
 
 

 

InfoSNESup 200 
Newsletter      Janeiro de 2014 – 1ª quinzena 

Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
_________________________ 

 
SUMÁRIO 
 
DO INVERNO QUE ATRAVESSAMOS... 

CONCURSO DE BOLSAS: DESASTRE FCT 

CONCURSO INVESTIGADOR FCT 2013: O DESASTRE CONTINUA 

SNESup EM AUDIÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

VINCULAÇÃO COM 5 CONTRATOS  
ANUAIS COMPLETOS E SUCESSIVOS 

SNESup REÚNE COM ACT 

SNESup PROMOVE REUNIÃO DE DOCENTES NO ISCAP 

SNESup IMPUGNA RAD DO IPLeiria 

SNESup PARTICIPA EM REFLEXÃO PROMOVIDA PELA ARIPESE 

REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO  
SUPERIOR NO SITE DO SNESup 

VENCIMENTOS EM 2014 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

EVENTOS 

_________________________ 



 

2 

 
DO INVERNO QUE ATRAVESSAMOS... 
 
Há dias, na Assembleia da República, um Deputado classificava de “inverno científico” 
o que se está a passar em Portugal, a propósito dos resultados agora conhecidos sobre 
o concurso das bolsas de doutoramento e pós-doutoramento atribuídas pela FCT, que 
se apresenta como a desistência de uma estratégia competitiva que reunia um amplo 
consenso. 
 
Este é, de facto, um inverno chuvoso e com muitos alertas vermelhos em todo o 
Ensino Superior e Ciência. Não existe uma estratégia, um rumo, um incentivo à 
definição e envolvimento das pessoas na construção do futuro. A única coisa que se 
apresenta como estratégia é o corte. É preciso cortar e continuar a cortar. Em quase 
tudo: nas pessoas, nas instituições, nos financiamentos, nos vencimentos. E o que não 
se corta aumenta-se: os impostos, os horários de trabalho, a precariedade, a 
instabilidade. 
 
Por vezes parece que o inverno nunca terminará. É o momento em que mais 
precisamos de um guarda-chuva. Algo que nos possa proteger da intempérie, algo que 
nos acompanhe e auxilie no caminho que temos de trilhar. Que no Ensino Superior e 
Ciência possa informar, debater e intervir. A primavera chegará! É preciso preparar a 
sua chegada. 
 
Este é o momento em que é preciso redefinir prioridades, olhar além do que 
habitualmente vemos no dia-a-dia, ter a preocupação de olhar para o horizonte mais 
do que para as pedras que pisamos ou que trazemos no sapato, de ver o que nos 
rodeia, de reparar. 
 
É o momento de percebermos que o Ensino Superior e a Ciência somos todos nós. O 
futuro está nas nossas mãos e não o podemos deixar entregue a quem não o cuide 
devidamente. É também (ou mesmo essencialmente) esta a nossa obrigação. É 
também o que exige o país de todos nós: que cuidemos do futuro. 
_________________________ 
 
 

CONCURSO DE BOLSAS: DESASTRE FCT 
 
A apresentação dos números dos concursos de bolsas de doutoramento e pós-
doutoramento confirmaram aquilo que já se previa: uma redução no número de bolsas 
concedidas, num quadro asfixiante para a Ciência em Portugal. A disparidade entre o 
número de bolsas concedidas e o número de candidatos demonstra a dimensão do 
problema, tendo vindo a ser divulgada por diversos órgãos de comunicação, sendo 
amplamente partilhada nas redes sociais. Ninguém tem dúvidas sobre o processo de 
redução que afeta sobretudo os que têm vínculos mais precários. Várias 
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personalidades e organizações vieram a público demonstrar a sua indignação com 
tudo o que se está a passar. 
 
