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BALANÇO DA GREVE DE DIA 24 

Na sequência do pré-aviso de greve para o Ensino Superior 

emitido pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior  

– SNESup, o dia 24 de Novembro não foi um dia normal no 

Ensino Superior. Um pouco por todo o país, docentes e 

investigadores mostraram a sua adesão à greve neste dia 

paralisando as suas actividades. Apesar do dia da semana 

escolhido, 4ª feira, não ser o mais propício para a greve no 

ensino superior, uma vez que em algumas instituições este 

dia da semana é reservado para reuniões, havendo portanto 

poucas aulas, mesmo assim foi notória a paralisação das 

actividades. Um indicador a ter em conta foi a não 

convocação de reuniões em várias instituições para o dia da 

greve. 

Atendendo às especificidades do Ensino Superior e ao pré-

aviso de greve emitido, o SNESup sugeriu às Instituições que 

contabilizassem a relação entre as actividades programadas 

e as efectivamente realizadas, nomeadamente a relação 

entre o número de aulas previstas e as leccionadas. 

Agradecemos às várias instituições que nos fizeram chegar 

estes dados. 

Neste sentido, e registando-se também uma greve com 

adesão significativa entre os funcionários não docentes e a 

não comparência de alunos, é possível afirmar que em 

muitas unidades orgânicas houve uma significativa 

paralisação de actividades neste dia. Podemos afirmar que 

os objectivos do Sindicato foram atingidos. Conheça o que 

aconteceu em várias instituições no Fórum SNESup em 

http://forumsnesup.wordpress.com. Neste rescaldo da greve, 

chamamos também à atenção dos colegas para apurarem se 

no recibo do vencimento os descontos relativos à greve foram 

efectuados correctamente e de acordo com as actividades 

que o pré-aviso do SNESup abrangia e a paralisação que 

efectivamente realizaram. 

 

 

 

REUNIÕES DE DOCENTES, INVESTIGADORES E 

BOLSEIROS PROMOVIDAS PELO SNESup E ABIC 

No passado dia 17 de Novembro realizaram-se reuniões 

abertas a docentes, investigadores e bolseiros nas 

Universidades de Aveiro e de Lisboa. O objectivo de ambas 

as reuniões era discutir a questão da docência não 

remunerada e a greve nacional do ensino superior agendada 

para 24 de Novembro. Em Aveiro foi dirigido um convite ao 

senhor Reitor para participar na reunião mas este não 

compareceu nem justificou a sua ausência. Ambas as 

reuniões contaram com a presença de várias dezenas de 

docentes e investigadores. 

http://forumsnesup.wordpress.com/
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REUNIÃO SNESup-ABIC  

SOBRE DOCÊNCIA NÃO REMUNERADA 

A Direcção do SNESup reuniu no passado dia 29 com 

elementos da ABIC para discutir a situação dos 

Investigadores e Bolseiros do Ensino Superior, 

nomeadamente atendendo à não remuneração pelo trabalho 

lectivo assegurado por estes. Esta é uma situação que 

preocupa ambas as associações que acordaram uma 

colaboração mais estreita com vista à identificação de 

instituições e regulamentos que incitem a esta prática bem 

como à denuncia pública das mesmas. Foi ainda acordada a 

realização de pedidos de reuniões conjuntas sobre o assunto 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Fundação para a Ciência e Tecnologia com vista ao 

esclarecimento por parte destas Instituições. Com vista à 

sensibilização para o problema em causa e suas graves 

implicações para o Ensino Superior, estão já a ser 

preparadas reuniões conjuntas direccionadas principalmente 

para Investigadores e Bolseiros em diversas Universidades, 

estando já previstas reuniões para o próximo dia 17 de 

Novembro (quarta-feira) nas Universidades de Lisboa e 

Universidade de Aveiro, seguindo-se no próximo mês na 

Universidade do Porto e Universidade Técnica de Lisboa. 

 

 

 

 

SNESup ESTEVE PRESENTE NA IV  

CONFERÊNCIA DE EMPREGO CIENTÍFICO DA ABIC 

Decorreu no passado dia 26 de Novembro no Porto a IV 

Conferência de Emprego Científico dedicada ao tema 

“Ciência e Desenvolvimento” organizada pela Associação de 

Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) que teve a 

gentileza de convidar o SNESup a participar na mesma. 

A conferência pretendeu contribuir para a reflexão sobre o 

fomento do emprego científico bem como o reconhecimento 

da importância da Ciência para o desenvolvimento do país. 

Estiveram reunidas várias personalidades do meio científico e 

académico, bem como entidades ligadas ao tecido 

empresarial nacional. 

O Presidente da Direcção do SNESup teve a oportunidade de 

moderar o terceiro painel dedicado ao "Emprego Científico 

em Portugal. Que perspectivas?" onde participaram também 

Luísa Mota (Presidente da Direcção da ABIC), Miguel Jorge 

(Vice-presidente da Associação Nacional de Investigadores 

em Ciência e Tecnologia - ANICT), José António Salcedo 

(responsável pelo grupo de trabalho sobre Emprego 

Científico na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência) 

e Joana Mendonça (Adjunta do Secretário de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). 

