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SE QUISERMOS, O FUTURO É NOSSO 

Assim escrevia em 1995 no SNESup Informação, anterior Revista do SNESup, o seu Director 

Edgard Fortes, num número especial relativo a Julho de 1995 ecoando o despertar de uma 

classe aparentemente adormecida para um processo de luta, incluindo o recurso à greve, que 

colocou "o diabo à solta" e conduziu sob o Governo seguinte ao "acordo de legislatura" que 

revalorizou de forma substancial entre 1996 e 1999 as carreiras dos docentes do ensino 

superior e investigadores. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESup%20Informao%2025%20Julho%20especial%201995.pdf 

Já então, o Sindicato, através de Teresa Almeida, apelava aos sócios para lhe enviarem 

informação sobre o que se tinha passado em todas as escolas: "Só conseguimos informar, se 
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nos informarem primeiro". Já então, e voltámos a fazê-lo em 2009, convidámos os associados a 

recorrer ao fundo de greve. 

As circunstâncias, os problemas, e a capacidade de resposta variam entre gerações e no ensino 

superior, 16 anos são uma "geração", muito embora a maioria dos colegas que fizeram as lutas 

de 1995 ainda estejam no sistema. 

Mas "se quisermos, o futuro é nosso", merece continuar a ser uma das nossas palavras de 

ordem. 

 

 

SNESup IMPUGNA REDUÇÃO DE PENSÕES DE APOSENTAÇÃO 

O SNESup colocou no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa uma acção contra o Estado, 

o Ministério das Finanças e Administração Pública e a Caixa Geral de Aposentações visando 

repor o valor das pensões de aposentação que através do Artigo 162º da Lei do Orçamento do 

Estado para 2011 foram reduzidas sob a forma de lançamento de uma Contribuição 

Extraordinária de Solidariedade revertendo para a própria Caixa Geral de Aposentações. 

O SNESup, que invoca a inconstitucionalidade e ilegalidade deste Artigo, sustenta que 

quaisquer correcções em termos de redistribuição de rendimentos devem ser feitas através do 

sistema fiscal dentro dos princípios constitucionais que prevêem um imposto único sobre o 

rendimento pessoal, tendo em conta a situação pessoal e familiar de cada contribuinte. 

Serão também colocadas acções com os mesmos fundamentos caso sejam efectuados novos 

cortes no valor das pensões. 

 

 

O CORPO DOCENTE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTÁ A SER ESVAZIADO 

O SNESup alertou em comunicado recentemente divulgado para a circunstância de os 

procedimentos de admissão de professores de carreira nas Universidades estarem, num 

balanço que fez para os últimos três anos, aquém do necessário para substituir os professores 

que se vão aposentando. 

Obtivemos um apreciável eco na comunicação social, destacando a TVI, a TSF, o Jornal de 

Notícias, o Diário de Notícias, o Público online, a Antena Minho, diversos títulos da imprensa 

regional e o Destak. 

Continuaremos a abordar este tema. 

 

 

PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Tal como referimos no anterior número do InfoSNESup a necessidade de publicação em Diário 

da República dos regulamentos cuja elaboração se encontra prevista quer no ECDU, quer no 

ECPDESP decorre da natureza do acto enquanto extensão da actividade regulamentar do 
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Estado, o que considerando as características de generalidade e abstracção das normas 

regulamentares exige a sua publicidade. 

Também o Instituto Politécnico de Portalegre, acerca de cujo Regulamento de Avaliação de 

Desempenho o SNESup foi ouvido, vai proceder à respectiva publicação, o que desde já 

publicamente registamos e agradecemos. 

 

 

PROVAS PÚBLICAS PARA EQUIPARADOS A PROFESSOR  

E A ASSISTENTE COM MAIS DE 15 ANOS DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

A apreciação parlamentar da revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 

Superior Politécnico previu um regime de consolidação dos vínculos na respectiva categoria 

para os equiparados a professor e a assistente na respectiva categoria com mais de 15 anos 

em tempo integral ou dedicação exclusiva na respectiva categoria. O prazo para requerer tais 

provas termina na semana que finda em 13 de Maio de 2011. Segundo a Lei, que não prevê a 

produção de quaisquer regulamentos por parte dos Institutos Politécnicos, bastará que os 

Conselhos Técnico-Científicos definam as provas. 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpFFEAkEynSgFAect.shtml 

A apresentação a provas não depende do pagamento de qualquer taxa, emolumento, propina 

ou de qualquer outra alcavala diversamente denominada. 

