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V CONGRESSO DO SNESup: RESULTADOS 
Foram dias intensos de reflexão, com dedicação extrema de todos os Delegados e 
associados que estiveram presentes neste momento tão importante para a vida do 
SNESup, os do V Congresso , realizado nos passados dias 13 e 14 de novembro na 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
 
Há mais de vinte anos que os Estatutos do SNESup não são revistos, apesar de 
estatutariamente estarem obrigados a fazê-lo, ordinariamente, de quatro em quatro 
anos. Data de 2002 a última proposta de alteração de Estatutos, por altura do II 
Congresso. A própria figura do Congresso manteve-se sem realização até 2010, quando 
se organizou o III Congresso, tendo o IV Congresso decorrido entre os dias 13 e 14 de 
novembro de 2014. 
 
Ambicioso no seu programa, o V Congresso começou com o debate sobre o tema da 
Organização e Financiamento do Ensino Superior, uma matéria fundamental, sobre a 
qual o SNESup havia já emitido uma posição nos seus Princípios Orientadores relativos 
à Organização do Ensino Superior. No que diz respeito às questões do Financiamento 
do Ensino Superior, foi novamente acentuada a necessidade de reposição dos valores 
de financiamento, acompanhados de um reforço da capacidade de investimento em 
Ensino Superior e Ciência, tendo, para o efeito, presentes, as propostas já 
apresentadas aos vários partidos políticos. Foi ainda aprovada uma proposta de 
inclusão das associações sindicais nos órgãos de governo das instituições de ensino 
superior, à luz do princípio do diálogo social, matéria que tem vindo a merecer atenção 
no espaço europeu. 
 
Em termos do Ensino Superior privado a sessão permitiu um debate sobre o Regime do 
Pessoal Docente e de Investigação das Instituições Privadas, enriquecido com uma 
proposta apresentada à Assembleia Geral. Por sugestão dos congressistas, é 
importante que o Conselho Nacional possa decidir sobre a incorporação desta 
proposta, dado que enriquecem o documento. 
 
A sessão mais longa e trabalhosa foi naturalmente a referente à revisão dos Estatutos 
do SNESup, partindo das duas propostas que haviam sido apresentadas. A discussão foi 
realizada alínea a alínea com um debate exaustivo sobre todas as alterações a ser 
realizadas. Daqui resultou a proposta de novos Estatutos que foi aprovada por 
unanimidade pelos Delegados presentes. Esta proposta de revisão será agora votada 
na Assembleia Geral de dia 27 de janeiro de 2016 pelos Associados do SNESup. 
 
Trata-se de uma proposta ambiciosa, que promove três questões fundamentais, que 
importa resolver: 
 

• afirmar o SNESup como Associação Sindical de Docentes e 
Investigadores, independentemente do seu vínculo ao setor do ensino 
superior e ciência; 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuuVyEuEyFrBZbqAWA
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuEyAEyuFEpibogjtE
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuEyAEyuFEpibogjtE
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuEyAEyEEVNxaIHDdZ
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuEyulZuZVyAUZSjvC
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuuVyEuEyFrBZbqAWA
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/PrincipiosOrientadores_do_SNESup_Organizacao_do_EnsinoSuperior.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/PrincipiosOrientadores_do_SNESup_Organizacao_do_EnsinoSuperior.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CN_ESC_11Set2015_Propostas_aprovadas.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CN_ESC_11Set2015_Propostas_aprovadas.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Proposta_de_RPDIIP_VersaoFinal.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Proposta_de_RPDIIP_VersaoFinal.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Primeiro_Proponente_Antonio_Simoes-ii.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuuZFFAykErqEhtSkx
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Estatutos_SNESup_redacao_final_11_2015-Proposta-V-Congresso-AGeral.pdf
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• permitir uma maior participação ativa dos docentes e investigadores na 
vida do SNESup; 

• melhorar os processos de organização interna, à luz destes princípios. 
 
