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NOVO GOVERNO 

As eleições do passado dia 5 de Junho produziram uma 

alteração profunda no quadro político nacional. PSD e 

CDS obtiveram a maioria dos deputados na Assembleia 

da República e ao que tudo indica irão em conjunto 

formar o novo governo. A título informativo, deixamos 

aos nossos leitores a ligação para os programas 

eleitorais de cada um destes partidos e chamamos a 

atenção para a leitura das secções referentes à ciência 

e ensino superior 

http://www.psd2011.com/programa_eleitoral.asp 

http://esteeomomento.cds.pt/images/stories/medidas

/cds_pp_manifesto%2019maio.pdf 

 

SNESup REÚNE COM REITOR  

DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Uma delegação do SNESup reuniu no passado dia 1 de 

Junho com o reitor da UL, Prof. António Nóvoa. Na 

reunião foram discutidas questões relativas ao 

estatuto dos leitores e ao futuro dos contratos Ciência. 

Estes últimos representam cerca de 160 investigadores 

na Universidade de Lisboa, e cujos contratos 

começarão a expirar dentro de aproximadamente um 

ano. O Prof. António Nóvoa reafirmou o seu desejo de 

garantir a abertura de concursos públicos para poder 

integrar na universidade aqueles que mais se 

destacaram no seu trabalho científico. 

 

 

SNESup DISCUTE FUNDAÇÕES 

O SNESup promoveu no passado dia 21 de Maio, no 

Porto, uma reunião de trabalho sobre a problemática 

das Fundações, reunindo colegas de várias instituições 

de ensino superior. Foi criada uma subsecção 

específica na Secção Dossiers do nosso site sobre o 

assunto (http://www.snesup.pt/cgi-

bin/getinfos.pl?EFpyZyVZFZIVGkWgzD). Estando já 

fechado o número da Ensino Superior - Revista do 

SNESup do presente trimestre, o número seguinte 

(Julho-Setembro) irá publicar alguns textos produzidos 

para a reunião do Porto. 

Em 30 de Maio o Conselho Geral da Universidade do 

Minho pronunciou-se no sentido da passagem desta 

Universidade a Fundação. Permitimo-nos desde já 

http://www.psd2011.com/programa_eleitoral.asp
http://esteeomomento.cds.pt/images/stories/medidas/cds_pp_manifesto%2019maio.pdf
http://esteeomomento.cds.pt/images/stories/medidas/cds_pp_manifesto%2019maio.pdf
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chamar a atenção para que, mesmo depois da 

passagem, o novo pessoal docente não tem de ser 

contratado em regime de direito privado, uma vez que 

por proposta do SNESup tanto o ECDU como o 

ECPDESP vieram a permitir a continuação da admissão 

de pessoal em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas. Dos "regulamentos de direito 

privado" das actuais fundações, o ISCTE-IUL apenas 

prevê o recurso a regime de direito privado para a 

admissão de pessoal especialmente contratado, e o da 

U. Porto cria dois regimes paralelos, sendo que a U. 

Aveiro ainda não publicou o seu. Aliás a U. Porto já vai 

no seu segundo regulamento, cujas disposições vão ser 

dentro de semanas impugnadas numa acção a colocar 

pelo nosso Sindicato. 

 

 

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO - UM ALERTA 

Depois de um intenso trabalho reivindicativo desde a 

colocação da questão, em 1999, pelo SNESup, e graças 

à participação de muitos colegas, por exemplo em 

campanhas de mails junto do Parlamento, foi obtida a 

publicação da Lei nº 11/2008, de 20 de Fevereiro, para 

a qual remete ainda, até regulamentação, a Lei nº 

4/2009, de 29 de Janeiro que sistematizou a protecção 

social dos trabalhadores que exercem funções públicas 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Lei_11_2008.pdf 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/lei_4_2009_protec

cao_social.pdf 

 

No actual quadro legal: 

 para os colegas que não chegaram a ser inscritos 

no regime geral de segurança social por terem 

iniciado funções anteriormente a 1 de Janeiro de 

2006, é o MCTES a entidade pagadora do subsídio, 

e é ao Ministro que deve ser dirigido o respectivo 

requerimento; 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFVypqaQIbDJ

c.shtml 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFuVplcqrJgxl.

