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SIM, É POSSÍVEL 
Tal como afirmámos na nossa comunicação de balanço do evento de 29M no 
Parlamento, quer para o universitário, quer para o politécnico, pode-se fazer! 
 
Estes têm sido dias de intensos contactos com diversas entidades por forma a poder 
concretizar uma matéria básica para o Ensino Superior e Ciência: vínculos estáveis. 
 
Fomos ouvidos na reunião da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, 
no passado dia 9 de junho. Para além dos elogios e do reconhecimento do trabalho 
realizado, importa realçar a abertura de todos os Grupos Parlamentares para resolver 
esta situação, sendo partilhado o reconhecimento de que muitos dos docentes do 
regime transitório não puderam usufruir de condições previstas inicialmente. 
 
Foram apresentadas propostas pelos Grupos Parlamentares do Partido Comunista 
Português, Partido Socialista e Bloco de Esquerda, sendo que, fomos informados, que 
também os Grupos Parlamentares da atual maioria estão a ultimar as suas propostas. 
 
Um esclarecimento seria positivo se permitisse clarificar e desbloquear algumas 
situações, no quadro das propostas que apresentámos, nomeadamente tendo em 
conta os argumentos que já fizemos valer em tribunal para contabilização do serviço 
docente, bem como o prolongamento das condições do regime durante a total 
vigência dos contratos, entre vários outros pontos. Mas um esclarecimento não pode 
significar um impedimento, pois seria um gesto intolerável, tal como referimos a 29M 
e na Comissão Parlamentar no passado dia 9. 
 
Olhando para o momento político atual, a solução mais indicada passa pela aplicação 
da Diretiva Comunitária 1999/70/CE ao Ensino Superior e Ciência. Esta é uma solução 
com várias vantagens, permitindo corrigir várias situações. 
 
O quadro das relações laborais no Ensino Superior tem ainda uma componente 
elevada de precariedade, tal como foi difundido pelo Diário de Notícias. Quase metade 
dos vínculos (42%) são precários, sendo que a situação é particularmente grave no 
Ensino Politécnico (55%). Há também uma fragmentação, com a ascensão da lógica do 
"part-time" para colmatar necessidades permanentes. Aliás, tem sido este o convite 
lançado por várias instituições aos docentes que veem terminar os seus vínculos com o 
fim do regime transitório. Essa precarização traduz-se em reduções de vencimento que 
foram também notícia. A comparação entre a redução dos vencimentos vs redução de 
serviço é eloquente. 
 
Assim, continuamos a trabalhar para concretizar o que muitos julgavam impossível. 
Diariamente estamos a conseguir ultrapassar obstáculos, conseguindo rebater 
argumentos contrários. A revisão do ECDESP e do ECDU não violou, nem beliscou a 
autonomia das instituições de ensino superior, permitindo enquadramentos que foram 
benéficos para o sistema de ensino superior, em particular pela forte qualificação no 
Politécnico conseguida em 2010. A nossa proposta de vinculação extraordinária não 
tem impacto na massa salarial. A introdução de garantias de estabilidade básica 

http://snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuFFkFAAZVEeOFwJoM%3e
http://snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuFFkFAAVylQTtOkgU
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c3039795a4756756379426b5a534255636d46695957786f6279394452554e44587a46664e4455324c6e426b5a673d3d&Fich=CECC_1_456.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c3039795a4756756379426b5a534255636d46695957786f6279394452554e44587a46664e4455324c6e426b5a673d3d&Fich=CECC_1_456.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770794d5451344e53315953556b755a47396a&fich=pjr1485-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770794d5451344e53315953556b755a47396a&fich=pjr1485-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770794d5455794d53315953556b755a47396a&fich=pjr1521-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770794d5455784d69315953556b755a47396a&fich=pjr1512-XII.doc&Inline=true
http://snesup.pt/htmls/_dlds/SEES_reuniao_04062014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2015.06.09_DN.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2015.06.09_JN.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2015.06.09_JN.pdf
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permitem inverter a tendência para a emigração dos mais qualificados, possibilitando 
uma melhoria nas condições de trabalho. 
 