Este é mais um passo do descalabro a que temos vindo a assistir, que passou pelos 
inúmeros equívocos, atrasos e conjunto de episódios no mínimo rocambolescos, que 
têm o seu epicentro na FCT, e que não só prejudicam a imagem de seriedade que 
Portugal tinha vindo a conseguir no âmbito da ciência, como afetam estruturalmente o 
edifício da educação e ciência do país. Entre a incompetência das sucessivas "falhas 
informáticas" e uma agenda ideologicamente marcada, o processo de implosão do 
sistema científico nacional prossegue como que imune às consequências. 
 
O SNESup manifesta a sua solidariedade para com a ABIC e pede a todos os Colegas 
que tenham disponibilidade que não deixem de se juntar à concentração nacional de 
candidatos e bolseiros que será promovida pela ABIC na próxima terça-feira, dia 21 de 
Janeiro, pelas 15h, junto à sede da FCT exigindo soluções para os não colocados e a 
condenação dos cortes no SCTN e nos seus recursos humanos e tendo como lema: 
“Contra os cortes na Ciência e no Emprego Científico, Exigimos soluções!”. 
_________________________ 
 
 

CONCURSO INVESTIGADOR  
FCT 2013: O DESASTRE CONTINUA 
 
Sobre o concurso Investigador FCT 2013, a FCT disponibilizou a todos os candidatos, na 
sua área pessoal, um resumo das avaliações efetuadas (ou validadas) pelo Painel de 
Avaliação. Em simultâneo, a FCT concede um novo prazo de dez dias úteis para 
audiência prévia dos candidatos, prazo este que termina em 2014/01/27 17:00:00.  
 
O SNESup considera que a documentação agora disponibilizada ainda não corresponde 
a toda a informação necessária e prevista na Lei para que os candidatos se possam 
pronunciar convenientemente. Mais uma trapalhada com origem na FCT que esta 
teima em não corrigir definitivamente. Esperemos que não tenham os tribunais de 
corrigir o que pode ser facilmente regularizado. 
_________________________ 
 
 

SNESup EM AUDIÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 
Antes de deixar a Secretaria de Estado da Administração Pública Helder Rosalino 
deixou como herança a proposta de Lei n.º 184/XII, a  qual visa aprovar a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LGTFP). 
 
Como esta é uma proposta que engloba vários normativos que têm vindo a regular a 
vida na função pública e que naturalmente não deixará de afetar os docentes do 
ensino superior e investigadores de instituições públicas, o SNESup tem vindo a 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/422-2014-01-15-11-53-42
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/422-2014-01-15-11-53-42
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38034
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chamar a atenção para a necessidade de corrigir algumas disposições que poderão 
condicionar seriamente a vida destes profissionais mas também de todos os agentes 
públicos que serão abrangidos pela mesma. 
 
Neste sentido foi o SNESup recebido em audiência no passado dia 14 de janeiro pela 
Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) que 
terá a responsabilidade de debater esta proposta na especialidade. Obtendo o 
reconhecimento de todos os partidos com assento parlamentar da pertinência e 
justiça das propostas apresentadas pelo SNESup, esperamos agora que as mesmas 
sejam de facto acolhidas e que a LGTFP seja melhorada. 
 
Saiba mais sobre a audição do SNESup na COFAP aqui. 
_________________________ 
 
 

VINCULAÇÃO COM 5 CONTRATOS  
ANUAIS COMPLETOS E SUCESSIVOS 
 
O Ministro Nuno Crato divulgou dia 17 que o Ministério da Educação e Ciência irá 
promover a vinculação de docentes contratados da Educação Pré-Escolar, do Ensino 
Básico e Secundário, realizando este ano um concurso de vinculação extraordinária, 
assegurando ainda a intenção de promover a vinculação de docentes com contratos 
anuais completos e após cinco anos sucessivos neste tipo de contrato. 
 
