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MANOBRAS DE AGOSTO 
As newsletters do SNESup mantiveram muito tempo a publicação de um único número 
no mês de Agosto, distribuído no início de setembro. Nos dois últimos anos, 
suspendemos esse procedimento que agora retomamos.  

De facto, o mês foi fértil em sobressaltos, ligados à preparação do Orçamento do 
Estado para 2013 e à não renovação de contratos que em jogada antecipação algumas 
instituições entenderam dever promover. Recebemos, também, um número 
significativo de documentos para audição sindical por parte de instituições para as 
quais a época terá parecido particularmente atrativa para o efeito, uma vez que os 
nossos representados se encontravam em férias. No próprio Diário da República 
surgiram múltiplas peças cuja leitura poderá interessar.  

_________________________ 
 

O OE PARA 2013 
Os meses de verão têm sido tradicionalmente no ensino superior ocasião da atribuição 
de dotações orçamentais e de alguma tentativa da sua negociação. A contestação este 
ano, do lado das universidades, que chegaram a ameaçar não entregar projetos de 
orçamento foi viva, mas de curta duração. Anotamos que no novo calendário de 
preparação do orçamento a Assembleia da República começa por votar os grandes 
números das dotações para despesa com contrapartida em receitas gerais, isto é, 
receitas não consignadas, que este ano saíram em 31 de julho, fixando desde logo uma 
dotação global para o ensino superior e ciência. A partir daí, apenas se podem negociar 
outras fontes de receita. As reivindicações orçamentais para o ensino superior terão de 
passar a ser feitas mais cedo e, a nosso ver, deveriam ser objeto de concertação entre 
os órgãos representativos das instituições e das associações sindicais. 

Em aberto está o articulado da proposta de Lei do OE que deve ser objeto de 
negociação geral anual. O SNESup, à semelhança do que vem fazendo desde há alguns 
anos, apresentou já uma proposta com vista à Negociação Geral anual para 2013, de 
onde destacamos o pedido de não reedição das normas do OE para 2012 que têm sido 
invocadas para continuar a remunerar como assistentes os colegas que ascendem à 
categoria de professores. 

Consulte aqui a proposta. 

_________________________ 
 

UNIVERSIDADES FUNDAÇÕES 
Anuncia-se ainda em termos muito vagos a revisão do RJIES e a supressão do regime 
fundacional, a favor da criação de um regime de autonomia reforçada para as 
instituições do ensino superior. 

É uma matéria que não pode deixar de ter intervenção sindical.  

_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/EFuyylulkFizsaKynv.shtml
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A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA  
E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
A Secretaria de Estado da Ciência, que não desencadeou procedimentos de negociação 
coletiva nem sequer ouviu as associações sindicais sobre o novo Regulamento de 
Bolsas da FCT e a revogação dos anteriores, nem sobre as alterações ao Estatuto de 
Bolseiro de Investigação Científica, marcou para o início de Setembro uma reunião de 
negociação coletiva a propósito de um projeto de Decreto-Lei relativo à contratação de 
doutorados para o exercício da atividade de investigação científica. 

Preparávamos um elogio da abertura, só que… descobrimos que parte das disposições 
do projeto já haviam sido publicadas como regulamento. 

_________________________ 
 

AUDIÇÕES SINDICAIS EM FÉRIAS 
O SNESup recebeu em 7 de agosto um conjunto de regulamentos de avaliação de 
desempenho relativos a Faculdades e outras unidades orgânicas da Universidade de 
Lisboa, com pedido de que se pronunciasse no prazo de 20 dias, sendo-lhe vedado 
emitir qualquer opinião sobre o mérito dos mesmos, apenas podendo pronunciar-se 
sobre a conformidade com o ECDU e com o RADD da Universidade, que nada diz sobre 
critérios e parâmetros de avaliação. A comunicação da Reitoria mereceu críticas 
públicas do SNESup, tendo sido já aceite a nossa sugestão de que o período de 
resposta se inicie em 1 de setembro. 

Recebemos igualmente para efeitos de audição sindical um projeto de introdução de 
alterações no Regulamento de Avaliação de Desempenho do ISCTE e um projeto de 
Regulamento de Avaliação de Desempenho do Instituto Politécnico de Setúbal. 