Vamos ganhando novos apoios e participação para cada vez mais podermos afirmar: 
 
Sim, é possível! 
_________________________ 
 
DGAEP CONFIRMA ENTENDIMENTO DO SNESup SOBRE RT 
A Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP) apresenta o mesmo 
entendimento que já tinha sido avançado pelo SNESup relativamente à contagem de 
prazos sobre o Regime Transitório. Os argumentos expostos pela DGAEP são os 
indicados na nossa comunicação "O Regime Transitório não termina a 31 de Agosto", 
quer para o Universitário, quer para o Politécnico, nomeadamente o citado artigo 279º 
do Código Civil. 
 
É um esclarecimento que permite retirar obstáculos a estas renovações. Comprova-se 
assim que o Regime Transitório não termina a 31 de agosto, sendo possível renovar 
contratos no dia 1 de setembro. 
 
Demonstra-se, também, que tinham razão as Instituições que procuraram e confiaram 
no entendimento do SNESup. 
_________________________ 
 
RT: CCISP ABSTÉM-SE, IPPorto APOIA 
Recebemos do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos a resposta 
ao pedido realizado por muitos colegas, no sentido de clarificação da sua posição sobre 
o prolongamento do regime transitório. O CCISP insiste na sua abstenção tornada 
pública em 2014. Com esta posição, perde o CCISP a oportunidade de demonstrar 
solidariedade para com os colegas. Entretanto, recebemos uma comunicação do 
Instituto Politécnico do Porto em que demonstra o seu apoio à iniciativa legislativa em 
curso. Acreditamos que esta posição possa ser acompanhada em breve com mais 
desenvolvimentos. O apoio e reconhecimento das iniciativas parlamentares é 
importante, nomeadamente por as mesmas preverem a aplicação da Diretiva 
Comunitária 1990/70, resolvendo assim os problemas de precariedade que afetam as 
instituições. A estabilidade contratual significa instituições com melhores condições, 
mais dignidade e melhores equipas de docentes e investigadores. É uma questão de 
visão e capacidade. 
_________________________ 
 
ESTÓNIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UE 
A Comissão Europeia fez saber no passado dia 28 de maio que levará a Estónia ao 
Tribunal de Justiça Europeu porque a sua legislação nacional não impede o recurso 
abusivo a contratos a termo no Ensino Superior. Apesar de a Estónia já os limitar a um 
máximo de 5 anos (limite após o qual esses contratos obrigam a vínculo permanente), 
a legislação só se aplica nos casos em que decorreram menos de dois meses entre 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ECPDESP_Parecer_DGAEP.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EukyVpVVVVORXXNvBc
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EukyEyVZpyaddRjndr
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Oficio112ccisp2014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Oficio112ccisp2014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPPorto_OFC_PR_205_2015_Clarificacao_Normas_Regime_Transitorio_20150609.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPPorto_OFC_PR_205_2015_Clarificacao_Normas_Regime_Transitorio_20150609.pdf
http://www.baltic-course.com/eng/education/?doc=106853
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contratos. Depois do aviso da Comissão Europeia em 2012 para que a situação fosse 
regularizada, terá agora a Estónia de responder perante o Tribunal de Justiça da UE.  
 
O SNESup irá nos próximos dias formalizar a sua queixa à Comissão Europeia 
relativamente à não aplicação da Diretiva 1999/70/CE ao Ensino Superior e Ciência. Se 
o Governo Português entender continuar a ignorar esta Diretiva, cremos que não lhe 
restará outra solução que não ter de responder em tribunal tal como a Estónia. Um 
caminho evitável e que poderá ser corrigido muito em breve assim haja coragem 
política para tal. 
_________________________ 
 
