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NÃO PERDER DE VISTA OS NOSSOS OBJECTIVOS  

A nossa resposta, enquanto Sindicato, à proposta de Orçamento do Estado para 

2012 visa, no essencial, os seguintes aspectos: 

- o estrangulamento financeiro do ensino superior e a tentativa de restringir 
numa escala inimaginável a capacidade de gestão das instituições; 

- a renovação em 2012 da vigência das normas que para 2011 introduziram 
nos nossos vencimentos cortes até 10% e o agravamento das restrições às 
alterações de posição remuneratória; 

- a supressão, por dois anos, do subsídio de férias e de Natal. 

Todos esses aspectos estiveram desde logo presentes na concentração junto ao 

MEC que organizámos em 29 de Outubro, na mensagem que fizemos passar 
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para a comunicação social e no debate que tem sido realizado nas estruturas 

sindicais. 

O estrangulamento financeiro do ensino superior e a tentativa de restringir a 

capacidade de gestão das instituições foram abordados, com grande projecção 

pública, pelo CRUP, mas nada está ainda garantido quanto à supressão dos dois 

artigos da Proposta de Lei do OE que estão mais directamente em causa. 

A nossa preocupação com os cortes de vencimentos e com os bloqueios à 

alteração de posição remuneratória que afectam a quase totalidade dos 

docentes do ensino superior público e investigadores foi expressa no final do 

ano passado com a marcação de uma greve do ensino superior coincidente com 

a greve geral decretada pela CGTP e pela UGT e pela interposição de acções 

judiciais com fundamentação específica, que ultrapassa a argumentação 

entretanto rejeitada pelo Tribunal Constitucional, e que portanto prosseguem o 

seu curso e serão renovadas em 2012. 

As confederações sindicais valorizaram na altura a nossa posição e o impacto da 

greve mas, apesar dos nossos esforços, não houve qualquer evolução 

subsequente que nos permitisse acompanhar o que foram fazendo em sede de 

concertação social. 

Em relação a 2012, a contestação da renovação dos cortes de vencimentos de 

2011 e do bloqueio às alterações de posição remuneratória parece estar diluída, 

o que é compreensível, numa contestação mais global envolvendo os cortes dos 

subsídios de férias e de Natal. Neste contexto o SNESup acolheu favoravelmente 

e divulgou uma petição de cerca de sessenta personalidades que realçou a 

circunstância de os cortes estarem a atingir o pessoal mais qualificado, sem 

qualquer suporte, antes pelo contrário, no invocado estudo do Banco de 

Portugal. A petição ultrapassou as 7000 assinaturas muito tendo a divulgação 

feita pelo SNESup para alcançar esses resultados. A preocupação com a situação 

remuneratória do pessoal mais qualificado deve continuar a ser vincada junto 

da opinião pública e do sistema político, uma vez que existe uma total 

indefinição sobre se algum dia as medidas "temporárias" deixarão de ser 

definitivas e por que ordem serão desactivadas. 

No imediato, e estando aparentemente bloqueado o diálogo no sistema político 

e na concertação social, a Direcção do SNESup decidiu utilizar a autorização para 

emitir o pré-aviso de greve para 24 de Novembro que lhe foi concedida pelo 

Conselho Nacional do Sindicato. Nesta situação, que reconhecemos ser 

complexa, entendemos que o próximo dia 24 não pode ser um dia de 
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funcionamento normal do ensino superior. Mas espera-nos um ano lectivo, ou, 

mais realisticamente, esperam-nos vários anos lectivos, de esforços com o 

objectivo de preservar a integridade e a qualidade do sistema de ensino 

superior e de defender as carreiras dos seus docentes e investigadores e, em 

termos mais amplos, o seu estatuto profissional. 

_______________________________________________________________ 

PRÉ-AVISO DE GREVE 

Já se encontram publicados no nosso site, o pré-aviso de greve emitido pelo 

SNESup para 24 de Novembro 

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

e um conjunto de “indicações práticas” 

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

Admite-se, conforme resultou do debate que precedeu a deliberação do 

Conselho Nacional de 29 de Outubro que esta greve seja concretizada de forma 

diferenciada oferecendo o pré-aviso uma grande latitude de possibilidades. 

Se pretende colaborar na dinamização da greve e outras formas de actuação no 

seu local de trabalho contacte-nos para snesup@snesup.pt.  

_______________________________________________________________ 

SNESup REUNIU COM CRUP 

Reuniu no dia 15 de Novembro uma delegação do SNESup composta pelos 

membros da Direcção António Vicente, Teresa Alpuim, Marc Jacquinet e Raul 

Jorge, com o Presidente do CRUP (António Rendas) na sequência de pedido 

efectuado pelo SNESup visando analisar as matérias constantes na proposta de 

Orçamento de Estado para 2012 que incidem directamente sobre os docentes e 

investigadores bem como sobre as instituições. 