Está assim claramente aberto o caminho para que semelhante medida venha a ser 
aplicada aos docentes do ensino superior e investigadores visando igualmente a 
estabilização dos profissionais mais qualificados do país. O SNESup irá nos próximos 
dias remeter a análise do seu apoio jurídico neste sentido ao Ministério de Nuno Crato 
e solicitar a concretização de medidas de vinculação extraordinária para os docentes e 
investigadores. 
_________________________ 
 
 

SNESup REÚNE COM ACT 
 
A pedido do SNESup, uma delegação do mesmo reuniu no passado dia 15 com o 
Senhor Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e elementos 
da sua equipa. Começámos por apresentar os nossos cumprimentos ao Inspetor-Geral 
com quem o SNESup ainda não tinha tido oportunidade de dialogar. 
 
O SNESup apresentou a situação de extrema precariedade laboral em que várias 
instituições de Ensino Superior Privado funcionam e nas quais medidas extremamente 
gravosas para os seus docentes e investigadores continuam insistentemente a ser 
aplicadas pelas suas administrações. Foi abordada a fragilidade dos vínculos laborais 
desde a prestação de serviços à continuada utilização dos denominados "contratos de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=96744
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=96744
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=96744
http://www.snesup.pt/htmls/EFlAZAlyZuhqCHHoQi.shtml
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-atualizado/20140117-mec-ensino.aspx
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docência" por parte de algumas instituições que se vão escudando sistematicamente 
na não publicação do diploma regulamentador do exercício da docência no Ensino 
Superior Privado, que está previsto no artigo 53º do RJIES mas que sucessivas gerações 
de legisladores continuam sem produzir. 
 
O SNESup destacou ainda as recentes reduções unilaterais de salários por parte de 
diversas instituições, algumas das quais mesmo através dos "contratos de docência" 
que preveem o pagamento da lecionação "à hora" fazendo com que reduções de carga 
horária signifiquem imediatas reduções de salário. O SNESup reafirmou depois que a 
não existência deste diploma não significa a existência de qualquer vazio legal pois em 
Portugal existe um Código do Trabalho (CT) que rege as relações laborais entre 
trabalhadores e entidades empregadoras e que, naturalmente, deve regular as 
relações laborais de docentes e investigadores de instituições de ensino superior 
privado.  
 
Foi com muito agrado que o SNESup registou a concordância do Inspetor-Geral com 
esta posição e a sua pronta disponibilidade para intervir nesta matéria, de claro 
desrespeito pelo CT, aguardando que o bom acolhimento por parte da ACT se traduza, 
muito em breve, em ações concretas. 
_________________________ 
 
 
 

SNESup PROMOVE REUNIÃO DE DOCENTES NO ISCAP 
 
Aproveitando a discussão pública do Regulamento de Avaliação dos Docentes (RAD) do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), o SNESup 
promoveu no passado dia 15 de janeiro uma reunião de docentes no ISCAP onde 
foram recolhidas sugestões para a apreciação do RAD que o SNESup irá fazer quando o 
documento lhe chegar para audição sindical e que não deixará de refletir na posição 
que apresentará à Direção do ISCAP. 
 
Na reunião foram ainda abordados temas como a reorganização do ensino superior, o 
facto de as dotações orçamentais previstas no Orçamento de Estado de 2014 não 
serem suficientes para assegurar o regular funcionamento da generalidade das 
instituições de ensino superior, e em particular também o do Instituto Politécnico do 
Porto (IPP) instituição ao qual as referidas verbas não chegarão sequer para assegurar 
o pagamento das remunerações. Foi também debatida a difícil situação dos docentes 
no IPP e em particular no ISCAP onde ressaltou a preocupação com algumas situações 
em que uma interpretação demasiado restritiva da lei exclui do regime transitório 
vários colegas, ou a situação de docentes doutorados ou com o título de especialista 
que estão a ser contratados como assistentes a tempo parcial e que o SNESup 
continuará a acompanhar. 
_________________________ 
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SNESup IMPUGNA RAD DO IPLeiria 
 
Depois de muita discussão inicial (logo em janeiro de 2010) sobre a proposta de 
Regulamento de Avaliação dos Docentes (RAD) do Instituto Politécnico de Leiria 
(IPLeiria), reuniões, significativa participação dos docentes, inúmeros contributos e 
propostas visando corrigir problemas então identificados, a proposta de RAD ficou em 
banho-maria durante mais de três anos e meio tendo sido publicada em Diário da 
República, de surpresa, no final de agosto de 2013 e sem a necessária audição sindical 
ao SNESup que apenas foi chamado a pronunciar-se sobre a proposta inicial colocada 
em discussão pública. 
 