NOVA DECISÃO SOBRE REPOSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 
Começamos a ter cada vez mais resultados em relação aos processos que instauramos 
sobre o reposicionamento remuneratório dos docentes que transitam de categoria ao 
abrigo do regime transitório no ano de 2012. Como se recordam, algumas instituições 
recusaram-se a que os colegas pudessem auferir dos vencimentos correspondentes às 
suas novas categorias, alegando restrições impostas pela Lei de Orçamento de Estado 
de 2012. Ora o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (TCASul) corrige a 
situação de docentes do Instituto Politécnico de Castelo Branco, cujo tribunal de 1ª 
instância havia reconhecido o direito a transitarem de categoria, mas julgou 
improcedente a questão do reposicionamento remuneratório. Como bem 
argumentam os juízes do TCASul, o não reposicionamento remuneratório viola o 
princípio constitucional da igualdade, tal como advogamos, nomeadamente face a 
comparação com os colegas que haviam transitado no ano de 2011 (vide pág. 14). É 
mais uma vitória importante, sendo de dar os parabéns aos colegas e à nossa 
advogada Dra. Celeste Cardoso. Relembramos também o acórdão relativo ao Instituto 
Politécnico de Santarém, já transitado em julgado e que vai no mesmo sentido. 
_________________________ 
 
REUNIÃO DE DOCENTE NA FADEUP 
Realizou-se no passado dia 22 de maio uma reunião de docentes na Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), promovida pelo SNESup. 
 
Na reunião, discutiram-se diversos problemas que têm vindo a afetar a Universidade 
do Porto (UP) no seu todo, desde o financiamento, a contratações, política de 
concursos ou regime fundacional. Concretamente, na FADEUP, o número de docentes 
contratados a tempo parcial têm vindo aumentar, representando, na atualidade, cerca 
de 35% da totalidade dos docentes. Os Colegas que se encontram nesta situação 
relataram um sentimento de profunda insegurança (contratualização anual) e de 
precariedade laboral, na qual se incluem o não pagamento do subsídio de refeição e 
impossibilidade de usufruírem do subsistema de saúde ADSE, bem como ser-lhes 
vedada a orientação de dissertações de quaisquer ciclos de estudos. 
 
Foi igualmente abordada a aplicação do Regulamento de Avaliação de Desempenho 
dos Docentes da FADEUP que parece estar agora a tentar ser implementado e que 
estará a suscitar algumas dúvidas, nomeadamente no que respeita aos docentes 
convidados. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordao_TCASul_AcRec_Dout2012_IPCB.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordao_TCASul_AcRec_Dout2012_IPSantarem.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Acordao_TCASul_AcRec_Dout2012_IPSantarem.pdf
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SNESup REÚNE NA AM SOBRE RAD 
Depois de enviado ao SNESup para audição sindical o projeto de Regulamento de 
Avaliação de Desempenho Docente (RAD) da Academia Militar (AM), o SNESup foi 
recebido no passado dia 29 de maio pelos mais altos responsáveis da Academia Militar 
(AM) perante quem apresentou e analisou as propostas de alteração. 
 
Os responsáveis do SNESup tiveram oportunidade de conhecer as especificidades 
desta Instituição de ensino superior público universitário militar e de apresentar um 
conjunto de sugestões visando melhorar a proposta de Regulamento para a Avaliação 
do Docentes não Militares da AM, tendo sido a maioria das propostas prontamente 
acolhidas, o que aqui publicamente reconhecemos. 
_________________________ 
 
SABÁTICA SEM ALMOÇO NA UAb 
Parece que na Universidade Aberta (UAb) se emprega o princípio de um célebre 
cozinheiro da série Seinfeld: "No Soup for You!". A Universidade recusa-se a pagar o 
subsídio de alimentação a quem se encontra de licença sabática. Ora, a licença 
sabática é uma prestação efetiva de serviço com dispensa do serviço docente, sendo 
que o artº 77.º do ECDU afirma que a mesma se efetua sem perda ou lesão de 
quaisquer dos seus direitos. Alguém na Universidade Aberta deve ter-se esquecido do 
que significa realmente a licença sabática enquanto prestação efetiva de serviço, a fim 
de se realizarem trabalhos de investigação ou de se publicarem-se obras de vulto 
incompatíveis com a manutenção das tarefas escolares correntes. Deixemos o nazi das 
sopas para as séries de humor na televisão e sejamos sérios. Esperamos que a 
compensação seja feita de imediato e com reposição de não pagamentos anteriores. 
_________________________ 
 
