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Ao Ministério da Educação e Ciência 

Ao Ministério das Finanças 

Ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Ao Ministério da Justiça 

Ao Ministério da Economia 

Ao Presidente do Instituto Politécnico de Tomar 

 

 

 

 

Assunto: Pré-Aviso de Greve. 

 

 

 

Nos termos e ao abrigo dos Artigos 530.º a 542.º do Código do Trabalho e dos Artigos 

394.º a 406.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, vem o Sindicato Nacional 

do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), abreviadamente 

designado por SNESup, declarar greve entre os dias 24 e 30 de novembro de 2015, 

abrangendo os docentes da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação 

que prestam serviço no âmbito da Licenciatura em Fotografia na Escola Superior de 

Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, sendo esta greve restrita no caso dos 

Professores que, fazendo parte da Unidade Departamental de Artes, Design e 

Comunicação, lecionam Unidades Curriculares no âmbito da Licenciatura em 

Fotografia, nas áreas científicas de Fotografia, Teoria da Imagem e Tecnologia e 

Processos, e nos seguintes termos: 

 

1. Esta greve tem como objetivos: 

 

a) Protestar contra a falta de inclusão dos docentes da Licenciatura em Fotografia e dos 

membros da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação nos processos de 

decisão que afetam diretamente o projeto pedagógico deste Curso, ignorando as suas 

especificidades e valências e pondo em causa a sua continuidade; 

 

b) Protestar contra a continuada ausência de resposta por parte da Direção da Instituição 

em relação a várias iniciativas e comunicações por parte de membros do corpo docente 

da Licenciatura em Fotografia; 

 

c) Protestar contra a situação que ocorreu no início do presente ano letivo e que levou à 

ausência de Professor Coordenador em quatro Unidades Curriculares altamente 

especializadas (Processos Históricos) do projeto da Licenciatura em Fotografia, fazendo 



com que até à presente data não tivessem ainda sido lecionadas aulas a duas Unidades 

Curriculares; 

 

d) Protestar contra a atribuição de serviço docente entretanto decretada pelo Conselho 

Técnico-Científico, que nomeou um docente sem experiência científica na área dos 

Processos Históricos, para ficar responsável por essas quatro Unidades Curriculares do 

projeto pedagógico e curricular da Licenciatura em Fotografia; 

 

e) Protestar contra a ausência de soluções para o término do contrato de uma Assistente 

de primeiro triénio em tempo integral e com exclusividade, que desde 2007 é co-

responsável pelas componentes práticas das quatro Unidades Curriculares em causa. O 

seu contrato termina a 30 de novembro deixando 12 horas de aulas afetas a Processos 

Históricos por preencher, sendo que em Julho de 2015 foi proposta uma renovação 

antecipada pela Unidade Departamental e recusada pelo gabinete jurídico. Até à data 

não foram apresentadas soluções para as 12h referidas que ficarão por lecionar; 

 

f) Protestar contra a generalizada precariedade dos docentes e exigindo-se em particular: 

f1) esclarecimento sobre qual o futuro na Instituição da docente contratada 

sucessivamente desde 2011 a termo certo como assistente convidada a 50% a 

partir de 30 de novembro, única docente restante da área de Processos 

Históricos;  

f2) esclarecimento também sobre os triénios intermináveis, em especial de um 

docente equiparado a assistente de primeiro triénio apesar de ter adquirido o 

título de especialista em junho de 2015 e assim continuar desde o início da sua 

colaboração com a instituição há 10 anos; 

f3) esclarecimento sobre a ausência de qualquer tipo de apoio a docentes em 

doutoramento (os docentes em doutoramento não usufruíram de qualquer apoio 

e apenas durante um ano viram a sua carga letiva reduzida na proporção de 1/3); 

f4) esclarecimento sobre a demora por parte da Direção da Escola Superior de 

Tecnologia de Tomar na marcação de provas para a obtenção do título de 

especialista após a constituição do júri a dois docentes que continuam a aguardar 

a marcação das mesmas; 

 

g) Reitera-se ainda o protesto contra as carências técnicas da Licenciatura em 

Fotografia, projeto que necessita de meios e equipamentos que permitam manter a 

qualidade e competitividade daquele que continua a ser o único Curso Superior no País 

exclusivamente dedicado à Cultura Fotográfica. 

 

2. A emissão do presente pré-aviso de greve abrange a não lecionação de aulas, a não 

presença durante os horários previamente definidos para assistência a alunos, a não 

participação nas reuniões de órgãos ou serviços e a não realização de avaliações ou 

participação em júris de avaliação. 
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3. Será constituído um grupo de trabalho, cuja composição será comunicada à Direção 

da Escola Superior de Tecnologia de Tomar até ao início da greve, para garantir o 

contacto com os alunos, bem como com os interlocutores na Instituição com o objetivo 

de facilitar a resolução dos problemas acima expostos assim a Direção da Escola o 

deseje. 

 

 

 

Em 16 de novembro de 2015 

 

 

 

 

A DIREÇÃO DO SNESup 

 

 

 

 
 

 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 

 
 


