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O VALOR DA NOSSA QUOTA 
 
O SNESup tem conseguido manter uma atividade que a generalidade dos colegas 
reconhece ser intensa, com base em a) o trabalho voluntário de dirigentes, delegados 
e outros colegas empenhados na ação sindical, b) a colaboração remunerada dos 
funcionários dos secretariados e dos advogados que, na generalidade dos casos, 
desenvolvem uma atividade que ultrapassa as suas obrigações contratuais e, c) o 
pagamento pontual das quotas por parte dos seus associados. 
 
Reduzimos em 2010 o valor percentual da quota, que é de 0,65% (quando em outros 
sindicatos é de 0,8% e até de 1%) valor que, sendo abatido no IRS com uma majoração 
de 50%, é recuperada numa larga proporção. 
 
A redução de vencimentos dos nossos representados determinou a ocorrência nas 
Contas do SNESup de resultados negativos, quer em 2011, quer provavelmente 
também em 2012. A todos, associados e não - associados que têm vindo a adiar a sua 
inscrição, se coloca a responsabilidade pela continuidade da nossa ação. 
_________________________ 
 
PETIÇÃO: O CINISMO DA SEAP 
 
A Petição "Pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o Ensino 
Superior e a Ciência", apresentada por uma delegação de subscritores em audição 
pública promovida em 18 de dezembro pela Comissão Parlamentar da Ciência, 
Educação e Cultura motivou pedidos de informação à Secretaria de Estado da 
Administração Pública que afirmou com a assinatura da Chefe de Gabinete Joana 
Ramos "não é possível escrutinar o que efetiva e concretamente possa estar em causa, 
e, bem assim, apresentar uma informação em conformidade. Designadamente, não 
são concretamente identificadas situações em que possa estar em causa o pagamento 
de remunerações a docentes do ensino superior realizado alegadamente de forma 
ilegal ou irregular. Outrossim, não são concretamente identificadas situações de 
interpretação de legislação orçamental aprovada pela Assembleia da República com as 
consequências em termos de funcionamento das instituições que são apontadas na 
petição em apreço". 
 
Joana Ramos, Chefe da Divisão de Pessoal da DGAEP na altura em que esta enviou os 
pareceres ao ISCSP e ao IP Porto que deram origem a um ano e meio de perturbações 
e cuja correspondência com o Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior com a interpretação da LOE 2012 já publicámos, e figura central da produção 
de "interpretações" continua a gozar com tudo e todos. 
 
O documento da SEAP  
 
Troca de correspondência SEES - SEAP obtida por intimação  
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/oficio_chefe_gabinete_SEAP_joana_ramos.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Intimacao.pdf
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EFEITOS REMUNERATÓRIOS DAS PONDERAÇÕES 
CURRICULARES 
 
Os atrasos na aprovação dos regulamentos de avaliação de desempenho em 
numerosas instituições e unidades orgânicas obrigam a proceder a ponderações 
curriculares em relação aos anos anteriores à publicação dos regulamentos. De 2004 a 
2007 por força da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, de 2008 e 2009 por força dos 
Decretos-Leis nºs 205 e 207/2009 de 31 de agosto, desde aí por força da lei geral do 
SIADAP ou seja da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro. 
  
Esta ponderação curricular é obrigatoriamente feita para cada ano e não para 
"períodos plurianuais", e, se só a Lei 12-A/2008 consagrou expressamente a atribuição 
mínima de um ponto em cada ano, o mesmo deveria ter sido feito por regulamento 
para cada um dos anos posteriores, uma vez que a situação é perfeitamente análoga, 
isto é, trata-se de uma ponderação curricular anterior à definição dos parâmetros de 
avaliação.   
  
Chamamos a atenção para que a realização de avaliação para períodos que englobem 
anos posteriores a 2010 pode ser nociva para os avaliados uma vez que os anos de 
2011 e seguintes já não contam, por força das Leis do OE, para efeitos de mudança de 
posição remuneratória. Já temos aconselhado colegas nesta situação a pedirem uma 
avaliação extraordinária do ano de 2010.  
_________________________ 
 
 
SNESup NO IP SETÚBAL 
 
No passado dia 17 de dezembro o SNESup levou a cabo um conjunto de reuniões em 
várias Escolas do Campus da Estefanilha comprovando a não transição para categoria 
de professor dos colegas que se vêm doutorando (ou seja está mais em causa do que o 
pagamento das remunerações) e identificando outras situações. 
  
Os nossos agradecimentos aos colegas que estiveram presentes e em especial aos que 
viabilizaram que a Escola Superior de Saúde voltasse a ter representação sindical. 
_________________________ 
 
 
SNESup NO IP CÁVADO E AVE 
 
O SNESup reuniu no início da tarde passado dia 14 com responsáveis da Comissão 
Coordenadora de Avaliação do IPCA, a pedido destes, com vista a uma primeira troca 
de impressões sobre a revisão do regulamento de avaliação de desempenho dos 
docentes que se encontra em discussão pública que se revelou profícua. O SNESup 
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aguarda agora que seja enviada a versão final que resulte da discussão pública para se 
poder pronunciar em sede de audição sindical. 
 
