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ENSINO SUPERIOR: O ELO MAIS FRACO? 
A equipa de professores do ensino superior que tomou conta do Ministério da 
Educação e Ciência está, como lhe compete, muita atenta ao básico e 
secundário, mas, por omissão, está a deixar degradar situações no superior. 

Falando apenas de aspetos profissionais, assistimos nos últimos meses a um 
processo de alterações do ECD do básico e secundário, que, no final, foi seguido 
por uma republicação do mencionado ECD de onde resulta que nestes níveis de 
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ensino os professores, apesar do disposto na Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e na Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que aplicava o regime do 
contrato de trabalho em funções públicas desde 1 de Janeiro de 2009 a todas as 
situações, continuam a ser providos por nomeação e pelo defunto contrato 
administrativo de provimento. 

As federações sindicais já se felicitaram pelo sucesso alcançado, mas o facto é 
que quando foi do superior assinaram gostosamente acordos e atas relativos à 
revisão do ECDU e do ECPDESP a sujeitar-nos a contrato de trabalho em funções 
públicas. 

Assim sendo, enquanto que os professores auxiliares e adjuntos são desde há 
anos contratados em regime de contrato de trabalho em funções públicas sem 
acesso a tenure, os novos professores do básico e secundário entrarão na 
carreira com nomeação. 

O SNESup apresentou, conforme oportunamente divulgámos, uma proposta de 
alterações pontuais aos regimes transitórios e aos próprios ECDU e ECPDESP 
que visam corrigir alguns aspetos da situação criada pela revisão de 2009. No 
entanto, a equipa política do Ministério ainda não deu qualquer resposta. 

Acumulam-se, entretanto, dificuldades de aplicação dos Estatutos e dos regimes 
transitórios que têm origem em meras interpretações e que só atingem o grau 
de generalização que atingem neste momento porque nas Laranjeiras, tal como 
no inquilino anterior, são incapazes de reconhecer que são responsáveis pelo 
sistema. Foi o Ensino Superior abandonado? 

_______________________ 

SNESup REUNE COM PRESIDENTE DA ASJP 
O Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Juiz 
Desembargador António Francisco Martins, recebeu no passado dia 27 o 
Presidente da Direção do SNESup António Vicente e os membros da Direção 
José Moreira e Raul Jorge, na sede da ASJP em Lisboa. Este encontro permitiu 
aos responsáveis de ambas as estruturas sindicais trocarem impressões sobre os 
problemas que vêm afetando duas carreiras com elevadas qualificações e 
responsabilidades no país ficando claro que muitos destes problemas são 
comuns a ambas as classes profissionais sem descurar preocupações mais 
abrangentes. Resultou ainda deste encontro uma base de partilha de 
informações nomeadamente no que respeita às ações que ambas as 
associações estão a preparar visando a impugnação dos cortes nos vencimentos 
em 2012 bem como uma colaboração mais próxima entre ambas as estruturas 
sindicais com vista à defesa dos interesses dos associados de ambas. 

_______________________ 
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REUNIÃO COM O REITOR DA UNIVERSIDADE ABERTA 
Reuniu no passado dia 20 de fevereiro uma delegação do SNESup composta 
pelos membros da Direção António Vicente (Presidente), Marc Jacquinet, Jorge 
Morais e Luís Cavique, com o Reitor da Universidade Aberta Paulo Silva Dias, o 
Vice-Reitor Domingos Caeiro e o Pró-Reitor João Caetano. Os responsáveis do 
SNESup começaram por apresentar os cumprimentos ao Reitor recém eleito e 
respetiva equipa reitoral aproveitando também para abordar um conjunto de 
assuntos que têm vindo a preocupar o Sindicato tais como a avaliação de 
desempenho dos docentes e a inexistência do respetivo regulamento, a 
colaboração dos docentes da Universidade Aberta com outras instituições bem 
como questões relativas ao serviço docente e excessiva burocratização de 
processos. 