_________________________ 
 

REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
O projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade de 
Aveiro que inclui disposições relativas à propriedade intelectual, em relação ao qual o 
SNESup apresentou críticas logo na fase de discussão pública, tem agora uma nova 
versão que nos foi enviada com vista a audição sindical e em relação à qual 
apresentámos propostas de alteração.  

Encontra-se já agendada uma reunião com a Reitoria para debater o assunto. 

_________________________ 
 

RADE DA UTAD 
O SNESup apresentou alguns contributos adicionais com vista à melhoria do projeto de 
RADE (Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da UTAD), 

http://www.snesup.pt/htmls/EkZpVZEAZABUjsnFVr.shtml
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aplicável às 5 escolas, designadamente com vista à sua harmonização com o RAD da 
Universidade já aprovado e publicado, tendo solicitado a realização de uma reunião. 

_________________________ 
 

TORNAR A NOSSA SEDE NACIONAL MAIS FUNCIONAL 
O nosso sindicato, que vai fazer 23 anos, apenas em 2010 equacionou, no plano de 
atividades aprovado pela Direção em funções no primeiro semestre de 2010, a 
necessidade de libertar as instalações da sede nacional de materiais desnecessários 
(por exemplo as coleções da 1ª série do Diário da República hoje em dia acessíveis na 
INTERNET) e de equipamentos avariados ou obsoletos. Até se criou um modelo para 
registo dos abates. 

No entanto só no corrente mês de agosto alguns funcionários tomaram em mãos a 
iniciativa de proceder à “depuração”. Chamada uma empresa especializada, dezenas 
de equipamentos já não utilizados e três toneladas de papel deixaram de nos 
incomodar. Perspetiva-se uma segunda fase, que exigirá uma triagem prévia e 
possivelmente o recurso à digitalização de anos de arquivos em papel com recurso a 
colaboração externa. Aos protagonistas deste esforço, os nossos agradecimentos. 

_________________________ 
 

OS MOVIMENTOS NO SITE DO SNESup 
O SNESup vem desde 2003 reservando espaço no seu site para a colocação de 
informação sobre organizações, de carácter sindical ou sobre movimentos que 
defendem causas e formulam propostas que o Sindicato, independentemente de as 
apoiar ou não, entende deverem ser divulgadas.  

No nosso site estão assim neste momento presentes na Secção Movimentos os 
seguintes MOVIMENTOS 

A informação relativa a movimentos cuja finalidade se esgotou ou em relação aos 
quais não é possível detetar atividade recente encontra-se salvaguardada em Arquivo.  

Se os movimentos a que está ligado consideram importante a sua presença no site do 
SNESup, em princípio numa base de reciprocidade, contacte-nos. 

_________________________ 
 

EVENTOS 
NESTA QUINZENA 
• 5th International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products 

Universidade Fernando Pessoa 
5-7 setembro 2012 
ecowood.ufp.edu.pt 
 
 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEppubhAGZrKu
http://ecowood.ufp.edu.pt/
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• Conferência “Perceção Interdisciplinar da Fraude e Corrupção” 
Faculdade de Economia – Universidade do Porto 
13-15 setembro 2012 
http://www.gestaodefraude.eu 

 
DEPOIS 
• II Colóquio A Justiça em análise 

Universidade Fernando Pessoa 
26 setembro 2012 
justica.ufp.edu.pt  
 

• Congresso Internacional “Entre a História e o Direito”,  
em homenagem ao Professor Doutor António Manuel Hespanha 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa / Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa 
27-28 setembro 2012 
www.ics.ul.pt 
 

• Jornadas Europeias do Património 2012 – “O Futuro da Memória” 
Centro de Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
28-30 setembro 2012 
www.lnec.pt 
 

• Congresso Nacional de Psicologia: “Os Chapéus Psicológicos de Pessoa” 
Universidade Fernando Pessoa 
18-19 outubro 2012  
chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt 
 

• III Encontro Nacional de Geodesia Aplicada (ENGA)  
Núcleo de Geodesia Aplicada (NGA) – Departamento de Barragens de Betão do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).  
18-19 outubro 2012 
enga.lnec.pt 
 

