  
(Prof. Doutor Pedro Lynce) 
12:05 - Deputado à AR pelo PS  
(Dr. Pedro Delgado Alves) 
12:15 - Debate  
com moderação Andreia Brito (Antena 1) 
 

Local: 
Auditório Professor Doutor Pacheco de Amorim (Bloco A),  
Instituto Politécnico de Tomar. 
_________________________ 
 
 

UMA CONCENTRAÇÃO IMPORTANTE 
 
A concentração de docentes do ensino superior e investigadores promovida pelo 
SNESup no passado dia 23 de novembro, em frente às instalações do Ministério da 
Educação e Ciência na avenida 5 de Outubro, foi um momento importante e que 
permitiu dar visibilidade a muitos dos problemas que nos têm vindo a afetar o Ensino 
Superior e os seus profissionais e que além de grave instabilidade têm vindo a colocar 
em causa a qualidade e dignidade do Ensino Superior e da Ciência. 
 
Aos Colegas de todo o País que estiveram presentes e contribuíram para o sucesso da 
iniciativa o nosso reconhecido agradecimento, certos de que é importante que todos 
nos mantenhamos empenhados na defesa da qualidade do Ensino Superior e Ciência e 
disponíveis para a tomar em mãos quando necessário. 
 
Uma nota ainda para várias reuniões de docentes promovidas pelo SNESup (por 
exemplo nos Institutos Politécnicos da Guarda ou Porto, nas Universidades da Beira 
Interior ou Trás-os-Montes e Alto Douro ou ainda na Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo do Estoril) que se realizaram nos dias que antecederam a concentração do dia 



 

4 

23 e que permitiram analisar e debater alguns dos principais assuntos que vêm tendo 
impacto na vida dos docentes, investigadores e instituições. 
 
Pode encontrar aqui e no Facebook do SNESup alguns registos da concentração. 
_________________________ 
 
 

CONSELHO NACIONAL DO SNESup  
REUNIU NO PASSADO DIA 23 
 
Os conselheiros nacionais do SNESup reuniram na manhã do passado dia 23 de 
novembro, naquela que foi uma reunião muito participada e que contou com a 
presença de colegas de praticamente todo o país, começando por analisar e aprovar 
uma proposta que será submetida à apreciação da Assembleia Geral do SNESup 
visando possibilitar o recurso à votação eletrónica para as eleições dos órgãos 
nacionais e da própria Assembleia Geral. Em seguida os conselheiros analisaram e 
debateram algumas das principais questões que têm vindo a afetar o Ensino Superior e 
a Ciência, e as diversas instituições de ensino superior tendo aprovado por 
unanimidade uma deliberação que aqui divulgamos. 
 
Ficaram ainda outras propostas e iniciativas por debater e que serão certamente 
retomadas na próxima reunião do Conselho Nacional. 
_________________________ 
 
 

PROGRAMA INVESTIGADOR FCT – RESULTADOS 
 
Foram publicados os resultados da contratação de doutorados ao abrigo do Programa 
Investigador FCT. Ao que parece os resultados terão sido comunicados 
individualmente aos candidatos no passado dia 26 de novembro por e-mail mas sem 
que tenha sido ainda possibilitado o acesso à classificação ou sua fundamentação 
(informando apenas que por problemas técnicos os mesmos serão disponibilizados no 
prazo de 10 dias). 
 
Apesar de terem sido disponibilizadas 155 vagas terão sido selecionados 204 
investigadores, o que parecendo positivo não deixa de realçar também aqui uma 
estranha forma de respeito e cumprimento pelas regras definidas... 
_________________________ 
 
 

UMA DIRETIVA EUROPEIA QUE VISA IMPEDIR ABUSOS 
 
Foi divulgado no passado 20 de novembro que a Comissão Europeia havia nesse 
mesmo dia havia alertado o Governo português para o desrespeito por uma diretiva 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Press_Book_Concentracao_23Nov2013.pdf
https://www.facebook.com/SNESup
http://www.snesup.pt/htmls/EFlVFlElEFmDlbPSpw.shtml
http://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/investigador-fct/estatisticas
http://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/investigador-fct/estatisticas
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-tem-de-corrigir-salario-e-vinculo-dos-professores-contratados_182048.html
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europeia relativa ao trabalho a termo. Está em causa a manutenção por largos anos de 
contratos a termo de professores que correspondem a necessidades permanentes. 
 