 

 

 

NOMEAÇÃO DEFINITIVA E "TENURE"  

NO ESTATUTO DA CARREIRA  

DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Prosseguindo as breves notas sobre a situação  

jurídico - laboral dos investigadores, iniciada no número 

anterior da newsletter "SNESup Ciência e Tecnologia", 

procuraremos agora esclarecer o significado de "nomeação 

definitiva" e "tenure". 

A nomeação definitiva para um lugar de quadro (existente no 

quadro da instituição ou supranumerário em relação a esse 

quadro) correspondia ao regime - regra do antigo sistema de 

vínculos da função pública. O nomeado era "titular" do lugar. 

Se em virtude de extinção ou reestruturação da instituição 

esse lugar fosse extinto o nomeado tem direito a ser colocado 

noutro lugar, passando por uma fase de "mobilidade especial" 

durante a qual pode ter, transitoriamente, o vencimento 

reduzido. 

Essa era a situação dos investigadores coordenadores, 

investigadores principais e investigadores auxiliares 

abrangidos (com um período de nomeação provisória de três 

anos) pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica 

(ECIC) pelo menos até 1 de Janeiro de 2009. 

Nos termos da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e 

legislação subsequente, todos esses investigadores foram 

transferidos para o "Regime de contrato de trabalho em 

funções públicas" na modalidade de contrato por tempo 

indeterminado, sendo os quadros extintos com a seguinte 

garantia, consignada no nº 4 do Artigo 88º da lei: "Os actuais 

trabalhadores nomeados definitivamente que exercem 

funções em condições diferentes das referidas no artigo 10.º 

mantêm os regimes de cessação da relação jurídica de 

emprego público e de reorganização de serviços e colocação 

de pessoal em situação de mobilidade especial próprios da 

nomeação definitiva e transitam, sem outras formalidades, 

para a modalidade de contrato por tempo indeterminado, com 

o conteúdo decorrente da presente lei." 

Portanto, e embora não tenha sido aindo negociado com o 

SNESup nem publicado o diploma de revisão do ECIC, quem 

tinha nomeação definitiva à data de 1 de Janeiro de 2009, 

mantém algum grau de segurança. 

E os restantes, que venham a ser no futuro admitidos em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, mas não tenham anteriormente 

nomeação? 

Para os docentes e investigadores das instituições do ensino 

superior, mais concretamente o artigo 50º (Estabilidade do 

corpo docente e de investigação) da Lei nº 62/2007, de 10 de 

Setembro (Regime jurídico das instituições de ensino 

superior) veio estabelecer o seguinte "A fim de garantir a sua 

autonomia científica e pedagógica, as instituições de ensino 

superior devem dispor de um quadro permanente de 

professores e investigadores beneficiários de um estatuto 

reforçado de estabilidade no emprego (tenure), com a 

dimensão e nos termos estabelecidos nos estatutos das 

carreiras docentes e de investigação científica". 



3 

SNESup Ciência e Tecnologia 

Visite www.snesup.pt - Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

Os estatutos das carreiras docentes, revistos em 2009, 

vieram atribuir a tenure apenas às suas categorias superiores 

da carreira - no caso do estatuto da carreira docente 

universitária, cujo artigo 20º (Estatuto reforçado de 

estabilidade no emprego)  passamos a transcrever, aos 

professores catedráticos e aos professores associados - nos 

seguintes termos: "1 - Os professores catedráticos e os 

professores associados beneficiam, nos termos do artigo 50.º 

da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e do presente 

Estatuto, de um estatuto reforçado de estabilidade no 

emprego (tenure) que se traduz na garantia da manutenção 

do posto de trabalho, na mesma categoria e carreira ainda 

que em instituição diferente, nomeadamente no caso de 

reorganização da instituição de ensino superior a que 

pertencem que determine a cessação das respectivas 

necessidades. 2 - Os professores associados com contrato 

por tempo indeterminado em regime de tenure, quando 

contratados como professores catedráticos, mantêm o 

contrato de trabalho por tempo indeterminado no mesmo 

regime.".  

Qual dá mais segurança: a nomeação definitiva ou a tenure ? 

Em caso de extinção do posto de trabalho a nomeação 

definitiva garante a recolocação, mas com interrupção  

de actividade e redução transitória de vencimento. Será  

que a tenure evitará esses aspectos negativos? Talvez, mas 

a lei não concretiza. 

O SNESup não está totalmente satisfeito com o quadro legal 

vigente: 

- por um lado, a tenure não é aplicável à categoria - base 

das carreiras (professor auxiliar na universidade e 

professor adjunto no politécnico); 

- por outro lado já devida ter sido revisto o estatuto da 

carreira de investigação científica e consagrada a 

atribuição da tenure aos investigadores. 

