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DEPOIS DA APROVAÇÃO DO OE 

O processo de aprovação do OE, e os próprios cenários de compromisso que 
foram sendo aventados, mostram que se continua a procurar ignorar a 
gravidade da situação criada ao pessoal mais qualificado da Administração 
Pública, e particularmente aos docentes do ensino superior e investigadores, 
que vêem renovados os cortes de 2011 bem como mantidos e até agravados 
mecanismos que penalizam a recompensa do mérito.  

A invocação do estudo do Banco de Portugal sobre remunerações deveria levar a 
corrigir a situação criada aos quadros mais qualificados, cujas remunerações são 
inferiores à do sector privado, ao contrário do que sucederá com o pessoal menos 
qualificado. Contudo as preocupações do Governo e dos partidos parlamentares foram 
em sentido diverso. O seu posicionamento, e o das próprias confederações sindicais, 
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quanto a esta questão tem de ser clarificado no futuro. Tanto o sucesso da petição 
pública que ajudámos a divulgar como a própria visibilidade da paralisação de 
actividades em importantes instituições universitárias mostram que há muitos colegas 
que não aceitam a desvalorização remuneratória que nos é imposta. Sem prejuízo da 
solidariedade com outros sectores profissionais, o SNESup não se esquecerá que se 
constituiu para dar voz aos interesses profissionais dos docentes e investigadores, até 
aí diluídos noutras formas de representação. 

O terem sido rechaçados dois Artigos - o 42º e o 43º da Proposta de Lei do OE para 
2012 - conforme foi desde o início nosso objectivo assumido, afasta  ameaças 
adicionais para a qualidade de ensino e de investigação e até para a aplicação  de 
certos aspectos dos Estatutos de Carreira. Esperamos que as Universidades, tendo 
lutado pela autonomia, não deixem de a exercer efectivamente. 

_______________________________________________________________ 

 

O DIA 24 NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO SNESup 

O Forum SNESup 
http://forumsnesup.wordpress.com/ 

e o Facebook 
http://www.facebook.com/SNESup 

permitiram ir acompanhando os registos de algumas iniciativas mais 
emblemáticas ao longo do dia. Alguns textos foram também publicados, 
nomeadamente: 

• SNESup propõe nova forma de contabilização de adesões a greves 
O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) critica os resultados publicados 
sobre a greve de 24 de Novembro e propõe para o futuro uma forma alternativa 
de contabilização; 

• Impacto da Greve nas Universidades maior do que em 2010  
O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) anuncia que por todo o 
país as instituições sentiram os efeitos da adesão dos docentes e 
investigadores aos pré-avisos de greve emitidos por várias organizações; 
• A greve de ontem no Ensino Superior. 

O dia de ontem não foi efectivamente um dia normal no Ensino Superior.  

Várias instituições estiveram praticamente paralisadas. 

Nesse mesmo dia foi ainda divulgado, no site, um breve balanço 
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/11/UmDiaDiferentenoEnsinoSuperior.
shtml 

e no dia seguinte emitido um comunicado saudando todos os que haviam de 
alguma forma contribuído para que o dia 24 não tivesse sido um dia normal no 
ensino superior 

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

http://forumsnesup.wordpress.com/
http://www.facebook.com/SNESup
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/11/UmDiaDiferentenoEnsinoSuperior.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/11/UmDiaDiferentenoEnsinoSuperior.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFkkkkyykVrAPsXiWC.shtml
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Ainda no balanço do dia 24, o SNESup não poderia deixar de chamar a atenção 
para a forma como a contabilização das adesões à greve foi assumida pela 
Direcção-Geral do Emprego e da Administração Pública (DGAEP)   

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

_______________________________________________________________ 

  

DOCUMENTO DO CRUP  
QUE SERVIU DE BASE À AUDIÇÃO PARLAMENTAR 

Encontra-se publicado no site do SNESup o documento do CRUP que serviu de 
base à audiência concedida em 9 de Novembro pela Comissão Parlamentar de 
Orçamento, Finanças e Administração Pública. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Autonomia_Financiamento_OE_2012
.pdf 

Estão em causa, no documento, aspectos relativos ao financiamento das 
instituições superiores e à sua autonomia de gestão. 

Sendo conhecido que o nosso Sindicato mantém importantes diferenças de 
pontos de vista com algumas Reitorias não queremos deixar de elogiar o 
procedimento do CRUP nesta crise, e de reiterar a nossa estranheza pelo acordo 
dado pelo Ministro Nuno Crato às propostas inicialmente enviadas para a 
Assembleia. 