Foi evidenciado pelo Presidente do CRUP a partilha da preocupação relativa às 

matérias constantes na proposta de Orçamento de Estado, com especial 

destaque para os artigos que prevêem a alteração ao RJIES (Lei n.º 62/2007, de 

10 de Setembro) e o controlo do recrutamento pelas instituições de ensino 

superior (artigos 42º e 43º) e que colocam seriamente em causa a autonomia e 

bom funcionamento das instituições. 

Ficou aberta a porta ao diálogo entre o SNESup e o CRUP caso estas propostas 

não sejam eliminadas na apreciação na especialidade do Orçamento de Estado 

http://www.snesup.pt/htmls/EFkEuuZyFVDOmplTXQ.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFkEuuZZFANjJnSBQw.shtml
mailto:snesup@snesup.pt
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na Assembleia da República bem como em outras matérias que preocupam 

particularmente o SNESup. 

_______________________________________________________________ 

REUNIÃO COM REITORES DA UL E UTL  

SOBRE O PROJECTO DE FUSÃO  

No dia 16 de Novembro realizou -se, na sequência de uma iniciativa do nosso 

sindicato, uma reunião entre uma delegação do SNESup, e os Reitores da UL 

(António Sampaio da Nóvoa) e UTL (Helena Pereira) sobre o anunciado processo 

de fusão entre estas instituições. 

O SNESup começou por chamar a atenção para a necessidade de participação 

sindical neste tipo de processos dando também ênfase a uma questão de 

princípio relativa à garantia da transição de todo o pessoal docente e 

investigador parta a nova instituição que possa vir a resultar da eventual fusão. 

Ambos os Reitores afirmaram que neste momento o processo não se baseia na 

fusão das duas Universidades mas sim na criação de uma nova instituição a 

partir das duas já existentes estando subjacente a este processo a garantia da 

transição de todos os docentes e investigadores da UL e UTL para a nova 

Universidade a criar.  

De igual modo, realçaram que a criação de uma nova Universidade só será 

possível existindo um largo consenso dentro das duas instituições, tendo-se 

comprometido desde já a informar regularmente o SNESup sobre o 

desenvolvimento do processo em curso 

_______________________________________________________________ 

IP LEIRIA: RAD NA ORDEM DO DIA,  

ACEEP ADIADO ATÉ DEZEMBRO 

O SNESup elaborou já um extenso parecer, com propostas de alteração muito 

precisas sobre o articulado, bem como sugestões para a revisão da proposta de 

grelhas, e enviou-o à Presidência do IP Leiria. 

Este Instituto pediu entretanto, em sede de processo de conciliação, o 

adiamento do prazo para concluir a resposta à proposta de Acordo Colectivo 

apresentada pelo nosso sindicato. O Árbitro Conciliador fixou 20 de Dezembro 

como novo prazo. 

_______________________________________________________________ 
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GABINETES DE MEMBROS DO GOVERNO  

O "sindicato" dos gabinetes de membros do governo vai, conseguir em pleno 

congelamento / redução de carreiras e de suplementos remuneratórios, uma 

alteração de estatuto que passa pela instituição de um novo suplemento 

remuneratório: o subsídio de isenção de horário, ainda por cima invocando, 

mal, uma auditoria do Tribunal de Contas, e dizendo que assim se poupam 

horas extraordinárias. 

Contudo, se consultarmos o relatório da auditoria em causa e a legislação nele 

citada, perceberemos que os vencimentos dos chefes do gabinete e adjuntos 

correspondem actualmente respectivamente aos de director-geral e de director 

de serviços, em ambos os casos com isenção de horário e sem direito ao 

pagamento de horas extraordinárias:   

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2007/audit-dgtc-rel013-2007-

2s.pdf 

Essa isenção de horário até agora não é compensada por qualquer suplemento 

remuneratório, e, segundo foi anunciado, vai passar a sê-lo para os membros 

dos gabinetes mas não para os dirigentes a cujos vencimentos os seus estão 

indexados. Há quem cuide dos seus. 

É claro que se diz que a partir de agora (e ainda bem) o Governo vai trazer 

sobretudo gente de dentro para os gabinetes. O edificante caso do mestre que 

vai ganhar mais dois mil euros para fazer como membro do gabinete os 

pareceres que já fazia enquanto funcionário explica como. O problema é que 

para o pessoal que passa a exercer novas funções mediante concurso o 

Orçamento do Estado para 2012 prevê que as exerça sem aceder à nova 

remuneração. 

_______________________________________________________________ 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 

Encontra-se já publicado no site do SNESup, Quem Somos, Prestação de Contas, 

o Relatório de Actividades e as Contas de 2010, aprovadas na reunião do 

Conselho Nacional realizada em 29 de Outubro. 