shtml 

 para os colegas inscritos no regime geral de 

segurança social é à Segurança Social que deve ser 

dirigido o requerimento de modelo oficial. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/formularios_s

ubsidio_desemprego.pdf 

 

Apoiaremos em qualquer dificuldade os nossos 

associados e chamamos a atenção para que, com os 

cortes já efectuados e a efectuar, o subsídio de 

desemprego já não é a prestação substitutiva de 

rendimentos que ainda constituía em 2008, nem 

garante a cobertura dos encargos pessoais e familiares 

normalmente incorridos por um docente do ensino 

superior ou investigador que cai numa situação de 

desemprego. 

 

 

ELEITO NOVO REITOR  

DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

Jorge Manuel Rosa de Medeiros foi eleito em 31 de 

Maio Reitor da Universidade dos Açores, onde foi Pró-

Reitor em 2001-2002 e Vice - Reitor em 2002-2011. Ao 

novo Reitor apresentamos os nossos votos de um bom 

mandato.  

Saudamos igualmente o Reitor cessante, Avelino de 

Meneses, com quem tivemos um diálogo profícuo no 

domínio da elaboração de Regulamentos e que foi o 

primeiro Reitor a dotar a sua Universidade de um 

instrumento de vinculação ao centro de arbitragem 

administrativa oficialmente reconhecido pelo 

Ministério da Justiça 

 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO  

DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA 

Decorre actualmente no SNESup um processo eleitoral 

para a Comissão de Fiscalização e Disciplina. 

Consulte aqui: 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpVEFFZllsSTLaDWL.sht

ml 

 

file:///F:/Definições%20locais/Temp/www.snesup.pt
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Lei_11_2008.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/lei_4_2009_proteccao_social.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/lei_4_2009_proteccao_social.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFVypqaQIbDJc.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFVypqaQIbDJc.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFuVplcqrJgxl.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFpyFuFuVplcqrJgxl.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/formularios_subsidio_desemprego.pdf
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SITE DO SNESup: INFORME-SE  

SOBRE OS ÓRGÃOS E A SUA COMPOSIÇÃO 

No site do SNESup, em Quem Somos/ Órgãos e sua 

Composição pode encontrar - a relação completa dos 

membros da Mesa do Conselho Nacional, da Direcção 

e da Assembleia Geral, explicitando , quanto à 

Direcção, os responsáveis por cada área  

http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkuyAuWUOPqnwS.

shtml 

- um destaque da informação relativa ao Presidente e 

Vice-Presidentes da Direcção 

http://www.snesup.pt/htmls/EEZkkkVAZFDxgtwSRN.sh

tml 

- a indicação dos Delegados Regionais 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZkyAAphlxHFuNT.sh

tml 

Em relação a cada um dos membros da Direcção e dos 

Delegados Regionais encontrará também um link para 

a fotografia e para um mini-curriculum vitae. 

A publicação desta informação visa dar um rosto ao 

Sindicato e constitui uma forma de responsabilização. 

 

EVENTOS 

Colóquio Internacional - Os Filhos  

da Guerra Colonial: pós-memória e representações 

CES-Lisboa/Centro de Informação Urbana de Lisboa 

14 e 15 de Junho de 2011, 

http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=3907&id_lingua=1 

 

Second Iberic Meeting on Medicinal Chemistry 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

12 e 15 de Junho de 2011 

https://sigarra.up.pt/fcup/noticias_geral.ver_noticia?P

_NR=515 

 

Oportunidades de Financiamento  

no tema Ambiente do 7ºPQ 

Auditório da Fundação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa 

20 Junho de 2011, 14h00‐17h30 

http://www.fc.ul.pt/sites/PDF/7Programa_QuadroIDT_

Sessao_20Jun2011.pdf 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Portaria n.º 217/2011, de 31 de Maio - Regulamenta 

a tramitação do procedimento concursal nacional de 

habilitação ao grau de consultor. 

Portaria n.º 216/2011, de 31 de Maio - Aprova os 

estatutos do Instituto Nacional de Administração, I. P., 

e revoga a Portaria n.º 354/2007, de 30 de Março. 

