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Exmo. Senhor 

Professor Doutor Joaquim Mourato 

O Presidente do Conselho Coordenador dos 

Institutos Superiores  

Av. 5 de Outubro, n.º 89, 3.º andar 

1050-050 - Lisboa 
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Assunto: Regime Transitório do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 

Superior Politécnico. Pedido de reunião. 

 

 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e 

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, e na sequência dos contactos 

estabelecidos, solicitar a V. Exa. colaboração no sentido de resolver inúmeros 

problemas que ainda subsistem com Docentes do Ensino Superior Politécnico 

abrangidos (ou com legítimas pretensões de serem abrangidos) pelo Regime Transitório 

do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 

(ECPDESP). 

 

Na última reunião com V. Exa., no passado dia 10 de dezembro, foi possível identificar 

um conjunto de situações sobre as quais existirá convergência entre este Sindicato e o 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores (CCISP) que V. Exa. superiormente 

dirige. Urge agora iniciar o trabalho conjunto para que possamos clarificar e resolver 

situações que têm vindo a prejudicar o normal funcionamento das Instituições de Ensino 

Superior Politécnico e a impedir o justo enquadramento da situação contratual de 

inúmeros Docentes destas Instituições. 

 

Neste sentido, vimos solicitar o agendamento de uma reunião de trabalho específica 

para tratar as matérias relativas ao Regime Transitório do ECPDESP. 

 

Para que a reunião de trabalho possa ser mais frutuosa, seria fundamental dispor de 

alguns dados sobre a situação dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

Politécnico. Atendendo ainda a que a Resolução da Assembleia da República n.º 

71/2015, publicada no Diário da República, 1.ª série - N.º 126 - 1 de julho de 2015, 

previa no seu n.º 1 “O apuramento, junto das instituições de ensino superior, da 

situação da aplicação das disposições transitórias do Estatuto da Carreira do Pessoal 

Docente do Ensino Superior Politécnico constantes do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 

de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.”, vimos solicitar a V. Exa.: 

 



- listagem dos docentes abrangidos pelo Regime Transitório do ECPDESP mas que 

ainda não beneficiaram da aplicação deste, com indicação das respetivas instituições, 

categoria em que se encontram e respetiva área disciplinar; 

 

- listagem dos docentes que beneficiaram da aplicação do Regime Transitório do 

ECPDESP com indicação das respetivas instituições, categoria para a qual transitaram e 

respetiva área disciplinar. 

 

 

Ficamos a aguardar apresentação de possíveis datas para a realização da reunião de 

trabalho solicitada com a maior brevidade possível, bem como do envio dos dados 

igualmente solicitados. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

     
 

 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 

 
 