• CRIARS 2012 – II Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social 
SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações  
– Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa 
25-27 outubro 2012 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml 
 

• Conferência Internacional Ecos das Migrações :  
Memórias e Representações dos Migrantes (Sécs. XIX-XXI) 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
8-9 novembro 2012 
http://ihc.fcsh.unl.pt/ 
 
 

http://www.gestaodefraude.eu/
http://justica.ufp.edu.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.lnec.pt/
http://chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt/
http://enga.lnec.pt/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
http://ihc.fcsh.unl.pt/
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• Rethinking Warfare Conference 
Universidade Fernando Pessoa 
9-10 novembro 2012 
http://rethinkingwarfare.com/  
  

• Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
26 novembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 

 

CALL FOR PAPERS 
• Conferência CRIARS 2012  

– 2º Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social 
Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS) do 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 
(ISEG/UTL) 
25-27 Outubro 2012 
Prazo 2ª fase: 7 setembro 2012 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml 
 

• Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
17 -18 dezembro 2012 
Prazo: 30 setembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 

• Conferência Internacional de Investigação em Design “DESIGNA 2012 – 
in/sustentabilidade” 
Universidade da Beira Interior 
22-23 novembro 2012 
Prazo: 30 setembro 2012 
www.designa.ubi.pt 
 

• 8th Annual Graduate Conference in Political Science, 
 International Relations & Public Policy in Memory of Yitzhak Rabin 
The Hebrew University - Jerusalem 
12-14 dezembro 2012 
Prazo: 14 outubro 2012 
gradcon.huji.ac.il 

 

_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
• Portaria n.º 268/2012, de 31 de agosto 

Aprova os Estatutos do IADE-U Instituto de Arte, Design e Empresa – 
Universitário. 

http://rethinkingwarfare.com/
http://www.comparatistas.edu.pt/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
http://www.comparatistas.edu.pt/
http://www.designa.ubi.pt/
http://gradcon.huji.ac.il/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.169&iddip=20121718
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Observação: as normas sobre docentes reproduzem o RJIES, obrigando a 
entidade proprietária a garantir uma carreira paralela à do ensino público.  
 

• Decreto-Lei n.º 206/2012, de 31 de agosto 
Reconhece a natureza de instituto universitário ao IADE-U Instituto de Arte, 
Design e Empresa – Universitário. 
 

• Portaria n.º 266/2012. de 30 de agosto 
Estabelece as regras a que obedece a avaliação do desempenho docente dos 
diretores de agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, dos diretores 
dos centros de formação de associações de escolas e dos diretores das escolas 
portuguesas no estrangeiro. 
 

• Portaria n.º 265/2012. de  30 de agosto 
Define as regras e procedimentos a observar quanto à celebração, 
acompanhamento e avaliação dos contratos de autonomia a celebrar entre os 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e o Ministério da Educação e 
Ciência. 
 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2012. publicada em  29 de agosto 
Aprova a classificação dos institutos públicos de regime especial resultantes da 
alteração à lei quadro dos institutos públicos pelo Decreto-Lei n.º 123/2012, de 
20 de junho, para efeitos da determinação do vencimento dos respetivos 
membros dos conselhos diretivos. 
 

• Lei n.º 47/2012. de 29 de Agosto 
Procede à quarta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro, por forma a adequá-lo à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, que 
estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se 
encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar 
para as crianças a partir dos 5 anos de idade. 
 

• Lei n.º 46/2012. de 29 de agosto 
Transpõe a Diretiva n.º 2009/136/CE, na parte que altera a Diretiva n.º 
2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das 
comunicações eletrónicas, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 41/2004, de 
18 de agosto, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro. 
 

• Portaria n.º 262/2012, de 29 de agosto 
Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos 
Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a 
Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2012-2013 
 

• Portaria n.º 256/2012. de 27 de agosto 
Primeira alteração à Portaria n.º 145/2012, de 16 de maio, que fixa a estrutura 
orgânica da Inspeção-Geral da Educação e Ciência 
 
 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.169&iddip=20121717
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.168&iddip=20121701
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.168&iddip=20121700
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.167&iddip=20121681
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121159
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.167&iddip=20121678
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090364
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092280
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.167&iddip=20121677
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0136
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0058
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20042786
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040034
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.167&iddip=20121687
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.165&iddip=20121645
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120945
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• Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto 
Procede à primeira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado 
em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto 
Observação: no nosso site estão já publicados comentários do SNESup, que não 
foi ouvido em sede de negociação coletiva. e da ABIC. 

