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O SNESup DESEJA FESTAS FELIZES 
 
O momento que atravessamos continua a colocar à prova a resiliência de todos. As 
dificuldades são enormes e nem sempre vamos conseguindo encontrar a esperança 
necessária para vencer os desafios que enfrentamos. 
 
Mas é fundamental não nos conformarmos com inevitabilidades. O futuro pode (e 
certamente será) melhor. Depende da vontade de cada um de nós e do que estivermos 
dispostos a fazer para o tornar realidade. O futuro é mesmo o que dele fizermos. 
 
O SNESup continuará em 2014 empenhado na defesa e construção de Ensino Superior 
de qualidade certo que de tal só será possível com condições dignas para que os 
docentes e investigadores desenvolvam o seu trabalho. 
 
O SNESup deseja a todos umas Festas Felizes e um Bom 2014. 
 
 

REDE DE ENSINO SUPERIOR: UM DEBATE A CONTINUAR 
 
O Encontro realizado em Tomar, no passado dia 4 de Dezembro, sobre a "Rede de 
Ensino Superior: o Futuro" foi um momento importante, que permitiu lançar a 
discussão sobre um tema, que estando na ordem do dia, não havia merecido, até 
então, a devida expressão em termos de debate e reflexão. 
 
Pode aceder a um balanço mais detalhado do Encontro aqui, bem como assistir, ou 
rever a gravação do mesmo aqui. 
 
O SNESup está a preparar outros momentos visando a reflexão e discussão sobre o 
futuro do ensino superior e a sua rede. Continue atento. 
 
 

LGTFP: UMA LEI QUE NOS AFETA A TODOS 
 
A proposta de Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (proposta de Lei n.º 184/XII) 
que agrega um vasto conjunto de normativos sobre a administração pública foi no 
passado dia 13 de dezembro aprovada na generalidade na Assembleia da República 
com os votos favoráveis do PPD/PSD e CDS-PP e os votos contra dos demais grupos 
parlamentares (PS, PCP, BE e PEV), baixando agora à Comissão de Orçamento, Finanças 
e Administração Pública (COFAP) para apreciação na especialidade. 
 
O SNESup havia já enviado no passado dia 6 de dezembro, um conjunto minimalista de 
alteração à proposta de Lei em causa que espera ter oportunidade de as apresentar de 
viva voz para que sejam consideradas pelos Deputados desta Comissão. 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EFlyFuAuVZZabxPczw.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=k2iliIUqcfk
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38034
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764e554e50526b46514c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a595738764f5463324e6a59794e325974596a686c4e4330305954426d4c5467334d5441745954646c59544a6a4d44466c597a4d7a4c6e426b5a673d3d&fich=9766627f-b8e4-4a0f-8710-a7ea2c01ec33.pdf&Inline=true
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Chamamos a atenção em particular para a inclusão nesta proposta de Lei do chamado 
sistema de requalificação que continua a prever a sua aplicação aos docentes do 
ensino superior e investigadores de forma especialmente gravosa se não forem 
atendidas as propostas de alteração apresentadas pelo SNESup. 
 
Damos o exemplo do artigo 260º nº 2 que pretende, mesmo depois do acórdão do 
Tribunal Constitucional sobre a matéria, para dos trabalhadores com nomeação e dos 
que à data da entrada em vigor da Lei nº 12-A/2008 detinham nomeação definitiva 
criar um regime que os coloca, sem termo pré-definido a auferir 40% da sua 
remuneração até um máximo de 838,44€. 
 
Esta é uma proposta que importa assim conseguir alterar na especialidade para que os 
seus aspetos mais gravosos não se constituam como ferramentas que possibilitem o 
definhamento do ensino superior e ciência e dos seus profissionais. É neste sentido 
que iremos voltar a pedir o apoio de todos. 
 
 

INVESTIGADOR FCT: UM CONCURSO ATRIBULADO 
 
Na sequência de diversas dúvidas e problemas identificados com a divulgação dos 
resultados do Concurso Investigador FCT 2013, o SNESup solicitou reunião à Secretária 
de Estado da Ciência, Professora Doutora Leonor Parreira, sobre o assunto. 
 