Devido à extensão dos trabalhos, foi aprovado pelo Congresso a realização no primeiro 
trimestre de 2016 de um Encontro específico sobre os temas de "Carreiras do Pessoal 
Docente e Investigador" e "Investigação Científica", com a presença dos Delegados 
Eleitos ao V Congresso. 
_________________________ 
 
 
 
SNESup MARCA REUNIÕES COM GRUPOS PARLAMENTARES 
Espera-se ainda uma melhor definição do quadro governativo da XIII Legislatura, mas a 
Assembleia da República retoma agora o seu funcionamento. Regressamos também ao 
contacto com os Deputados dos vários grupos parlamentares para debate das nossas 
propostas, esperando que finalmente se possa concretizar um conjunto de medidas 
fundamentais, que já havia ficado por resolver no fim da anterior Legislatura. O Ensino 
Superior e Ciência, os seus Docentes e Investigadores, não podem esperar mais por um 
sinal claro para a resolução dos seus problemas. 
_________________________ 
 
 
 
O CRUP E AS AGREGAÇÕES: CADA UM POR SI 
Demos notícia na InfoSNESup n.º 234 do Acórdão transitado em julgado relativo a ação 
contra a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que reconheceu o 
direito ao pagamento devido pela obtenção do título de Agregado aos Colegas que o 
obtiveram em 2011 e anos seguintes, e do cumprimento desta decisão pela UTAD.  
 
Não tendo sido intentada ação sobre esta matéria apenas contra a UTAD, mas sim, 
contra todas as Universidades, tal como divulgámos e transmitimos em tempo 
oportuno ao CRUP, ficámos à espera que pudesse este cumprir a palavra que havia 
então dado em 2012 ao SNESup de que logo que transitasse em julgado uma decisão 
favorável aos docentes todas as Universidades a observariam de igual modo. Parece 
que também aqui as promessas e intenções ficam por cumprir. Apesar de diversos 
Reitores nos terem vindo a garantir, e até a dar conta publicamente, que reconhecem 
a justiça de tal pretensão dos Colegas que possam ser remunerados pela obtenção da 
Agregação (como muitos dos próprios Reitores o foram), a verdade é que se recusam a 
pagar o que é devido.  
 
Conhecido e transitado em julgado o Acórdão que reconhece o direito e salvaguarda a 
reposição da justiça para com estes Colegas, não se compreende porque aguardam os 
Reitores para fazer cumprir algo que dizem reconhecer como justo. Foi nesse sentido 
que questionámos o CRUP sobre uma eventual decisão sobre esta matéria. Recebemos 
agora resposta informando que não houve qualquer deliberação mas antes um 
"consenso generalizado" de opiniões no sentido de que o Acórdão apenas 
compromete a UTAD. Não deixa de ser curioso ver que, afinal, o CRUP não será tão 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_234.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Requerimento_28-10-2015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Requerimento_28-10-2015_Resposta.pdf
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solidário como se pensaria, nem procurará tanto a justiça ou o cumprimento da lei 
como se imporia. Mal das instituições que têm reitores que consensualizam adiar a 
resolução de problemas que aparentemente reconhecem injustos e que sabem que 
mais tarde ou mais cedo serão obrigados a resolver como a lei e a justiça impõem. 
Triste realidade a nossa em que alguns preferem esperar que lhes mandem fazer o que 
na verdade sabem que já deveriam ter feito (até porque já têm o conforto legal para 
tal) enquanto apregoam por mais autonomia! 
_________________________ 
 
 
 
PROPOSTA DE ACEP DA UMINHO:  
CONTRA-PROPOSTA DO SNESup 
Tal como demos conta na última InfoSNESup, a Universidade do Minho (UM) enviou ao 
SNESup uma proposta de celebração de Acordo Coletivo de Empregador Público 
(ACEP). Esta é uma proposta na linha do ACEP que o SNESup e outras organizações 
sindicais assinaram com a Universidade do Algarve, e muito aquém da que havia sido 
apresentada pelo SNESup em 2013 e então rejeitada pela Reitoria da UM. Mantendo, 
assim, o espírito da proposta apresentada pela UM ao SNESup e a outras organizações 
sindicais onde se pretende essencialmente adotar um regime semanal de 35h de 
período normal de trabalho em substituição das 40h, apresentámos, todavia, um 
conjunto de propostas limitadas mas que poderão ressalvar algumas especificidades 
relativas aos docentes e investigadores da UM (trabalho noturno após as 20h como 
dispõem os Estatutos de Carreira e a negociação de regulamentos). Iremos agora 
reunir com a UM para melhor analisar as propostas e tentar chegar a acordo sobre a 
versão final de ACEP. 
_________________________ 
 
 
GREVE NO IPTOMAR 
Os docentes da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação que prestam 
serviço no âmbito da Licenciatura em Fotografia na Escola Superior de Tecnologia do 
Instituto Politécnico de Tomar, apoiados pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior 
(SNESup), declaram a intenção de iniciar um período de greve com a duração de uma 
semana. 
 
