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O ORÇAMENTO DE ESTADO  
PARA O ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA VAI NU 
 

Pelo que tem vindo a ser noticiado sobre a proposta de Orçamento de Estado para 
2014 no que respeita ao Ensino Superior e Ciência várias serão as instituições que 
terão um 2014 muito sombrio. Se os cortes implementados levaram a que vários 
dirigentes tenham já assumido a impossibilidade de honrar compromissos em 2013, o 
próximo ano poderá ser ainda mais dramático (redução nominal da dotação 
orçamental, aumentos de encargos com a Caixa Geral de Aposentações, dotação 
insuficiente para subsídios de férias e Natal, e outras eventuais “surpresas”). 

 

O SNESup tem vindo a afirmar que se chegou já ao limite. E em alguns casos a linha foi 
já mesmo cruzada. O Ensino Superior e Ciência contribuíram já, e muito, para o esforço 
que é pedido ao país. Só entre 2008 e 2013 as verbas transferidas do OE diminuíram 
em 40%, sim, 40%. Não há paralelo em qualquer outra área na nossa sociedade! 

 

Foi já atingida e ultrapassada a capacidade de racionalização e poupança na 
generalidade das instituições de Ensino Superior e Ciência. Têm vindo a ser 
dispensados inúmeros Colegas, cortados apoios à formação, apoios à investigação e 
ficado por abrir concursos. Têm escasseado os recursos para a lecionação e várias 
instituições veem-se mesmo obrigadas a encerrar por vários períodos ao longo do ano 
para poupar ainda mais. 

 

E tudo isto num país a precisar desesperadamente de mais formação, mais qualificação 
de pessoas para que se possa desenvolver e vencer a crise que atravessa, enquanto vai 
ouvindo alguns apregoarem que há ensino superior a mais. Mas não. Não há Ensino 
Superior a mais. Há sim orçamento a menos. A verdade é que o orçamento para 2014 
vai deixar a nu várias instituições. 

_________________________ 
 

 

SNESup REÚNE COM PRESIDENTE DO CNE 
 

Uma delegação do SNESup reuniu no passado dia 25 com o Presidente do Conselho 
Nacional de Educação, David Justino. Para além da apresentação de cumprimentos e 
votos de bom trabalho, a reunião serviu para abrir um espaço de diálogo, que julgamos 
profícuo e que visa aprofundar e alargar o espaço de reflexão sobre o Ensino Superior 
e Ciência. Nesse sentido avançámos com a proposta de institucionalizar um diálogo 
regular com o CNE, sobre as questões relativas ao Ensino Superior e Ciência, 
demonstrando também a disponibilidade do nosso sindicato em colaborar em estudos 
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relativos ao Ensino Superior e Ciência, com vista a aprofundar a matéria crítica que 
permita desenvolver uma visão estratégica. Esta colaboração seria algo possível de ser 
também desenvolvida no âmbito do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que 
até agora tem permanecido adiado em termos de funcionamento, num quadro de 
participação das organizações sindicais, que vinha inclusivamente indicado no relatório 
solicitado pelo CRUP à EUA. Sobre esta questão abordámos ainda a possibilidade de 
participação do SNESup no CNE, dado que a exclusão regimental (o acesso foi 
reservado apenas a Federações) tem vindo a obstaculizar a presença neste Conselho 
do Sindicato mais representativo do Ensino Superior. 

 

Os representantes do SNESup puderam manifestar ainda preocupação com a situação 
do Ensino Superior e Ciência, não apenas pela instabilidade criada pelos cortes 
orçamentais conhecidos, como pela conjuntura, que assenta exclusivamente numa 
lógica de cortes financeiros, com prejuízo para a capacidade de se desenvolver uma 
visão estratégica refletida e contemporânea, penalizando os desenvolvimentos 
estruturais que estavam a ser alcançados, levando-nos mesmo a uma regressão. 

 

Ouvimos atentamente o conjunto de propostas que o Presidente do Conselho Nacional 
de Educação pretende desenvolver, bem como as suas opiniões em relação a algumas 
matérias, das quais dará desenvolvimento através dos encontros com as Comissões 
Especializadas, nomeadamente com a de Ensino Superior, Investigação e 
Desenvolvimento. 