Porque esta não é a forma de dar cumprimento à audição sindical disposta na 
legislação, o SNESup intentou a impugnação da homologação do RAD do IPLeiria e 
espera agora que o tribunal obrigue o IPLeiria a repor a legalidade e a promover a 
devida audição sindical por forma a corrigir injustiças e propostas desajustadas. 
_________________________ 
 

SNESup PARTICIPA EM REFLEXÃO  
PROMOVIDA PELA ARIPESE 
 
Foi promovida pela ARIPESE (Associação de Reflexão e Intervenção na Política 
Educativa das Escolas Superiores de Educação) uma “Ação de Reflexão e Discussão”, 
levada a cabo em todas as Escolas Superiores de Educação, pelas 16 horas no dia 16 de 
janeiro, relativa às recentes declarações do Ministro Nuno Crato sobre a qualidade das 
formações ministradas. 
 
Na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 
Guarda foi realizada a jornada de reflexão que, a convite da direção da escola, contou 
com a presença de um membro da direção do SNESup. Por parte do SNESup foi dada a 
conhecer a posição do nosso Sindicato repudiando as declarações do Ministro Nuno 
Crato, reforçando-se a mesma perante as questões emergentes do processo de 
reorganização do Ensino Superior tendo-se nesta matéria aproveitado para dar a 
conhecer o Encontro que está a ser preparado para o próximo mês de fevereiro sobre 
o tema: "Que política(s) para o ensino superior no interior do país". 
_________________________ 
 

REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO  
SUPERIOR NO SITE DO SNESup 
 
O SNESup criou no seu site uma secção dedicada à reorganização da rede de ensino 
superior. 
 
Pode aceder aqui à informação disponível sobre o tema.  

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EFlAlyAZulOphPcIwW
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Esta é uma secção que está ainda em construção e permanente atualização mas onde 
pode desde já encontrar além do documento que o Secretário de Estado do Ensino 
dirigiu às instituições no dia 22 de outubro sobre as "Linhas da Reforma do Ensino 
Superior", bem como a resposta que diversas instituições enviaram ao Secretário de 
Estado e que as mesmas tiveram a amabilidade de enviar ao SNESup a nosso pedido (e 
que iremos atualizando sempre que nos cheguem posições de outras instituições). 
Incluem-se também nesta secção as comunicações apresentadas no debate realizado 
no passado dia 4 de dezembro em Tomar sobre a reorganização da rede e os 
resultados ao inquérito sobre a reorganização da rede de ensino superior e 
financiamento. 
 
Gostaríamos ainda de criar nesta secção um espaço dedicado a textos de reflexão 
sobre o tema. Convidamos assim todos os interessados a enviar-nos para 
snesup@snesup.pt os seus textos e reflexões sobre a reorganização da rede. 
_________________________ 
 

VENCIMENTOS EM 2014 
 
Sabe quanto vai receber já este mês devido ao novo corte de vencimentos previsto no 
Orçamento do Estado para 2014? 
 
Encontra-se disponível no nosso site a tabela de vencimentos atualizada em que 
poderá ver qual o valor do corte de vencimento por categoria e escalão, de acordo 
com a fórmula da alínea c) do n.º 4 do artigo 33º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano em curso. 
 
E conheça também aqui a tabela de retenções na fonte em sede de IRS para 2014. 
 
Alertamos ainda que os colegas que em virtude do escalão tinham até aqui um corte 
de 10% (o qual passa agora a ser de 12%) poderão descer de escalão devido ao 
acréscimo de corte salarial em virtude do menor rendimento tributável (só é tributável 
o valor remanescente após o corte salarial). 
 