Portaria n.º 211/2011. de 30 de Maio - Regula a 

certificação de competências profissionais resultantes 

do reconhecimento, validação e certificação de 

competências profissionais adquiridas e 

desenvolvidas ao longo da vida, nomeadamente em 

contextos de trabalho. 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2011/A. de 26 de 

Maio - Fixa a atribuição de bolsas de estudo a 

trabalhadores-estudantes matriculados no ensino 

superior português com residência na Região 

Autónoma dos Açores. 

Portaria n.º 209/2011. de 25 de Maio - Procede à 

adaptação do subsistema de avaliação do 

desempenho dos trabalhadores da Administração 

Pública (SIADAP 3) a trabalhadores integrados na 

carreira especial médica. 

Portaria n.º 207/2011. de 24 de Maio - Regulamenta 

a tramitação do procedimento concursal de 

recrutamento para os postos de trabalho em funções 

públicas, no âmbito da carreira especial médica. 

Lei n.º 23/2011, de 20 de Maio - Aprova o Estatuto 

dos Funcionários Parlamentares. 

Lei n.º 22/2011. de 20 de Maio - Quinta alteração à 

Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (lei de 

enquadramento orçamental). 

Lei n.º 21/2011. de 20 de Maio - Segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 66/2008, de 9 de Abril, que «regula 

a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 

cidadãos residentes e estudantes, no âmbito dos 

serviços aéreos entre o continente e a Região 

Autónoma da Madeira» de forma a estender o 

subsídio social de mobilidade aos serviços marítimos. 

file:///F:/Definições%20locais/Temp/www.snesup.pt
https://sigarra.up.pt/fcup/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=515
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http://www.fc.ul.pt/sites/PDF/7Programa_QuadroIDT_Sessao_20Jun2011.pdf
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http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.100&iddip=20110948
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.98&iddip=20110932
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.98&iddip=20110931
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20012846
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Lei n.º 20/2011. de 20 de Maio - Cria o registo 

nacional dos serviços do Estado de todo o sector 

público administrativo. 

Lei n.º 19/2011. de 20 de Maio - Primeira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de Março, que 

cria o sistema de acesso aos serviços mínimos 

bancários. 

Portaria n.º 203/2011. de 20 de Maio - Define quais 

os sistemas de mediação pré-judicial cuja utilização 

suspende os prazos de caducidade e prescrição dos 

direitos e procede à regulamentação do seu regime e 

os sistemas de mediação judicial que suspendem a 

instância. 

Portaria n.º 202/2011.de 20 de Maio - Regulamenta 

os momentos e os modos de pagamento de 

remunerações dos serviços prestados por instituições 

de acordo com o disposto nos artigos 833.º-A e 861.º-

A do Código de Processo Civil e a forma de cobrança 

de distribuição da receita e o modo e forma de 

pagamento anual da receita devida às instituições 

gestoras de bases de dados referidas no n.º 12 do 

artigo 17.º do Regulamento das Custas Processuais, 

bem como os demais aspectos de gestão do sistema. 

 

Portaria n.º 200/2011. de 20 de Maio - Segunda 

alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril, 

que regula o modo de elaboração, contabilização, 

liquidação, pagamento, processamento e destino das 

custas processuais, multas e outras penalidades. 

Portaria n.º 199/2011. de 19 de Maio - Aprova os 

modelos de diplomas e de certificados que conferem 

uma qualificação de nível não superior no âmbito do 

Sistema Nacional de Qualificações. 

Resolução da Assembleia da República n.º 95/2011, 

publicada em 28 de Abril - Elaboração de uma 

auditoria que permita aferir o custo médio por aluno, 

no presente ano lectivo, nas escolas públicas. 

Lei n.º 10/2011. de 21 de Abril - Dispensa gratuita de 

medicamentos após alta de internamento pelos 

serviços farmacêuticos dos hospitais que integram o 

SNS. 

Portaria n.º 164/2011. de 18 de Abril - Segunda 

alteração à Portaria n.º 128/2009, de 30 de Janeiro, 

que regula as medidas «Contrato emprego-inserção» 

e «Contrato emprego-inserção+». 
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