_______________________________________________________________ 

 

SNESup REUNIU COM CCISP 

Reuniu no dia 18 de Novembro uma delegação do SNESup composta pelos 
membros da Direcção António Vicente, José Rodrigues, Catarina Fernando, 
Henrique Curado e Gonçalo Leite Velho, com o Presidente do CCISP (João 
Sobrinho Teixeira) e o Coordenador da Comissão para as Questões do 
Financiamento do Ensino Superior (Joaquim Mourato) 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. 

Os responsáveis do CCISP mostraram partilhar as preocupações relativas às propostas 
do Orçamento de Estado que previam a alteração ao RJIES (Lei n.º 62/2007, de 10 de 
Setembro) bem como o controlo do recrutamento ou a redução da autonomia das 
instituições. 

 

 

http://www.snesup.pt/htmls/EFkkkkyullwffeqcpX.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Autonomia_Financiamento_OE_2012.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Autonomia_Financiamento_OE_2012.pdf
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Ficou o compromisso de diálogo entre o SNESup e o CCISP sobre as matérias que 
venham a ser plasmadas na Lei do Orçamento de Estado para 2012 assim como em 
outros assuntos que preocupam particularmente o SNESup, nomeadamente no que 
respeita à formação dos docentes. 

_______________________________________________________________ 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO IMPUGNA REGULAMENTO  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE DA UTL 

O Ministério Público impugnou um conjunto de normas do Regulamento de 
Prestação de Serviço Docente da UTL, que restringem o direito a férias tal como 
formulado no ECDU, e prevêem a contratação, fora dos casos formulados no 
ECDU e sem título contratual legal, de pessoal docente sem remuneração. 

A impugnação tem por base exposição apresentada pelo SNESup que vem 
chamando a atenção para que o exercício de funções sem título adequado é 
legalmente punível. 

Iremos dando notícia de iniciativas similares em preparação. 

_______________________________________________________________ 

 

PETIÇÃO PÚBLICA RELATIVA À ALTERAÇÃO  
DO ESTATUTO DO BOLSEIRO DE INVESTIGAÇÃO 

Divulgamos petição pública lançada pela Associação dos Bolseiros de 
Investigação Científica (ABIC). 

http://www.peticaopublica.com/?pi=ABIC2011 

 

_______________________________________________________________ 
  

EVENTOS 

Ciclo de Conferências sobre a música “extremeña” 
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas 
2,5,6,7 Dezembro 2011 
http://www.ipcb.pt/ESART 

  

Ciclo de Conferências Cidades Ibéricas no Cinema 
6-7 Dezembro 2011 
Universidade de Coimbra – Centro de Estudos Sociais 
http://www.ces.uc.pt 

  

http://www.peticaopublica.com/?pi=ABIC2011
http://www.ipcb.pt/ESART
http://www.ces.uc.pt/
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Conferência “Aprender uma segunda língua” integrada no ciclo de 
conferências Questões-chave da Educação 
Universidade do Algarve 
5 Dezembro 2011 
Torre do Tombo 
6 Dezembro 2011 
http://www.ffms.pt 

 
Colóquio Internacional A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura 
Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras 
6-7 Dezembro 2011 
http://www.fl.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.ffms.pt/
http://www.fl.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 
Lei n.º 60-A/2011, de 30 de Novembro, Suplemento  
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.230S01&iddip=2
0111845 

- Procede à segunda alteração à Lei do Orçamento do Estado para 2011, 
aprovada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, altera o Decreto-Lei n.º 
287/2003, de 12 de Novembro, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI) e procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de 
Dezembro, que aprova um conjunto de medidas adicionais de redução de 
despesa com vista à consolidação orçamental prevista no Programa de 
Estabilidade e Crescimento (PEC) para 2010-2013. 
 
Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510805110.pdf 

- Regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos 
utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de 
regimes especiais de benefícios. 
 
Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510405108.pdf 

- Aprova o regime da formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita 
médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados. 
 
 
 

http://www.fpce.up.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.230S01&iddip=20111845
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.230S01&iddip=20111845
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103231
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20033475
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20033475
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103164
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510805110.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510405108.pdf
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2011, publicada em 29 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510205103.pdf 

- Define orientações para a reformulação do sector público do capital de risco e 
o respectivo contributo para a dinamização da economia. 
 
Lei n.º 57/2011, de 28 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22800/0508205084.pdf 
- Institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do 
Estado (SIOE). 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2011, publicada em 25 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22700/0506005060.pdf 

- Adere à proposta da Organização das Nações Unidas de declaração de 2012 
como Ano Internacional das Cooperativas (AIC-2012) e determina a execução a 
nível nacional das actividades que lhe estão associadas. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2011, publicada em 25 de Novembro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22700/0505905059.pdf 

- Determina a missão e as competências do Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia.  
 
_______________________________________________________________ 
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