Lembramos também que os escalões de IRS e respetivas taxas, em vigor desde 1 de 
Janeiro de 2013, são os seguintes: Inferior a 7000 €: 14,5%, entre sete mil e 20 mil €: 
28.5%, entre 20 mil e 40 mil €: 37%, entre 40 mil e 80 mil €: 45%, e acima de 80 mil €: 
48%. 
_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro 
Procede à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 
novembro, o Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do 

mailto:snesup@snesup.pt
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/vencimentos_e_quotas_2014.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25301/0005800295.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/tabelas_retencao_irs_2014.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.11&iddip=20140078
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19883348
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092489
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442-A/88, de 30 de novembro 
 
Decreto-Lei n.º 6/2014, de 14 de janeiro 
Procede à alteração do reconhecimento de interesse público e da denominação do 
Instituto Superior da Maia para Instituto Universitário da Maia 
 
Decreto-Lei n.º 5/2014. D.R, de 14 de janeiro 
Regula o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares dos ensinos 
básico e secundário, previsto na Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto 
 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 862/2013, de 07 de janeiro 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade das alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo 7.º 
do Decreto da Assembleia da República n.º 187/XII, que estabelece mecanismos de 
convergência de proteção social 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2014, de 6 de Janeiro 
Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 
2014, aprovado pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, e do Regime Geral da 
Emissão e Gestão da Dívida Pública, aprovado pela Lei n.º 7/98, de 3 de fevereiro 
_________________________ 
 
 
 

EVENTOS 
 
CALL FOR PROPOSALS  
Mapping Culture: Communities, Sites and Stories  
28 a 30 maio  
Simpósio Internacional - Coimbra  
Prazo limite: 14 de fevereiro de 2014  
Saiba mais aqui 
 
 
OUTROS EVENTOS  
Colóquio: Criar em Português. O que pode uma língua?  
27 e 28 janeiro  
09h30 às 18:00 - Auditório 2 - Fundação Calouste Gulbenkian 
Saiba mais aqui 
 
Seminário: IX Ciclo Anual Jovens Cientistas Sociais: Espanha e a revolução 
portuguesa: os limites duma imprensa vigiada 
22 janeiro  
17h00 - Sala 1, CES-Coimbra 
Saiba mais aqui 
 

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19883345
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19883345
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.9&iddip=20140062
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.9&iddip=20140061
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20062808
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/00400/0002000047.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.3&iddip=20140010
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132296
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19980245
http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/MappingCulture_Communities,SitesandStories_call.pdf
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Agenda/Eventos/Evento?a=4661
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8955&id_lingua=1
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Colóquio e lançamento de livro: Changing the way we age 
23 janeiro  
17h30 - Auditório 3 - Fundação Calouste Gulbenkian 
Saiba mais aqui 
 
Conferência:The Euro Crisis and contradictions of Neoliberalism in Europe 
23 janeiro  
18h00 - CES-Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Conferência:Taking an evolutionary approach to culture 
24 janeiro  
10h00 - Sala T2, Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra 
Saiba mais aqui 
 
Seminário: Para uma reforma abrangente da organização e gestão do setor público 
24 janeiro 
16h00 - Auditório 3 - Fundação Calouste Gulbenkian 
Saiba mais aqui 
 
Conferência: “Ciência, Cultura e Inovação” 
24 janeiro  
14h30 - Reitoria da Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Colóquio Internacional: Biografias e(m) migrações: construindo um trabalho em 
colaboração no contexto português 
30 e 31 janeiro 
Casa das Caldeiras (Coimbra) 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/Institucional/pt/Agenda/Eventos/Evento?a=4672
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8975&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=9015&id_lingua=1
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Agenda/Eventos/Evento?a=4610
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-ciencia-cultura-e-inovacao
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8910&id_lingua=1
http://www.snesup.pt/
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