_______________________ 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  
PONDERA ENCERRAMENTOS EM AGOSTO 
Reuniu no passado dia 28 uma Delegada do SNESup com o Administrador da 
Universidade de Évora tendo este informado que a Universidade pretende 
encerrar alguns edifícios durante a primeira quinzena de agosto e uma semana 
no Natal como forma de diminuir os custos de funcionamento da Universidade 
em momentos de menor atividade salientando, todavia, que mesmo assim os 
docentes e investigadores não ficarão impedidos de aceder às instalações nem 
de desenvolver as suas atividades habituais. 

_______________________ 

RAD DO IPSETÚBAL EM DISCUSSÃO PÚBLICA  
TEM CONTADO COM CONTRIBUTOS DO SNESup 
Apesar de o projeto de regulamento de avaliação do desempenho dos docentes 
do Instituto Politécnico de Setúbal se encontrar ainda em fase de discussão 
pública e a audição sindical dever decorrer só sobre o projeto final de 
regulamento que dai resulte, o SNESup tem vindo na última semana a enviar um 
conjunto de contributos aos docentes do IPS relativamente a algumas propostas 
mais preocupantes vertidas no projeto de regulamento em causa. Se a 
participação dos órgãos científico e pedagógico resulta claramente do disposto 
no ECPDESP e não pode deixar de ser atendida (mesmo em instituições em que 
pelo n.º de docentes possam julgar contornar a lei para supostamente facilitar o 
processo), o mesmo se passará com a avaliação dos dirigentes que deve ser 
efetiva e não pode resultar na atribuição automática da pontuação ou com a 
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inédita e completamente destituída de base legal ideia de criar uma quota para 
excelentes e uma quota para outros. Apesar de ser um dos últimos 
regulamentos a ser produzido este não pode continuar a insistir em soluções 
ilegais e até imorais e sobre as quais o SNESup há muito vem alertando. Se errar 
pode ser aceitável persistir no erro é ultrajar. 

_______________________ 

PLANO ESTRATÉGICO DO ISEL 
Na sequência do anunciado na última InfoSNESup, reuniram no passado dia 27 
responsáveis do SNESup (António Vicente - Presidente da Direção e Jorge 
Rodrigues - Delegado Regional) com o Vice-Presidente (Francisco Severo) e 
Secretária (Cláudia Valente) do ISEL responsáveis pelo processo de auscultação 
com vista à elaboração do plano estratégico do Instituto para o quadriénio 
2012-2015. Os responsáveis do SNESup tiveram oportunidade de evidenciar 
algumas preocupações que deverão ser tidas em conta nomeadamente 
respeitantes à carreira docente que valorizem o mérito e a qualidade do 
trabalho desenvolvido por estes profissionais. Esta fase de participação 
decorrerá até à primeira semana de março contando os responsáveis do ISEL 
que o plano estratégico possa ficar finalizado em maio. 

_______________________ 

EVENTOS 
Conferência The Impact of Euro crisis on the Spanish and Portuguese  
financial systems and lessons, por Sebastian Royo 
Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa 
5 Março 2012 
www.ics.ul.pt 
 
Palestra Território, Pessoas, Organizações e o Turismo:  
Algumas Considerações sobre o Médio Tejo, por Luís Mota Figueira,  
inserida no Ciclo de Palestras Sábados às cinco… 
Centro Cultural Vila Nova da Barquinha 
3 Março 2012 
http://portal.estt.ipt.pt 
 
Colóquio Internacional Dia da China. A Lusofonia e a China 
Casa da escrita 
7 Março 2012 
www.ces.uc.pt 
 

http://www.ics.ul.pt/
http://portal.estt.ipt.pt/
http://www.ces.uc.pt/
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II Encontro do Ensino Pós Graduado em Enfermagem - Gestão das Emoções 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 
15 Março 2012 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 
www.esscvp.eu 
 
Conferência Da Casa à Escola, Percursos de Desvio, por Adelino de Jesus 
Antunes 
Escola Superior de Educação de Torres Novas 
15 Março 2012 
www.esetn.pt 
 
Conferência Quando “Je est une autre”: o ‘feminino’ e a Modernidade, por 
Marinela Freitas 
Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra 
16 Março 2011 
www.ces.uc.pt 
 