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

Nesta mesma área estão publicados todos os nossos relatórios e contas desde 

1991. 

Conhece outro sindicato que faça o mesmo? Se não é sócio, junte-se a nós.  

_______________________________________________________________ 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2007/audit-dgtc-rel013-2007-2s.pdf
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2007/audit-dgtc-rel013-2007-2s.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFkpluZyuyPUeCUDiD.shtml
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O SNESup NO FACEBOOK 

Consulte e participe na nossa página do facebook! 

http://www.facebook.com/SNESup 

_______________________________________________________________ 

 

EVENTOS 
Congresso Internacional  
“As tendências internacionais e a posição de Portugal” 
Universidade Autónoma de Lisboa 
16-18 Novembro 2011 
http://observare.ual.pt 
 

Encontro “Mar Português – Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento” 
Universidade do Algarve - Campus de Gambelas 
17-18 Novembro 2011 
www.ualg.pt 
 

Colóquio “Reescrever o pós-moderno” 
Galeria do Colégio das Artes, Coimbra 
17-18 Novembro 2011 
www.ces.uc.pt 
 

Conferência seguida de concerto  
"Modelos Biológicos aplicados à Composição Musical" 
Universidade do Algarve - Campus de Gambelas 
18 Novembro 2011 
www.ualg.pt 
 

Colóquio Internacional Maquiavel Dissimulado  
“Religião, Império e Herança Romana no mundo português” 
18-19 Novembro 2011 
Instituto Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
www.ics.ul.pt 
 

Conferência "Povos indígenas: cultura, território e sobrevivência" 
Instituto Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
22 Novembro 2011 
www.ics.ul.pt 
 

Conferência Internacional “Comparing Ancient  
and Modern DNA Variability in Human Populations” 
Biblioteca Municipal Almeida Garrett 
23-25 Novembro 2011 
http://cibio.up.pt 

http://www.facebook.com/SNESup
http://observare.ual.pt/
http://www.ualg.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.ualg.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://cibio.up.pt/
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V Colóquio Europeu de Psicologia e Ética – “A Psicologia em tempo de crises” 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada  
25-26 Novembro 2011 
www.ispa.pt 
 
International Conference on Engineering 2011 – Innovation and Development 
Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior 
28-30 Novembro 2011 
www.ubi.pt 
 
Conferência “Nos Confins da Razão. As Fronteiras da Cognição Humana” 
Instituto Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
29 Novembro 2011 
www.ics.ul.pt 
 
Call for papers 
1ª Edição dos Estados Gerais da Gestão nos Países de Expressão Latina  
“Para uma gestão sustentável e responsável:  
o contributo dos países de expressão latina” 
22-24 Março 2012 
Prazo: 15 Janeiro 2012  
www.eggpel.org 
 
Colóquio Internacional  
"Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada" 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
23-24 Abril de 2012 
Prazo: 30 de Dezembro de 2011 
www.ics.ul.pt 
 
II Conferência Internacional sobre o Desporto em África:  
“Desporto e lazer no continente africano: práticas e identidades” 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa do Instituto 
Universitário de Lisboa 
5-6 de Junho 2012 
Prazo: 15 Janeiro 2012 
http://conferenciadesportoemafrica.wordpress.com 
 
VII Congresso IberoAmericano de Docência Universitária  
“ Ensino Superior – Inovação e qualidade na docência” 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto  
24-27Junho 2012 
 Prazo: 15 Dezembro 2011 
www.fpce.up.pt 

http://www.ispa.pt/
http://www.ubi.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.eggpel.org/
http://www.ics.ul.pt/
http://conferenciadesportoemafrica.wordpress.com/
http://www.fpce.up.pt/
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II Conferência Applied Interculturality Research  
“Interculturalidade e Educação” 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
3-6 Setembro 2012 
Prazo: 20 Janeiro 2012 
www.fpce.up.pt 
  
Congresso Internacional “Entre a História e o Direito” (Homenagem ao 
Professor António Hespanha)” 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, 
27 -28 Setembro 2012 
Prazo: 31 Março 2012. 
www.ics.ul.pt 

 
_______________________________________________________________ 

 
DIÁRIO DA REPÚBLICA  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2011, de 14 de Novembro  

Cria o Grupo de Projecto para as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/21800/0484804848.pdf 

_______________________________________________________________ 

 

 

Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

www.snesup.pt 
 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas 
Telefone 217 995 660 – Fax 217 995 661 - snesup@snesup.pt 

 
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 225 430 542 - Fax 225 430 543 - snesup.porto@snesup.pt 

 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA  
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 239 781 920 – Fax 239 781 921 - snesup.coimbra@snesup.pt 

http://www.fpce.up.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/21800/0484804848.pdf
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