 
• Lei n.º 33/2012. de 23 de agosto  

Sexta alteração do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro 
Observação: trata-se do Estatuto do Ensino Básico e Secundário. Ao Ensino 
Superior Particular e Cooperativo aplica-se o RJIES. 
 

• Decreto-Lei n.º 191/2012. de 23 de agosto 
Aprova a orgânica da Direção-Geral do Orçamento. 
Observação: ao contrário da generalidade do PREMAC, que extingue cargos 
dirigentes, o reforço da intervenção da DGO a que se vem assistindo obrigou, 
neste caso, a criar mais lugares dirigentes. 
 

• Decreto-Lei n.º 189/2012, de 22 de agosto. 
Aprova a orgânica do Centro de Relações Laborais 
 

• Portaria n.º 243/2012. de 10 de agosto 
Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-
humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas 
e Humanidades e de Artes Visuais, ministrados em estabelecimentos de ensino 
público, particular e cooperativo, e estabelece os princípios e os procedimentos a 
observar na avaliação e certificação dos alunos. 
 

• Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto 
Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-
humanísticos de nível secundário de educação, na modalidade de ensino 
recorrente, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 
cooperativo, e estabelece os princípios e os procedimentos a observar na 
avaliação e certificação dos alunos. 
 

• Portaria n.º 241/2012, de 10 de agosto 
Determina os valores dos coeficientes de revalorização das remunerações que 
servem de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice do regime geral de 
segurança social, do regime do seguro social voluntário e das pensões de 
aposentação e reforma do regime de proteção social convergente e revoga a 
Portaria n.º 246/2011, de 22 de junho. 
 

• Lei n.º 29/2012, de 3 de agosto 
Primeira alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprovou o regime jurídico 
de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional. 
 

• Portaria n.º 229/2012, de 3 de agosto 
Cria a medida de Apoio à Contratação via Reembolso da Taxa Social Única. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.165&iddip=20121653
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20042785
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.163&iddip=20121618
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19804205
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.163&iddip=20121621
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.162&iddip=20121611
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.155&iddip=20121560
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.155&iddip=20121559
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.155&iddip=20121558
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20111124
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.154&iddip=20121535
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072264
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.150&iddip=20121488
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• Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto 
Regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade 
obrigatória das crianças e dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 
18 anos e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos 
escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares. 
 

• Portaria n.º 225-A/2012, de 31 de julho, Suplemento 
Regula as Medidas Passaporte Emprego, Passaporte Emprego Economia Social, 
Passaporte Emprego Agricultura e Passaporte Emprego Associações e Federações 
Juvenis e Desportivas. 
 

• Lei n.º 28/2012. de 31 de julho 
Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2013 
a 2016. 
Observação: os atuais procedimentos de elaboração do Orçamento do Estado 
implicam que a Assembleia da República fixe o plafond para a Ciência e Ensino 
Superior ainda antes de ser pedida às instituições a elaboração dos projetos de 
orçamento para o ano seguinte. 
 

• Lei n.º 27/2012, de 31 de Julho 
Primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aprovado 
em anexo à Lei n.º 57/2008, de 4 de Setembro. 
 

• Resolução da Assembleia da República n.º 97/2012, publicada em 31 de Julho 
Orientações sobre política europeia a serem seguidas por Portugal, 
designadamente na próxima reunião do Conselho Europeu. 
 

• Resolução da Assembleia da República n.º 96/2012, publicada em 31 de Julho 
Assembleia da República 
Orientações de política europeia 

_________________________ 
 
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 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61  
snesup@snesup.pt 
 
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 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 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.149&iddip=20121452
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.147S01&iddip=20121430
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.147&iddip=20121415
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.147&iddip=20121414
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082521
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.147&iddip=20121417
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.147&iddip=20121416
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt
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