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DESBLOQUEAR O ENSINO SUPERIOR, 
DESBLOQUEAR AS CARREIRAS: DELIBERAÇÃO 
DO CONSELHO NACIONAL DO SNESup  
 
O Conselho Nacional do SNESup, reunido em 12-5-
2012, ponderadas as razões de descon-
tentamento identificadas e avaliadas as diferentes 
condições e sensibilidades existentes nas 
instituições, deliberou, após debate em que 
participaram pela primeira vez colegas sem 
estatuto de representante sindical, e até colegas 
não associados, o seguinte  
 
1. Apelar à subscrição de uma petição ao Primeiro-

ministro:  
a) Expressar o desagrado pela diminuição dos 

vencimentos e degradação das condições 
contratuais dos docentes do ensino superior e 
investigadores;  

b) Expressando as preocupações dos docentes 
do ensino superior e investigadores com os 
bloqueios que afetam o ensino superior e as 
carreiras;  

c) Protestar contra a falta de resposta do 
Ministério da Educação e Ciência.  

 
2. Apelar à realização de uma concentração junto 

ao Palácio das Laranjeiras (Sede do MEC), em 6 
de Junho, para exigir o desbloqueamento das 
dificuldades mais imediatas que afetam as 
carreiras, designadamente:  
a) A falta de transição para professor auxiliar e 

adjunto com a correspondente remuneração;  
b) O não reposicionamento remuneratório 

subsequente à agregação;  
c) O atraso na progressão através de 

ponderação curricular;  
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d) A permanência de muitos docentes no índice 
100 independentemente de tempo de serviço 
e de qualificações, e o esvaziamento do 
PROTEC.  

3. Emissão de pré-aviso de greve para esse dia, 
para facilitar a participação, pagando o Fundo 
de Greve e Solidariedade aos associados que 
estiverem presentes na concentração a 
remuneração perdida pela adesão;  

4. Convocar reuniões de docentes em todas as 
instituições para as semanas anteriores, com 
vista à preparação da concentração, decretando 
luto académico, e mandatar a Direção para 
proceder à seleção das modalidades mais 
adequadas a cada instituição e a constituição da 
correspondente estrutura dinamizadora;  

5. Divulgar desde já como base de apoio a adaptar 
a cada caso concreto os materiais preparados 
pela Direção do SNESup;  

6. Reforçar junto dos associados o pedido de 
afixação dos cartazes já impressos;  

 
7. Mandatar a Direção para assegurar a divulgação 

das iniciativas na comunicação social.  
 
A data de 6 de Junho para a concentração foi 
adotada em votação separada. O SNESup já 
formalizou junto da Câmara Municipal de Lisboa o 
aviso relativo à realização da concentração.  
 

OUTRAS PROPOSTAS  
APROVADAS EM CONSELHO NACIONAL  
Foi também aprovada uma proposta de 
manifestação com as forças sindicais que adiram 
no Campus da Justiça com informação sobre os 
processos judiciais e pela revogação da Lei nº 
7/2012, que reviu o Regulamento das Custas 
Processuais e diversas recomendações à Direção 
no sentido de mobilizar em conjunto com o 
movimento sindical contra os cortes nos 
vencimentos, nomeadamente subsídios de férias e 
de Natal, em torno dos bloqueios às progressões 
para efetividade das progressões na carreira, para 
proibir as infrações nas sobrecargas além dos 
limites legais de carga docente, concentração 
(com ou sem os outros sindicatos do setor) em 
torno das questões contratuais e outras, 
consolidação sindical e campanha de informação, 

desenvolver a análise e o diagnóstico em relação 
às instituições de ensino superior.  
 
 

OS NÚMEROS DO PROGRAMA CIÊNCIA 
Em resposta ao um requerimento da deputada 
Ana Drago (requerimento nº 102/XII/1ª), o 
Ministério da Educação e Ciência divulgou o 
número de contratados ao abrigo do programa 
Ciência que consta na tabela abaixo. 
 

Ano Nº de contratos 

2007 42 

2008 563 

2009 587 

 
A tabela refere-se ao número de contratos 
assinados e não contabiliza aqueles que 
entretanto poderão ter chegado ao termo por 
vontade de qualquer das partes. Assim, de acordo 
com estes números, durante o ano de 2013 
chegarão ao fim 42 contratos. Sabendo que o 
novo programa Investigadores FCT vai contratar 
80 investigadores por um período de 5 anos, seria 
ilusório pensar que este número corresponde às 
necessidades de quem se dedica ao trabalho 
científico e das próprias instituições. Há centenas 
de bolseiros de pós-doc que concorreram neste 
concurso e que há anos anseiam por alguma 
estabilidade na sua atividade profissional. Por 
outro lado as instituições de ensino superior e 
investigação estão cada vez mais envelhecidas e 
com os seus quadros de pessoal mais vazios. Falta 
saber se nos próximos anos o número de 
investigadores a contratar permitirá manter os 
níveis de produção científica e formação avançada 
alcançados nos últimos anos. Para já existe apenas 
uma certeza: o governo aposta na eternização da 
precariedade dos investigadores. 
 