Na reunião, em que a Secretária de Estado da Ciência esteve acompanhada pelo 
presidente do conselho diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, I.P.), 
Professor Doutor Miguel Seabra, o SNESup tentou esclarecer um conjunto de dúvidas 
relativas ao procedimento em causa, quer no âmbito de princípios que não terão sido 
respeitados (como a transparência, imparcialidade ou igualdade, subjacentes a 
quaisquer concursos públicos de recrutamento e seleção), quer mesmo de não 
cumprimento do definido no Decreto-Lei que regulamentou o concurso e normativos 
subsequentes. 
 
A Secretária de Estado da Ciência e o Presidente da FCT referiram que o concurso 
Investigador FCT 2013 terá como previsto, sem quaisquer ilegalidades e de acordo com 
as melhores práticas internacionais, afirmações que não conseguiram suprir as dúvidas 
colocadas pelo SNESup. 
 
Deste modo, o SNESup, que está ainda a analisar juridicamente a melhor forma de 
poder proceder face às irregularidades, não deixará de apoiar todos os opositores ao 
concurso que considerem que o processo de avaliação não tenha sido justo quer com 
vista à apresentação de reclamação em sede de audiência prévia, quer mesmo para 
impugnação do resultado do concurso. 
 
Aceda aqui em maior detalhe à síntese da reunião em causa. 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordao_TC_474_2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordao_TC_474_2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFlZFlEylEmdYkBKoy.shtml
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SNESup REÚNE COM ASJP, SMMP E AOFA 
 
O SNESup voltou a reunir durante a primeira quinzena de dezembro com a Associação 
dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Sindical dos Juízes Portugueses 
(ASJP) e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) visando analisar e 
debater algumas das implicações das medidas previstas no Orçamento do Estado para 
2014 nos profissionais representados por estas associações. Foram reuniões que 
permitiram partilhar preocupações e interpretações sobre o momento que 
atravessamos e o enquadramento que temos, mas também sobre possibilidades 
futuras, e às quais será dada continuidade. 
 
 
 

SNESup REÚNE COM REITOR DA UMa 
 
A Direção do SNESup reuniu no passado dia 5 de dezembro com o Reitor da 
Universidade da Madeira, Professor Doutor José Molarinho Carmo, com vista à 
apresentação de cumprimentos e análise de algumas situações que estando a ser 
dirimidas em tribunal poderiam facilmente ser ultrapassáveis. Registámos a abertura e 
vontade do Reitor em analisar as situações que lhe foram apresentadas. 
 
 
 

UBI TAMBÉM COM MEDO DA ARBITRAGEM? 
 
Na InfoSNESup 195 perguntávamos quem tinha medo de decisões céleres a propósito 
da recusa do Reitor da Universidade Nova de Lisboa (UNL) em aceitar a intervenção do 
CAAD (centro de arbitragem administrativa) num processo relativo a um Colega desta 
Universidade que tendo-se doutorado em 2012 transitou para professor auxiliar mas 
sem a receber a respetiva remuneração nesse ano. 
 
No passado dia 2 de dezembro o Reitor da Universidade da Beira Interior decidiu 
seguir pelo mesmo caminho do seu Colega da UNL e também recusou a intervenção do 
CAAD num processo semelhante. 
 
Não deixa de ser estranho que dirigentes de instituições de ensino superior mesmo 
sabendo que as decisões do CAAD, equivalendo para todos os efeitos às decisões de 
um tribunal de primeira instância, são muito mais céleres (nestes casos as decisões são 
conhecidas em cerca de seis meses) e têm um custo financeiro muito inferior aos 
tribunais para ambas as partes, continuem a preferir que os processos se arrastem 
(inclusive em matérias com as quais dizem estar de acordo com o peticionado). Será 
medo? 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_195.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/P49_2013A_respUBI_CAAD.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/P49_2013A_respUBI_CAAD.pdf
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PROPOSTAS DESONESTAS NA ESTC-IPL 
 
Chegou ao conhecimento do SNESup que a direção de um dos departamentos e a 
presidência da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa 
(ESTC-IPL) estariam a abordar vários docentes contratados no sentido de lhes propor 
que abandonassem “voluntariamente” o regime de dedicação exclusiva de modo a 
viabilizar futuras renovações de contrato.  
 