_________________________ 
 

 

TRIBUNAL INTIMA MFAP A OUVIR SNESup SOBRE LGTFP 
 

No seguimento da ação para intimação que o SNESup intentou contra o Ministério das 
Finanças e Administração Pública (MFAP) por este não ter enviado nem convocado o 
Sindicato para negociar a proposta de anteprojeto da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LGTFP), fomos no passado dia 26 notificados da sentença tendo o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa acolhido o nosso entendimento de que 
nem a Constituição nem a Lei n.º 23/98, de 26 de maio, preveem que se discriminem 
umas organizações sindicais em detrimento de outras como tem vindo a ser hábito no 
MFAP. 

 

Decidiu assim o Tribunal intimar o MFAP a ouvir o SNESup no âmbito da elaboração do 
anteprojeto da lei geral do trabalho em funções públicas. Aguardemos agora por 
novidades do MFAP. 

_________________________ 
 



 

4 

 

INCONSTITUCIONALIDADES NO CÓDIGO DO TRABALHO 
 

Foi publicado no passado dia 26 de setembro o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 
602/2013 que declara inconstitucionais algumas das normas contidas no Código do 
Trabalho, na redação dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, que “procede à 
alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e 
alterado pelas Leis n.os105/2009, de 14 de setembro, e 53/2011, de 14 de outubro. 

 

De forma muito resumida entendeu o Tribunal declarar a inconstitucionalidade da 
sobreposição da lei em relação aos contratos coletivos no que se refere ao descanso 
compensatório ou majoração de férias em função da assiduidade; da extinção do 
posto de trabalho por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, relativos à 
empresa; ou do despedimento por inadaptação (violando a proibição do 
despedimento sem justa causa). 

_________________________ 
 

 

SNESup PARTICIPOU NO ENDA 
 

No passado dia 13 de setembro, no âmbito do ENDA (Encontro Nacional de Direções 
de Associações de estudantes do ensino superior), realizou-se no Instituto Superior de 
Engenharia do Porto um debate sobre o tema “Sistema binário, diagnóstico e 
prognóstico” e no qual participaram a Presidente do Instituto Politécnico do Porto 
(Rosário Gamboa), o Reitor da Universidade do Porto (Marques do Santos) e um 
membro da Direção do SNESup (José Rodrigues). 

 

Os participantes debateram a realidade do sistema binário, o seu atual 
desajustamento fruto da aproximação entre os subsistemas universitário e politécnico, 
ou a necessária definição dos níveis de ensino superior e seus requisitos ao serviço do 
desenvolvimento do país, tendo ainda todos concordado com a não existência de 
ensino superior a mais em Portugal mas antes candidatos a menos por falta de 
incentivos e dificuldades económicas. O representante do SNESup alertou ainda para o 
facto de o ensino superior público se estar a transformar num sistema não binário mas 
sim “ruinário” atendendo à séria diminuição das verbas de Orçamento de Estado 
transferidas para as instituições que colocam em causa o seu funcionamento e missão. 

_________________________ 
 

 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Ac_602_2013_2692013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Ac_602_2013_2692013.pdf
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SOBRE A LIBERDADE DE INVESTIGAÇÃO 
 
Divulgámos no passado dia 20 de setembro um comunicado sobre uma tentativa de 
duas instituições (Universidades de Aveiro e do Minho) em condicionar a liberdade de 
escolha do quadro institucional para a realização da investigação pelos seus docentes. 
Chegou-nos depois que existirão despachos do mesmo teor assinados pelos 
responsáveis máximos do Instituto Politécnico de Coimbra, da Universidade da Beira 
Interior e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
 
Além de ilegais parece-nos claro que os despachos em causa refletem também uma 
visão de ensino superior, ciência e de gestão de instituições míope. Sabemos que há 
sempre quem facilmente esqueça olhar o futuro com a desculpa de um presente 
sôfrego ou que ceda à tentação de trocar um prato de lentilhas por mais umas horas 
de ilusão. Mas não esqueçamos: investigação é liberdade! 
 
Aos Colegas visados pelos despachos em causa ou análogos e que tenham visto 
revogadas as suas autorizações para participar em Unidades de Investigação externas à 
sua instituição, ou que vejam os seus pedidos para tal recusados, pedimos que nos 
escrevam para  snesup@snesup.pt. 