 

Call for papers 
 
Congresso Europeu de Epidemiologia 
5-8-Setembro 2012 
Prazos: 15 Março 2012 
30 Abril 2012 
www.euroepi2012.com 
 
Colóquio Associações e Ciência 
Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa 
11 Junho 2012 
Prazo: 20 Março 2012 
www.socsci.ics.ul.pt 
 
II Encontro Rural RePort (Rede de História Rural em Português)  
– Modalidades de acesso à terra: instituições e relações sociais.  
29-30 Junho 2012  
Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaut 
Prazo: 30 Março 2012 
www.ics.ul.pt 

_______________________ 

http://www.esscvp.eu/
http://www.esetn.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.euroepi2012.com/
http://www.socsci.ics.ul.pt/
http://www.ics.ul.pt/
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DIÁRIO DA REPÚBLICA  
Decreto-Lei n.º 48/2012, de 29 de Fevereiro  
- Aprova a orgânica da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas. 
 
Decreto Regulamentar n.º 27/2012, de 29 de Fevereiro  
- Aprova a orgânica da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 24/2012. publicada em 23 de 
Fevereiro  
- Recomenda ao Governo, às instituições europeias e aos Estados membros da 
União Europeia que concentrem os seus esforços na promoção do crescimento 
económico e na criação de emprego. 
 
Decreto-Lei n.º 45/2012, de 23 de Fevereiro  
- Aprova a orgânica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.. 
 
Decreto-Lei n.º 42/2012, de 22 de Fevereiro  
- Altera o sistema de apuramento da classificação final do ensino secundário 
dos cursos científico-humanísticos de ensino recorrente para efeitos de 
prosseguimento de estudos, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 
74/2004, de 26 de março, que estabelece os princípios orientadores da 
organização e da gestão curricular, bem como da avaliação da aprendizagem, 
no nível secundário de educação. 
 
Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro  
- Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso das entidades públicas. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012. publicada em 21 de 
Fevereiro  
- Aprova os critérios de determinação do vencimento dos gestores das 
entidades públicas integradas no Serviço Nacional de Saúde. 
 
Decreto-Lei n.º 41/2012. de 21 de Fevereiro  
- Procede à 11.ª alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril. 
 
Decreto Regulamentar n.º 26/2012. de 21 de Fevereiro 
- Regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e revoga o 
Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de Junho 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.43&iddip=20120387
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.43&iddip=20120389
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.39&iddip=20120357
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.39&iddip=20120357
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.39&iddip=20120360
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.38&iddip=20120351
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040836
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040836
http://www.dre.pt/cgi/ddia.exe?t=d&cap=212&doc=20120342&v01=1&v02=2012-02-21&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-02-21
http://www.dre.pt/cgi/ddia.exe?t=d&cap=212&doc=20120343&v01=1&v02=2012-02-21&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-02-21
http://www.dre.pt/cgi/ddia.exe?t=d&cap=212&doc=20120343&v01=1&v02=2012-02-21&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-02-21
http://www.dre.pt/cgi/ddia.exe?t=d&cap=212&doc=20120344&v01=1&v02=2012-02-21&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-02-21
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=19901118
http://www.dre.pt/pdf1s%5C2012%5C02%5C03700%5C0085500861.pdf
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20101178
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2012. publicado em 
17 de Fevereiro  
- Acórdão do STA de uniformização de jurisprudência de 14 de Dezembro 
de 2011, no processo n.º 903/10. O Decreto-Lei n.º 408/89, de 18 de 
Novembro, contém normas específicas relativamente ao regime de 
promoção do pessoal docente universitário e do ensino superior 
politécnico e do pessoal de investigação científica, devendo, em 
consequência, o regime por ele estabelecido, designadamente no seu 
artigo 3.º, alínea b), in fine, ser considerado como lei especial, 
prevalecendo sobre as regras gerais para as carreiras da Administração 
Pública previstas no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, 
concretamente a contida no seu artigo 17.º, n.º 2. 

_______________________ 
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http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.35&iddip=20120331
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.35&iddip=20120331
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19893506
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19893125
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