Este protesto deve-se ao facto de a Licenciatura em Fotografia, o curso com maior 
entrada de alunos no contingente geral da instituição, sofrer com a falta de inclusão 
permanente dos docentes e da UD nos processos de decisão que afetam diretamente 
o projeto pedagógico da Licenciatura em Fotografia. A esta falta de diálogo acresce a 
precariedade dos docentes, com contratações a termo repetidas anualmente há mais 
de 5 anos.  
 
Confrontados com um prenúncio de rutura, os docentes pedem um diálogo que 
permita encontrar soluções imediatas para as seguintes questões: ausência do 
Professor Coordenador da área técnico-científica de Materiais e Processos Históricos 
em Fotografia, responsável pela área durante 13 anos; substituição da docente cujo 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_240.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_ACEP_19102015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_ACEP_19102015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_SNESup_Proposta_ACEP_01022013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_SNESup_Proposta_ACEP_01022013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_RespostaACEP_18092013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_proposta_UMinho_Acordo_Coletivo_de_Empregador_Publico_ACEP.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_proposta_UMinho_Acordo_Coletivo_de_Empregador_Publico_ACEP.pdf


 

5 

contrato finda a 30 de Novembro de 2015, com exclusividade a 100%, durante 8 anos 
corresponsável pela componente prática da mesma área técnico-científica; 
necessidade urgente de investimento em material e equipamento que permita 
combater as carências técnicas de um curso que se pauta pela excelência na partilha 
da cultura fotográfica. 
_________________________ 
 
 
POSIÇÃO DO SNESup SOBRE ALTERAÇÃO AO RAPD DO IPCB 
No passado dia 19 de novembro enviámos a posição do SNESup sobre a proposta de 
alteração ao Regulamento de Avaliação do Pessoal Docente  (RAPD) do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (IPCB), posição essa que, além da devida análise jurídica, 
tentou incluir as sugestões que nos foram chegando de Colegas do IPCB aos quais aqui 
agradecemos publicamente pelos contributos. 
 
Destacamos a necessidade imperiosa de se incluir no Regulamento em apreço, à 
semelhança do que vem acontecendo nas demais instituições de ensino superior, a 
grelha relativa ao conjunto de atividades a avaliar em cada componente e respetivas 
pontuações, por ser matéria obrigatoriamente integrante do Regulamento, não 
podendo, por isso, ser posteriormente definida por Despacho do Presidente do IPCB 
como se prevê na proposta. Ficamos agora a aguardar marcação de reunião com vista 
a melhor discutir as propostas apresentadas e concretizar a audição sindical. 
_________________________ 
 
 
 
RESPOSTA DO SNESup AO RRSCPDC DA ACADEMIA MILITAR 
Apresentámos no passado dia 19 de novembro a posição do SNESup sobre o 
Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil 
(RRSCPDC) da Academia Militar (AM), onde propusemos essencialmente um conjunto 
de recomendações visando salvaguardar o cumprimento de normas legais aplicáveis à 
matéria a regular. Uma nota para a necessidade de, também a Academia Militar, à 
semelhança de diversas outras instituições de ensino superior, necessitar de ajustar as 
percentagens de contratação a tempo parcial, de acordo com o limite máximo de carga 
letiva semanal previsto no ECDU (9 horas). Aguardamos agora a marcação de reunião 
com vista a melhor discutir as propostas apresentadas. 
_________________________ 
 
 
 
PROTOCOLO 
Foi estabelecido mais um protocolo que permite vantagens não apenas a sócios mas 
igualmente a familiares de sócios. Respeita à área da saúde, psicologia, e é no norte, 
na zona do grande Porto.  
 