 

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO PARA OS 
INVESTIGADORES 
A partir de janeiro de 2013 alguns dos contratos 
Ciência chegarão ao fim o que obrigará muitos 
investigadores a procurar alternativas de trabalho 
em Portugal ou no estrangeiro. Cientes dos 
timings demorados de muitos concursos inter-
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nacionais, elaborámos um pequeno guia sobre o 
acesso ao subsídio de desemprego para os 
investigadores auxiliares. Esta é uma prestação 
social para a qual os investigadores descontaram 
ao longo dos cinco anos de duração dos seus 
contratos e que poderá ser um apoio precioso 
num período de transição entre empregos. 
Enviamos esse guia em anexo com esta newsletter 
e colocámo-lo à disposição no site do SNESup em: 
http://www.snesup.pt/htmls/EFFZpZFVEAUjEYgEQ
b.shtml 
 

RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO  
DO SNESup RELATIVO AO ANO DE 2011  
O Relatório e Contas, com o Parecer da Comissão 
de Fiscalização e Disciplina encontra-se já 
publicado no nosso site: Quem Somos/Prestação 
de Contas  
http://www.snesup.pt/htmls/EFFZpZZFZkwhijsTqI.
shtml 
 
O SNESup publica no site os seus Relatórios e 
Contas. Experimente uma comparação com outras 
associações sindicais. 
 

SNESup REUNIU COM DIREÇÃO DA ASJP  
As Direções do SNESup e da ASJP (Associação 
Sindical de Juízes Portugueses) reuniram no 
passado dia 7 na sede desta última em Lisboa. Esta 
reunião ocorreu na sequência da presença do 
SNESup na tomada de posse da Direção da ASJP 
no passado mês de abril tendo o SNESup 
aproveitado para desejar os maiores êxitos à nova 
Direção da ASJP. A reunião permitiu aos 
responsáveis de ambas as estruturas sindicais 
trocarem impressões sobre os problemas que vêm 
afetando as duas carreiras bem como partilha de 
informações, experiências e iniciativas que 
poderão vir a ser concretizadas em breve com 
vista à defesa dos interesses dos associados de 
ambas.  
 

PROJETO DE RAD DO INSTITUTO DE HIGIENE 
E MEDICINA TROPICAL  
O SNESup está a preparar o seu parecer sobre o 
projeto de RAD desta unidade orgânica, tendo 
contado com um número muito elevado de 

contributos de colegas associados e não 
associados.  
A todos agradecemos aqui a participação. 
 

EVENTOS  
Ciclo de Conferências “Science Public Lectures” 
A tangled problem: the Structure, function and 
folding of knotted proteins 
Sophie Jackson 
25 de Maio, 18h 
Amphiteatro de Chimica 
Escola Politécnica, Lisboa 
www.ul.pt/ciencianaul 
 
Ciclo de Conferências "A Europa, uma ideia em 
construção - As confluências possíveis num 
espaço heterogéneo"  
Faculdade de Letras  
15 de maio | 15h00 | Anfiteatro III - "A 
Circunstância do Estado Exíguo"  
17 de maio | 15h00 | Sala 5.2 - "A Identidade 
Portuguesa na Europa"  
Informações: http://vivariumflul.blogspot.pt 
 
XXVI Jornadas de Medicina Oral  
17 de Maio de 2012 a 18 de Maio de 2012  
Faculdade de Medicina Dentária  
Informações: 
https://sites.google.com/site/jornadamedicinaoral
/home 
 
Conferência “Das FALINTIL às Forças  
de Defesa de Timor-Leste (FDTL).  
O início do processo político-militar em 2001”  
16 de maio de 2012, 11h00  
Sala Keynes, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra  
Informações:http://www.ces.uc.pt/eventos/index.
php?id=5610&id_lingua=1 
 
Conferência “A tragédia televisiva:  
um género dramático da informação audiovisual”  
19 de maio de 2012, 10h00/13h00  
Sala Keynes, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra  
Informações: 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5455
&id_lingua=1 
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DIÁRIO DA REPÚBLICA  
 
Lei n.º 20/2012, de 14 de maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.93&iddip=20120906 
- Primeira alteração à Lei n.º 64-B/2011 
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&i
ddip=20112035), de 30 de dezembro (Orçamento 
do Estado para 2012), no âmbito da iniciativa para 
o reforço da estabilidade financeira.  
 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
72/2012, publicada em 14 de maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.93&iddip=20120908 
- Recomenda a alteração do Decreto-Lei n.º 
338/2007 
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&i
ddip=20073444), de 11 de outubro, para 
possibilitar o ingresso na carreira docente de 
todos os professores de técnicas especiais 
titulares de uma relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado.  
 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
71/2012, publicada em 14 de maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.93&iddip=20120907 
- Recomenda ao Governo que abra vagas para a 
realização de internatos médicos em todos os 
estabelecimentos com idoneidade formativa 
proposta pela Ordem dos Médicos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
64/2012. publicada em 7 de maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.88&iddip=20120851 
- Recomenda ao Governo a aplicação de medidas 
em matéria de pagamento de prestações sociais.  
 
 
Decreto-Lei n.º 99/2012, de 7 de maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.88&iddip=20120852 
- Institui a Comissão Interministerial de Orientação 
Estratégica dos Fundos Comunitários e 
Extracomunitários.  
 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
61/2012. publicada em 4 de Maio  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=
1&iddr=2012.87&iddip=20120843 
- Por um envelhecimento ativo. 
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