SNESup REÚNE NA ESDRM 
O SNESup promoveu no passado dia 28 de maio uma reunião de associados, aberta a 
não sócios, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) do Instituto 
Politécnico de Santarém. O tema principal da reunião prendeu-se com o Regime 
Transitório do ECPDESP e a sua aplicação. Foram debatidas e analisadas diversas das 
implicações e previsões do referido Regime. O nosso agradecimento aos Colegas 
presentes e, em particular, aos Delegados do SNESup na ESDRM, que promoveram a 
reunião em causa. 
_________________________ 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 3/2015 - D.R. n.º 98/2015, Série I 
de 2015-05-21 
- Supremo Tribunal Administrativo 
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: No domínio da redacção inicial do 
artigo 252.º, n.º 3, do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11/09, a caducidade 
de um contrato de trabalho a termo certo cuja renovação fosse já legalmente 
impossível não conferia ao trabalhador direito à compensação referida nessa norma 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/PropostaRegulamentoAvaliacaoDocente_AcademiaMilitar_22042015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/PropostaRegulamentoAvaliacaoDocente_AcademiaMilitar_22042015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Academia_Militar_RAD_SNESup_04052015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M2lfZg-apSA
https://dre.pt/application/file/67250348
https://dre.pt/application/file/67250348
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Despacho n.º 6531/2015 - D.R. n.º 112/2015, Série II de 2015-06-11 
- Universidade Nova de Lisboa – Reitoria 
Isenção de pagamento de emolumentos aos estudantes bolseiros 
 
Despacho normativo n.º 10/2015 - D.R. n.º 112/2015, Série II de 2015-06-11 
- Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior 
Homologação das alterações aos Estatutos da Universidade dos Açores 
 
Despacho n.º 6440/2015 - D.R. n.º 111/2015, Série II de 2015-06-09 
- Universidade de Évora - Reitoria 
Estatutos do Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora 
 
Regulamento n.º 322/2015 – D.R. n.º 111/2015, Série II de 2015-06-09 
- Instituto Politécnico de Santarém 
Regulamento de Empresas Spin-off IPSantarém 
 
Aviso n.º 6314/2015 - D.R. n.º 110/2015, Série II de 2015-06-08 
- Instituto Politécnico de Portalegre 
Regulamento da Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação (C3i) 
 
Despacho n.º 6352/2015 - D.R. n.º 110/2015, Série II de 2015-06-08 
- Universidade de Évora - Reitoria 
Estatutos da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora 
 
Despacho n.º 6324/2015 - D.R. n.º 110/2015, Série II de 2015-06-08 
- Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior 
Autoriza a Universidade da Madeira a proceder à transformação do Centro de 
Competência de Tecnologias da Saúde numa Escola Superior de Saúde e a criar uma 
unidade orgânica de ensino politécnico, denominada Escola Superior de Tecnologias e 
Gestão 
 
Despacho n.º 6239/2015 - D.R. n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05 
- Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 
Despacho e regulamentos do Instituto Superior Técnico 
 
Despacho (extrato) n.º 6102/2015 - D.R. n.º 108/2015, Série II de 2015-06-04  
- Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Alteração aos Estatutos da FCSH 
 
Regulamento n.º 301/2015 - D.R. n.º 107/2015, Série II de 2015-06-03 
- Fundação Convento da Orada - Fundação para a Salvaguarda e Reabilitação do 
Património Arquitectónico 
Regulamento para Atribuição do Título de Especialista da Escola Superior Gallaecia 
(ESG) 
 
 

https://dre.pt/application/file/67459744
https://dre.pt/application/file/67459701
https://dre.pt/application/file/67442474
https://dre.pt/application/file/67442711
https://dre.pt/application/file/67429434
https://dre.pt/application/file/67429419
https://dre.pt/application/file/67429149
https://dre.pt/application/file/67412766
https://dre.pt/application/file/67401004
https://dre.pt/application/file/67388650
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Despacho n.º 5991/2015 - D.R. n.º 107/2015, Série II de 2015-06-03 
- Universidade do Minho - Reitoria 
Revoga, com efeitos a partir do dia 10 de março de 2015, o despacho de homologação 
dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 2015 
 