No final da tarde os responsáveis do SNESup participaram numa reunião de docentes 
do IPCA onde foram abordadas questões relativas à revisão do regulamento de 
avaliação dos docentes bem como ao ECPDESP e Ensino Superior em geral. 
_________________________ 

 

 

SNESup REÚNE NA ULHT 
 
No passado dia 18 de dezembro o SNESup reuniu na Universidade Lusófona e 
Humanidades e Tecnologias com o Presidente da Direcção da COFAC, entidade titular 
daquela Universidade privada, e o Reitor da ULHT. Da parte do SNESup estiveram 
presentes António Vicente, Presidente da Direção, e Paulo Peixoto, bem como os 
delegados sindicais da ULHT Maria João Cebola, Elsa Pegado e Frederico Almada. 
 
No âmbito do Grupo Lusófona só se tinham até agora realizado contactos a nível de 
administração com a Ensinus-Estudos Superiores, S.A., cujo Presidente do Conselho de 
Administração é o mesmo, tendo esta sociedade sido adquirida há anos pelo Grupo 
COFAC, titular do Instituto Superior de Gestão, no qual o SNESup mantém 
representação sindical desde 1990. 
_________________________ 

 

 

EVENTOS  
 
NESTA QUINZENA 
Seminário - Israel/Palestina: Definindo um terreno minado 
ICS – Universidade de Lisboa 
4 janeiro 
http://www.ics.ul.pt/instituto 
 
Palestra – Para além da Idade Média: o castelo de Abrantes entre os séculos XV-XIX 
Instituto Politécnico de Tomar - Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha 
5 janeiro 
http://portal.ipt.pt 
 
Conferência - Género e Sexualidade: debates contemporâneos 
FCSH – Torre B, auditório 2 
15 janeiro 
http://cesnova.fcsh.unl.pt 
 

http://www.ics.ul.pt/instituto
http://portal.ipt.pt/
http://cesnova.fcsh.unl.pt/
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DEPOIS 
VIII Congresso Nacional da APNUG – “Disfunções miccionais” 
Hotel Marriott, Lisboa 
25 e 26 janeiro 
www.admedic.pt 
 
Curso de Teatro Português 
Teatro D. Maria II 
2 fevereiro-13 abril 
www.teatro-dmaria.pt 
 
Conferência Internacional “(Anti-)racism and critical interventions in Europe - Social 
sciences, policy developments and social movements” 
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa 
19-20 fevereiro  
www.ces.uc.pt 
 
Conferência Internacional “Face to Face. The transcendence of the arts in China and 
beyond” 
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa 
3-5-abril  
http://facetoface.fba.ul.pt 
 
Conferência anual da Eurodoc – “Eurodoc 2013 – Europe’s Grand Societal Challenges: 
The role of Early Stage Researchers” 
Fundação Caloust Gulbenkian 
4-5 de abril 
www.eurodoc.net 
 
47º Congresso Anual da Sociedade Europeia de Investigação Clínica 
Albufeira, Algarve, Portugal 
17 – 20 de Abril 
http://www.esci.eu.com/meetings/ 
 
Conferência Internacional "Imagens de Terror, Narrativas de (In)segurança: 
Respostas Literárias, Artísticas e Culturais" 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
23-24 abril  
www.cilm.comparatistas.edu.pt 
 
 
CALL FOR PAPERS 
 
18th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society 
Porto; 24-27 março 
Prazo: 14 de janeiro 
http://www.fc.up.pt/18spe/ 

http://www.admedic.pt/
http://www.teatro-dmaria.pt/
http://www.ces.uc.pt/
http://facetoface.fba.ul.pt/
http://www.eurodoc.net/
http://www.esci.eu.com/meetings/
http://www.cilm.comparatistas.edu.pt/
http://www.fc.up.pt/18spe/
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Gordon Research Conference on Oxidative Stress and Disease: The metabolic axis in 
brain aging and Alzheimer's disease.   
Les Diablerets, Switzerland; 14-19  abril  
Prazo: 17 março. 
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat 
 
11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors 
Porto; 7- 11 julho  
Prazo: 1 março 
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/ 
_________________________ 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Portaria n.º 432-C/2012, de 31 de dezembro, 4º Suplemento 
Fixa a Estrutura nuclear da Direção-Geral do Orçamento 
 
Decreto-Lei n.º 266-G/2012. de 31 de dezembro, 3.º Suplemento 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, que 
aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência 
 
Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro, 2.º Suplemento 
Procede à fusão das Universidades de Lisboa e Técnica de Lisboa e do Estádio 
Universitário de Lisboa, I. P., e à criação de uma nova instituição designada 
Universidade de Lisboa 
 
Decreto Regulamentar n.º 51-A/2012. de 31 de dezembro, 2.º Suplemento 
Procede à identificação dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória dos 
trabalhadores médicos integrados na carreira especial médica, cuja relação jurídica de 
emprego público seja constituída por contrato de trabalho em funções públicas, 
sujeitos ao regime de 40 horas semanais 
 
Decreto-Lei n.º 266-D/2012. de 31 de dezembro, 2.º Suplemento 
Procede à primeira alteração aos Decretos-Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, e 
177/2009, de 4 de agosto, estabelecendo regras de organização do tempo de trabalho 
médico e de transição dos trabalhadores médicos já integrados na carreira especial 
médica para o regime de trabalho que corresponde a 40 horas semanais e definido as 
áreas de exercício profissional da carreira especial médica 
 
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, suplemento 
Orçamento do Estado para 2013 
 
Lei n.º 66-A/2012. de 31 de dezembro, suplemento 
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2013 
 

http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25204/0030700310.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252S03&iddip=20122569
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112017
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122565
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122564
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122563
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20091956
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20091957
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25201/0004200240.pdf~
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25201/0000200042.pdf
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Lei n.º 66/2012. de 31 de dezembro 
Procede à sexta alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, à quarta alteração à 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à 
décima alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, determinando a 
aplicação do regime dos feriados e do Estatuto do Trabalhador-Estudante, previstos no 
Código do Trabalho, aos trabalhadores que exercem funções públicas, e revoga o 
Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2012. , publicada em 31 de dezembro 
Aprova a Agenda Portugal Digital 
 
Portaria n.º 432/2012. de 31 de dezembro 
Cria a medida de Apoio à Contratação de Trabalhadores por Empresas Startups 
 
Portaria n.º 429/2012. de 31 de dezembro 
Estabelece o Fator de Sustentabilidade a aplicar às pensões iniciadas em 2013 
 
Portaria n.º 426-A/2012. D.R. n.º 251, 2.º Suplemento, Série I de 2012-12-28 
Ministério das Finanças 
Aprova o modelo oficial de declaração para a comunicação dos elementos das faturas, 
por transmissão eletrónica de dados, prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 
 
Portaria n.º 426-B/2012. D.R. n.º 251, 2.º Suplemento, Série I de 2012-12-28 
Ministério das Finanças 
Aprova os modelos das faturas-recibo para efeitos do disposto no artigo 115.º ao 
Código do IRS 
 
Portaria n.º 425/2012. de 28 de dezembro 
Aprova os estatutos do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., e revoga a 
Portaria n.º 1423/2007, de 31 de outubro 
 
Portaria n.º 423/2012. de 28 de dezembro 
Aprovados os estatutos do Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
 
Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de dezembro 
Aprova a orgânica do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro  
Adapta à Região Autónoma da Madeira as alterações ao atual Código do Trabalho 
 
Portaria n.º 421/2012, de 21 de dezembro 
Aprova os novos modelos de impressos a que se refere o n.º 1 do artigo 57.º do Código 
do IRS 
 
 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252&iddip=20122530
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080546
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082578
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092346
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19982365
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19990974
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19772524
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19991697
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252&iddip=20122531
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252&iddip=20122537
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.252&iddip=20122534
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122522
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16400/0466604677.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122523
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.251&iddip=20122513
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073636
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.251&iddip=20122511
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.251&iddip=20122514
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.247&iddip=20122484
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.247&iddip=20122481
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Lei n.º 65/2012. de 20 de dezembro 
Altera o artigo 47.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Sétima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março 
 
Lei n.º 64/2012, de 20 de dezembro 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do 
Estado para 2012), no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira, 
alterando ainda as Leis n.os 112/97, de 16 de setembro, e 8/2012, de 21 de fevereiro, 
a Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 229/95, de 11 de 
setembro, 287/2003, de 12 de novembro, 32/2012, de 13 de fevereiro, 127/2012, de 
21 de junho, 298/92, de 31 de dezembro, 164/99, de 13 de maio, e 42/2001, de 9 de 
fevereiro 
 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 7/2012,  publicado em 19 de 
dezembro 
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: O DL nº 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 art. 3º, al. b), in fine, ser considerado como lei especial, 
prevalecendo sobre as regras gerais para as carreiras da Administração Pública 
previstas no DL nº 353-A/89, de 16 de Outubro, concretamente a contida no seu art. 
17º, nº 2 
_________________________ 
 
 

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=2012.246&iddip=20122465
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19850644
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122464
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19973227
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120342
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20070473
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19953160
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20033475
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120288
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121174
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19924294
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19991434
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20010371
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.245&iddip=20122452
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.245&iddip=20122452
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