O apoio jurídico do SNESup está a analisar a situação para perceber se e como a 
mesma poderá ser aplicada aos docentes do ensino superior e investigadores. 
Relembramos que SNESup tem vindo a propor, à semelhança do que aconteceu nos 
ensinos básico e secundário, a vinculação extraordinária para os docentes com mais de 
dez anos de serviço, medida que, sem impacto financeiro, permitiria reduzir a 
instabilidade e terminar com abusos que se têm vindo a arrastar. 
_________________________ 
 
 

QUANDO NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO SE QUER  
SEGUIR (NO QUE INTERESSA) O EXEMPLO DO PÚBLICO 
 
A Direção do SNESup divulgou recentemente as ordens de serviço da ULHT com as 
tabelas de remunerações do corpo docente realçando o facto de que as mesmas 
implicam cortes salariais muito significativos, nos vencimentos de outubro e seguintes, 
e que chegam mesmo a atingir os 60%, no caso de turmas com menos de 10 alunos. 
Estes cortes constam de novas tabelas remuneratórias recentemente aplicadas pela 
ULHT (para turmas com menos de 15 alunos e para turmas com menos de 10 alunos), 
afetando os vencimentos dos docentes a partir do mês de outubro. 
 
Este assunto mereceu a atenção da comunicação social levando mesmo a ULHT a 
emitir uma "Nota de Esclarecimento" negando a existência de reduções dos valores 
nas novas tabelas publicadas, que o SNESup não pode deixar de desmentir 
apresentando mesmo um exemplo concreto: Um professor auxiliar com turma com 
pelo menos 12 alunos em julho de 2013, contratado antes do ano letivo 2001/2002, 
recebia um valor ilíquido à hora de 40,50€ (conforme consta da Ordem de Serviço n.º 
2/2012), e, tendo uma turma com menos de 10 alunos, passa a receber no mês de 
outubro um valor ilíquido de 17,55€ (como se lê na Ordem de Serviço n.º 85/2013). 
Ora esta diferença de 22,95€ no valor hora corresponde a uma redução de 57%! E se 
for um professor catedrático a redução atinge os 72%! 
 
A lei é clara sobre este assunto: o Código do Trabalho proíbe ao empregador diminuir a 
retribuição, salvo nos casos previstos no Código ou em instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho, o que não é o caso. 
 
E não deixa de ser caricato que após insistentes pedidos de reunião com a 
administração da ULHT para abordar este e outros assuntos a mesma não tenha 
conseguido encontrar ainda o tempo para tal, ao contrário da postura da Direção da 
Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny que prontamente se 
disponibilizou para reunir com a Direção do SNESup sobre o mesmo assunto, reunião 
esta que decorrerá já no próximo dia 5 de dezembro. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2013/11/TabelassalariaisULHTULPeISMAT.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2013/11/TabelassalariaisULHTULPeISMAT.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2013.11.21_Correiodamanha.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Nota_Esclarecimento_ULHT_211113.pdf
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A NOVA GESTÃO PÚBLICA  
E AS UNIVERSIDADES FUNDACIONAIS 
 
Foi recentemente lançado o livro “A Nova Gestão Pública e as Universidades 
Fundacionais”, um livro que resulta de uma dissertação de mestrado que incluiu uma 
entrevista no SNESup. 
 