Despacho n.º 5996/2015 - D.R. n.º 107/2015, Série II de 2015-06-03 
- Instituto Politécnico de Beja 
Regulamento Geral do Sistema de Avaliação do Pessoal Docente do Instituto 
Politécnico de Beja 
 
Despacho n.º 5569/2015 - D.R. n.º 101/2015, Série II de 2015-05-26 
- Instituto Politécnico de Setúbal 
Regulamento de Prestação de Serviço Docente do Instituto Politécnico de Setúbal 
 
Despacho Normativo n.º 8/2015 - D.R. n.º 100/2015, Série II de 2015-05-25 
- Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior 
Homologação das alterações aos Estatutos da Universidade do Porto 
 
Despacho n.º 5316/2015 - D.R. n.º 98/2015, Série II de 2015-05-21 
- Universidade do Minho - Reitoria 
Estatutos da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho 
 
Regulamento n.º 264/2015 - D.R. n.º 98/2015, Série II de 2015-05-21 
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina 
Regulamento para a Contratação de Investigadores Convidados no âmbito de Projetos 
de Investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
_________________________ 
 
EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
Mário Dionísio (1916-1993) Congresso Internacional 
27-29 Outubro de 2016, Centro de Estudos Comparatistas da FLUL, Casa da Achada – Centro 
Mário Dionísio, Museu do Neo-Realismo e Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo. 
Data limite: 15 junho 
Saiba mais aqui 
 
Congresso Internacional "Culturas em Negativo" 
1 a 3 outubro – Braga –Universidade do Minho 
Data limite: 30 junho 
Saiba mais aqui 
 
I Congresso Internacional de Cultura: Culturas em movimento 
27 e 29 outubro, Universidade da Beira Interior 
Data limite: 30 junho 
Saiba mais aqui 
 

https://dre.pt/application/file/67388576
https://dre.pt/application/file/67388584
https://dre.pt/application/file/67309317
https://dre.pt/application/file/67281625
https://dre.pt/application/file/67271381
https://dre.pt/application/file/67271173
http://www.comparatistas.edu.pt/images/chamada%20-%20mdion%EDsio.pdf
http://www.culturasemnegativo.net/Ptg/ViewContent/1
http://www.culturasemmovimento.ubi.pt/index.html
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OUTROS EVENTOS 
Colóquio Internacional - Utreque 1715-2015: Diplomacia, Cultura e Fronteiras 
15 a 17 junho, Lisboa, Biblioteca Nacional 
Saiba mais aqui 
 
Ciclo Novas Conferências do Casino – “O Belo Como Futuro” 
27 junho, Casino Estoril - 16h, CLEPUL, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Seminário Internacional Lisbon Street Art & Urban Creativity 
2 e 3 julho, Auditório Lagoa Henriques FBAUL  
4 julho. Centro de Inovação da Mouraria, Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
O Estranho e o Estrangeiro no Teatro: Arquitectura, Justiça e Teatro. 1º Colóquio 
Internacional do CETUP 
2 a 4 julho, CETUP - Centro de Estudos Teatrais da Universidade do Porto 
Saiba mais aqui 
 
I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação - A Educação na Europa do Sul - 
Constrangimentos e desafios em tempos incertos 
9-11 julho, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL 
Saiba mais aqui 
 
21st Annual World Congress - World Association for Medical Law- WAML  
3 a 6, Agosto, Coimbra. 
Saiba mais aqui 
 
Conferência Internacional - “Brain Drain and Academic Mobility from Portugal to 
Europe” 
18 setembro, Porto, Auditório da FLUP 
Saiba mais aqui 
 
Conferência Internacional “A educação comparada para além dos números – 
contextos locais, realidades nacionais e processos transnacionais” 
25-27 janeiro 2016, Universidade Lusófona, Lisboa 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
www.snesup.pt 
Av. 5 de Outubro,104, 4º - 1050-060 LISBOA - Telefone 217 995 660 - snesup@snesup.pt  
Pr. Mouzinho Albuquerque, 60, 1º - 4100-357 PORTO - Telefone 225 430 542 - snesup.porto@snesup.pt  
Estrada da Beira, 503, R/C, A - 3030-173 COIMBRA - Telefone 239 781 920 - snesup.coimbra@snesup.pt 
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