Entretanto dois institutos politécnicos publicaram regulamentos que prevêem que qualquer 

docente, inclusive de carreira, com mais de 15 anos de serviço,  pode candidatar-se através das 

provas à categoria que escolher. 

O SNESup teve acesso a um parecer jurídico do MCTES, comunicado em devido tempo ao 

CCISP, que contraria tal interpretação e pode, em todo o caso, confirmar que nunca tal cenário 

foi colocado pelas associações sindicais ou pelos grupos parlamentares durante o processo de 

apreciação parlamentar.  

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/parecer_sgmctes_provas_publicas_lei_7_2010.pdf 

Lamentamos que se tenha perdido tempo com este tipo de interpretações, protelando a 

abertura de concursos que poderiam permitir o acesso a categoria superior por parte de 

colegas que detêm as qualificações exigidas pelo Estatuto revisto. 

 

 

FIM DA SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO REGIME TRANSITÓRIO NOS IPs 

A posição de suspensão da passagem a adjunto dos docentes que se doutoraram a partir de 1 

de Janeiro, decorrente da aplicação do Decreto-Lei nº. 207/2009, de 31 de Agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº.7/2010, de 13 de Maio, em virtude das dúvidas que se 

colocavam devido á entrada em vigor da Lei do OE de 2011 foi já revista por alguns Institutos 

Politécnicos. 

http://www.snesup.pt/htmls/EFpFFEAkEynSgFAect.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/parecer_sgmctes_provas_publicas_lei_7_2010.pdf
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Apesar da Tutela não ter dado qualquer contributo para esclarecer esta situação o CCCISP 

pronunciou-se favoravelmente à continuação da aplicação do regime transitório e esta 

situação está já a ser reposta em alguns Instituitos Politécnicos, inclusive com o pagamento de 

retroactivos. 

Uma das instituições onde já se inicaram os procedimentos necessários para corrigir a situação 

foi o IP Leiria, esperamos que todas as instituições sigam este exemplo. 

 

 

SITE DO SNESup: INFORME-SE SOBRE CONCURSOS E BOLSAS 

O SNESup publica há mais de uma dezena de anos anúncios relativos a concursos de pessoal 

docente e investigador, tendo posteriormente passado a publicar anúncios sobre bolsas: 

 Concursos Ensino Superior Universitário Público 

 Concursos Ensino Superior Politécnico Público 

 Anúncios Ensino Superior Particular e Cooperativo 

 Bolsas  

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupAlAucFzVdIV 

Estamos a procurar incluir informação sobre  a constituição de bolsas de recrutamento de 

pessoal especialmente contratado e divulgar outros procedimentos de recrutamento. 

Se está a pensar concorrer veja também as nossas Informações úteis. 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEukFuudSTQfEOd 

Encontrará ali, para além da relação dos docentes da instituição / unidade orgânica a que 

pretende concorrer, a legislação e regulamentação sobre concursos, lei geral, ECDU e do 

ECPDESP, regulamentos das instituições. 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkkFuAEiWpaaQOI 

Complexo ? Pois, mas o mundo está assim, particularmente depois da revisão dos estatutos de 

carreira. 

 

 

EVENTOS 

Seminário “Desertificação e Despovoamento – Um Olhar sobre a Beira Interior” 

6 de Maio de 2011 

Escola Superior Agrária de Castelo Branco 

Informações: www.quercus.pt, madalena.quercus@gmail.com 
 

IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica (JIA) 

11-14 de Maio de 2011 

Universidade do Algarve – Campus das Gambelas 

Informações: www.jia2011.com 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupAlAucFzVdIV
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEukFuudSTQfEOd
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkkFuAEiWpaaQOI
http://www.quercus.pt/
mailto:madalena.quercus@gmail.com
http://www.jia2011.com/
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Fórum “Política de Saúde, Valor dos Cuidados de Enfermagem” 

12 de Maio de 2011 

Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra 

Informações: www.ordemenfermeiros.pt 

 

Conferência “Portugal na Nova ordem Financeira Europeia” 

12 de Maio de 2011 

Universidade dos Açores – Campus de Angra de Heroísmo 

Informações: www.economiagestao.deg.uac.pt 

 

Seminário “O Homem entre a Ciência e a Religião: do real físico ao sensitivo” 

13 e 14 de Maio de 2011 

Instituto Politécnico de Tomar - Centro de Pré-História e Departamento de Território, 

Arqueologia e Património 

Informações: http://portal.ipt.pt 

 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

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+». 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas 
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt 

 

Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 

Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt 
 

Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt 
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