O livro, da autoria do Mestre Pedro Barrias, e cujo lançamento que teve significativa 
cobertura mediática, analisa a forma como os modelos mais recentes de gestão 
pública se concretizaram no ensino superior europeu em geral e no ensino superior 
português em particular. Nesse contexto, é dado especial realce ao processo de 
criação das universidades fundacionais e, ao identificar as oportunidades previstas e as 
dificuldades encontradas pelas universidades que adotaram o regime fundacional, 
torna-se a primeira obra a analisar todo o processo de criação e funcionamento desse 
novo modelo de gestão universitária em Portugal. 
_________________________ 
 
 
 

ACÓRDÃO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE 40H 
 
O Tribunal Constitucional fez publicar no passado dia 21 de novembro o Acórdão n.º 
794/2013, decidindo (com sete votos a favor e seis parcialmente vencido) não declarar 
a inconstitucionalidade das normas dos artigos 2.º, em articulação com o artigo 10.º, 
3.º, 4.º e 11.º, todos da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto. 
 
Simplificando, entende o Tribunal Constitucional não violar a Constituição estabelecer 
o período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas em oito horas 
por dia e quarenta horas por semana. Alertamos, todavia, no que respeita aos 
docentes do ensino superior, que as horas letivas mantém-se tal como disposto nos 
respetivos Estatutos (ECDU e ECPDESP) e que os docentes não poderão ver 
aumentadas as suas cargas letivas sem que os Estatutos sejam alterados. 
_________________________ 
 
 
 

ACESSO AO REBIDES 2012 NO SITE DO SNESup  
 
Encontra no site do SNESup ligação para aceder à lista do corpo docente de cada 
instituição de ensino superior à data de 31 de dezembro de 2012. 
_________________________ 
 

http://mediaxxi.com/OnlineBookShop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=370&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=58&lang=pt&vmcchk=1&Itemid=58
http://mediaxxi.com/OnlineBookShop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=370&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=58&lang=pt&vmcchk=1&Itemid=58
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/modelo-fundacional-nas-universidades-acabou-antes-de-poder-ser-avaliado-1613937
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130794.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130794.html
http://www.snesup.pt/htmls/EFVZVZlVlygKQeZyEI.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFVZVZlVlygKQeZyEI.shtml
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro  
- Estabelece o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas 
visando a melhor afetação dos recursos humanos da Administração Pública. 
_________________________ 
 
 

EVENTOS 
 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
11th Remote Engineering and Virtual Instrumentation conference (REV2014) 
26 a 28 fevereiro - Porto 
http://www.rev-conference.org/REV2014/ 
Papers and demos should be submitted through 
http://www.conftool.com/rev-conference/ 
Call for Papers: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf 
Call for Demos: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf 
 
OUTROS EVENTOS 
 
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 
http://www.aforges.net/call-for-papers-and-interactive-online-demos 
 
Simpósio Internacional “Cinema e Representação” 
5-7 dezembro 
CES-Lisboa 
http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=7884&id_lingua=1 
 
Conferência Internacional “Filosofia da Ciência no Século XXI – Desafios e Tarefas” 
4 a 6 dezembro 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-
seculo-21-desafios-e-tarefas 
 
Conferência Responsabilidade Social Universitária 
9-10 dezembro 
9h00 - Grande Auditório do ISCTE-IUL, Edifício II, Piso 1 
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-responsabilidade-social-universitaria 
 

https://dre.pt/pdf1sdip/2013/11/23100/0658206594.pdf
http://www.rev-conference.org/REV2014/
http://www.conftool.com/rev-conference/
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf
http://www.aforges.net/call-for-papers-and-interactive-online-demos
http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=7884&id_lingua=1
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-seculo-21-desafios-e-tarefas
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-seculo-21-desafios-e-tarefas
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-responsabilidade-social-universitaria
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Debate: Mudanças de Paradigma na Sociedade e na Educação 
28 novembro 
14h00 - sala 0.65, Instituto Superior Técnico – Campus Taguspark 
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=debate-mudancas-de-paradigma-na-sociedade-e-
na-educacao 
 
Ciclo de Seminários: Para uma reforma abrangente da organização e gestão do setor 
público - Debate sobre a Revisão da Lei de Enquadramento Orçamental 
10 janeiro 
16:00 - Auditório 3 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4608langId=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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://www.ulisboa.pt/?portfolio=debate-mudancas-de-paradigma-na-sociedade-e-na-educacao
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=debate-mudancas-de-paradigma-na-sociedade-e-na-educacao
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4608langId=1
http://www.snesup.pt/