Face à manifesta ilegalidade deste tipo de propostas, o SNESup solicitou de imediato o 
agendamento de uma reunião com a Presidência do IPL e, apesar das manobras 
dilatórias da direção da ESTC, está em curso a realização de uma reunião com os seus 
associados, aberta a todos os docentes, na Escola. Conscientes de que estas situações 
traduzem no terreno a política de cortes no financiamento das instituições de ensino 
superior, não deixaremos que sejam os docentes a pagar a inviabilização financeira do 
regular funcionamento das instituições. 
 
 

REUNIÕES NA ESESJCluny 
 
Tal como divulgámos na última InfoSNESup, realizou-se no passado dia 5 de dezembro 
uma reunião entre a Direção do SNESup e o Conselho de Direção da Escola Superior de 
Enfermagem de São José de Cluny (ESESJCluny) na sequência da diminuição de 
vencimentos feita aos docentes. De acordo com o Conselho de Direção da Escola esta 
foi uma medida extraordinária tomada à semelhança do praticado na função pública e 
considerando as dificuldades vividas. O SNESup realçou que no seu entendimento é 
proibida a diminuição dos vencimentos uma vez que a lei é clara sobre este assunto: o 
Código do Trabalho proíbe ao empregador diminuir a retribuição. 
 
A reunião em causa ocorreu após a realização de uma reunião de docentes da Escola 
promovida pelo SNESup, uma reunião muito participada e onde os presentes puderam 
refletir a decisão em causa, suas consequências e possíveis soluções, Colegas a quem 
agradecemos a sua disponibilidade e partilha. 
 
O SNESup aguarda agora que o Conselho de Direção da Escola possa atender ao 
apresentado na reunião e rever a situação em causa com a serenidade e tranquilidade 
típicas de uma das instituições de ensino superior particular e cooperativo que temos 
como referência no país e que muito gostaríamos que assim continuasse. 
 
 

PROTOCOLOS 
 
Seguro de Saúde Multicare 2014 
 
Da negociação para a atualização dos prémios e coberturas para 2014 do Seguro de 
Saúde Grupo Multicare de que os Docentes e Investigadores associados do SNESup  
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_197.pdf
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beneficiam resultou a manutenção dos prémios e ainda um aumento da 
comparticipação da Multicare em Internamentos de 6.000 Euros para 7.500 Euros. 
 
Lembramos que este seguro, permite aos associados, sem encargos, ter acesso a 
assistência hospitalar em internamentos superiores a 24 horas. Devem, para o efeito, 
preencher o formulário de adesão e questionário clínico, ficando com uma cobertura 
de 7.500 Euros para hospitalização e 1.500 Euros para parto. 
 
Os associados podem, através deste seguro, subscrever mais coberturas (Ambulatório 
e Medicamentos) cujo prémio anual é de 287,18 (atualizado anualmente) que pode ser 
fracionado. A cobertura pode ser alargada ao agregado familiar.  
 
Encontra informação detalhada sobre as condições deste Seguro de Saúde Grupo aqui. 
 
 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Portaria n.º 359/2013. D.R. n.º 242, Série I de 2013-12-13 
Ministério das Finanças 
Aprova os modelos de fichas de autoavaliação e avaliação do desempenho na 
Administração Pública, as listas de competências e revoga a Portaria n.º 1633/2007, de 
31 de dezembro 
 
Lei n.º 82/2013. D.R. n.º 237, Série I de 2013-12-06 
Assembleia da República 
Transpõe a Diretiva n.º 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
setembro, relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos 
conexos, e altera o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março 
 
 

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 
 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlEVkFZvcVsqexW.shtml
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.242&iddip=20132157
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20074156
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.237&iddip=20132114
https://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0077
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19850644
http://www.rev-conference.org/REV2014/
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf
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OUTROS EVENTOS  
 
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 
 
Conferência: Households in the Financial Crisis: Consumer credit and policy 
17 janeiro 
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa (Picoas Plaza, Rua do Viriato) 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8730&id_lingua=1 
 
Colóquio: Criar em Português. O que pode uma língua? 
27 e 28 janeiro  
09:30 às 18:00 - Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4661langId=1 
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