_________________________ 
 

RPSD DO IPLEIRIA EM DEBATE 
 
O SNESup organizou em conjunto com o SPRC uma reunião no IPLeiria por forma a 
dinamizar os docentes nos seus contributos de discussão pública relativos à proposta 
de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes. Desta reunião resultou um 
conjunto de propostas que estão a ser trabalhadas pelos colegas, tendo-se 
desenvolvido um processo de troca de informações via email. Para participar neste 
processo podem contatar os delegados Nuno Veiga nuno.veiga@ipleiria.pt (SNESup), 
ou Ana Mendes (SPRC). Este trabalho de dinamização da discussão pública do 
documento, que a Presidência do IPLeiria deverá ter em conta na elaboração de uma 
nova proposta, tem lugar antes ainda do processo de negociação sindical. 

_________________________ 
 
 

SITE DO SNESup: CONCURSOS E BOLSAS 
 
O SNESup disponibiliza no site toda a informação sobre concursos no Ensino Superior 
Público e Privado, Bolsas e outras informações úteis. Mantenha-se informado e 
consulte o nosso site.  

_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/EFZAyZukEEakdPVwOm.shtml
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:nuno.veiga@ipleiria.pt
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupAlAucFzVdIV
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PROTOCOLOS 
 

Foi recentemente celebrado um protocolo, entre o SNESup e a Fundação Alentejo no 
âmbito do apoio escolar e ensino, que confere condições especiais aos nossos sócios 
bem como aos seus familiares. Veja no nosso site em...  

_________________________ 
 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 474/2013, de 17 de setembro  

- Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma constante do n.º 2 do artigo 18.º 
do Decreto n.º 177/XII (regime de requalificação de trabalhadores em funções 
públicas), enquanto conjugada com a segunda, terceira e quarta partes do disposto no 
n.º 2 do artigo 4.º do mesmo diploma; pronuncia-se pela inconstitucionalidade da 
norma constante do n.º 1 do artigo 4.º, bem como da norma prevista alínea b) do 
artigo 47.º do mesmo Decreto n.º 177/XII, na parte em que revoga o n.º 4 do artigo 
88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e na medida em que impõem, 
conjugadamente, a aplicação do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo Decreto aos 
trabalhadores em funções públicas com nomeação definitiva ao tempo da entrada em 
vigor daquela lei. 

 

Portaria n.º 289/2013, de 20 de setembro 

- Autoriza o registo dos estatutos da Universidade Lusíada do Porto. 

_________________________ 
 

 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
11th Remote Engineering and Virtual Instrumentation conference (REV2014) 
26-28 fevereiro, 2014,  
Porto, Portugal 
http://www.rev-conference.org/REV2014/ 
Papers and demos should be submitted through  
Call for Papers: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf 
Call for Demos: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf 

http://www.snesup.pt/htmls/EkpZAklFVkRQlQMlXv.shtml
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.179&iddip=20131638
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=177/XII
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=177/XII
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080546
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.182&iddip=20131656
http://www.rev-conference.org/REV2014/
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf
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II Congresso Internacional o Desporto e o Mar 
Universidade da Madeira e Clube Naval do Funchal 
1-3 novembro 
Entrega de resumos até 29 de outubro  
http://www.clubenavaldofunchal.com/Default.aspx?ID=18087 
 
 
OUTROS EVENTOS  
 
Fórum internacional “Innovation in Mental Health” 
3-4 outubro 
Requer inscrição prévia 
Auditório 2 – Gulbenkian 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4337langId=1 
 
Conferência internacional “O futuro da agenda global de desenvolvimento: visões 
CPLP” 
17 outubro 
Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4399langId=1 
 
Colóquio Internacional "1813-2013: duzentos anos de recepção do texto seminal  
“Sobre os Diferentes Métodos de Traduzir”, de Friedrich Schleiermacher" e VII  
Colóquio de Estudos de Tradução em Portugal 
24-25 outubro  
Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa 
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html8 
 
3.ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 
Língua Portuguesa 
4-6 dezembro  
Brasil - Recife -Universidade Federal de Pernambuco 
Call for Papers and Interactive Online Demos 
http://www.aforges.net/ 
 
 
 
 
_________________________ 

Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

www.snesup.pt 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA  

http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4337langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4337langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4399langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4399langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4399langId=1
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html8
http://www.aforges.net/
http://www.snesup.pt/
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