Estamos a trabalhar junto da Assembleia da República para 

alterar a situação. 

 

 

SEMINÁRIOS DE REFLEXÃO SOBRE O SNESup 

Na sequência de outras acções de carácter mais 

propriamente formativo que temos vindo a noticiar, a 

Direcção do SNESup vai promover em Lisboa, Porto e 

Coimbra "Seminários de reflexão sobre o SNESup" (Relações 

Institucionais, Comunicação e Imagem, Apoio Jurídico, 

Organização Sindical), assentes em estudos de casos, na 

utilização de informação disponibilizada pelo sindicato, na 

participação activa dos presentes e na partilha das suas 

próprias experiências. A realização da recente greve será um 

dos casos estudados. 

A edição a realizar em Lisboa terá lugar durante todo  

o dia 8 de Janeiro (Sábado). Inscrições através de 

snesup@snesup.pt. 

 

UNIVERSIDADES IBÉRICAS DEBATEM 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

(CRUP) e a Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) realizou nos dias 29 e 30 de Novembro, 

uma Conferência Universitária Ibérica sobre Transferência de 

Tecnologia. 

A Conferência Universitária Ibérica sobre Transferência de 

Tecnologia destinava-se a reflectir sobre modalidades de 

cooperação Universidade-Empresa em Portugal e Espanha e 

ainda sobre as boas práticas para a transferência de 

conhecimento e de tecnologia, com especial incidência nas 

boas práticas internacionais e na experiência acumulada 

pelas universidades ibéricas. 

Além de uma avaliação da actual conjuntura, a Conferência 

teve por objectivo fomentar a troca de reflexões e a 

identificação de propostas que visem estimular a cooperação 

entre actores institucionais dos dois países ibéricos e 

estruturar abordagens inovadoras em domínios relacionados 

com contratos de transferência de conhecimento. 

Discutiu-se ainda como é que as empresas, geradas no seio 

das universidades, se relacionam com a estrutura 

universitária e como se afirmam como alavancas nas 

respectivas economias, designadamente no plano da 

internacionalização. 

Foi também explorada a relevância dos projectos em 

consórcio estabelecidos entre os grupos de investigação 

universitários e as empresas, fomentando a incorporação da 

inovação nos processos produtivos. 

 

RELATÓRIO DA UNESCO SOBRE CIÊNCIA 2010 

Foi publicado recentemente o Relatório da UNESCO sobre 

Ciência relativo ao ano de 2010. Este relatório publicado a 

cada 5 anos faz uma análise das políticas científicas e 

apresenta estatísticas dos principais indicadores de produção 

científica e inovação para todas as regiões do globo. Portugal 

não tem uma secção especialmente dedicada mas surge 

englobado no capítulo dedicado à União Europeia (assim 

como todos os outros países da UE). O relatório pode ser 

consultado em 

http://www.unesco.org/science/psd/publications/sc_rp_10.sht

ml 

 

EVENTOS 

- Colóquio internacional  

“Portugal entre desassossegos e desafios” 

17 e 18 de Fevereiro de 2011 

Local: Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra 

Para mais informações consulte: 

http://www.ces.uc.pt/portugal2011/pages/pt/apresentacao.php 

 

- Congresso Internacional de Turismo 

Fevereiro de 2011 

Local: Feira Internacional de Lisboa 

mailto:snesup@snesup.pt
http://www.unesco.org/science/psd/publications/sc_rp_10.shtml
http://www.unesco.org/science/psd/publications/sc_rp_10.shtml
http://www.ces.uc.pt/portugal2011/pages/pt/apresentacao.php
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2010 

publicada em 19 de Novembro  

- Aprova a Agenda Digital 2015, iniciativa inserida no âmbito 

do Plano Tecnológico. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

25&iddip=20102843 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2010 

publicada em 17 de Novembro  

- Aprova o plano de acção para a formação profissional dos 

trabalhadores da Administração Pública para o período 2011-

2013. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

23&iddip=20102809 

 

Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de Novembro  

- Aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego (CITE), reforçando as suas 

competências no acompanhamento e representação de 

vítimas de discriminação de género no trabalho e no emprego 

em processos administrativos e judiciais e procede à quarta 

alteração do Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de Outubro, que 

aprovou a Lei Orgânica do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social.  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

23&iddip=20102817 

http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20063410 

 

Portaria n.º 1189/2010, de 17 de Novembro  

- Procede à identificação de domínios de habilitação para a 

docência em vários graus de ensino. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

23&iddip=20102818 

 

Portaria n.º 1181/2010, de 16 de Novembro  

- Define os procedimentos de criação, alteração e extinção de 

agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da 

educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino 

secundário da rede pública do Ministério da Educação. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

22&iddip=20102804 

 

Portaria n.º 1181/2010, de 16 de Novembro  

- Define os procedimentos de criação, alteração e extinção de 

agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da 

educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino 

secundário da rede pública do Ministério da Educação. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.2

22&iddip=20102804 
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