Mais informações na zona do site respeitante a Benefícios aos Sócios. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_proposta_alteracao_Regulamento_Avaliacao_Pessoal_Docente_Instituto_Politecnico_Castelo_Branco-19112015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPCasteloBranco_RAD_02112015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPCasteloBranco_RAD_02112015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_Regulamento_Recrutamento_Selecao_Contratacao_Pessoal_Docente_Civil_da_Academia_Militar-19112015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_Regulamento_Recrutamento_Selecao_Contratacao_Pessoal_Docente_Civil_da_Academia_Militar-19112015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Posicao_SNESup_sobre_Regulamento_Recrutamento_Selecao_Contratacao_Pessoal_Docente_Civil_da_Academia_Militar-19112015.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EEVVlklkZyVlCxVhJr
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFyZlmHyLurmr
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Acórdão n.º 509/2015 - D.R. n.º 226/2015, Série II de 2015-11-18 
- Tribunal Constitucional 
Julga inconstitucionais (i) a norma do artigo 2.º do Estatuto da Carreira Docente, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro, na parte em que exige como condição 
necessária da qualificação como pessoal docente a aprovação em prova de avaliação 
de conhecimentos e capacidades; (ii) a norma do artigo 22.º, n.º 1, alínea f), do mesmo 
Estatuto, na redação dada pelo citado Decreto-Lei n.º 146/2013, que estabelece como 
requisito de admissão dos candidatos a qualquer concurso de seleção e recrutamento 
de pessoal para exercício de funções docentes por ele disciplinadas, e que ainda não 
integrem a carreira docente aí regulada, a aprovação na mesma prova; e (iii) 
consequencialmente, as normas do Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de 
janeiro, na redação dada pelo Decreto Regulamentar n.º 7/2013, de 23 de outubro 
 
Despacho n.º 13102/2015 - D.R. n.º 225/2015, Série II de 2015-11-17 
- Instituto Politécnico de Lisboa 
Alteração aos Estatutos da ESTeSL 
 
Despacho n.º 13096/2015 - D.R. n.º 225/2015, Série II de 2015-11-17 
- Universidade Nova de Lisboa - Reitoria 
Alteração dos Estatutos da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa - 
Nova School of Business and Economics 
 
Declaração de Retificação n.º 1013/2015 - D.R. n.º 224/2015, Série II de 2015-11-16 
- Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
Retificação da resolução sobre a revogação da acreditação de ciclos de estudos que 
não estejam a receber novos alunos 
 
Edital n.º 1024/2015 - D.R. n.º 223/2015, Série II de 2015-11-13 
- Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Submissão a consulta pública do projeto dos Estatutos da ESTG 
 
Despacho n.º 12720/2015 - D.R. n.º 221/2015, Série II de 2015-11-11 
- Universidade do Porto - Reitoria 
Despacho de homologação dos Estatutos da FEP 
 
Portaria n.º 403/2015 - D.R. n.º 220/2015, Série I de 2015-11-10 
- Ministério da Educação e Ciência 
Regista os estatutos da Escola Superior Artística de Guimarães 
_________________________ 
 
EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
5º Congresso Internacional EFCAP - “Mental health needs of young offenders and 
victims: Assessment, intervention and legal issues” 
11 a 13 de maio de 2016, Porto 
Data limite: 15 janeiro de 2016 
Saiba mais aqui 

https://dre.pt/application/file/71044787
https://dre.pt/application/file/71032292
https://dre.pt/application/file/71032284
https://dre.pt/application/file/71020603
https://dre.pt/application/file/71005689
https://dre.pt/application/file/70978490
https://dre.pt/application/file/70957587
http://www.efcap2016.com/submissions/
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OUTROS EVENTOS 
II Jornadas de Direito do Trabalho: Trabalhar mais, por menos dinheiro. 
28 de novembro, Anfiteatro 2, Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
3º SITE - Seminário Internacional Trabalho e Educação – Saberes em Trabalho 
30 de novembro a 2 de dezembro, CES-Coimbra e Colégio das Artes da UC 
Saiba mais aqui 
 
“A legislação que temos e o território que queremos. O novo quadro legal da política 
de solo, ordenamento do território e urbanismo em análise”. 
4 de dezembro, Leiria, Teatro Miguel Franco 
Saiba mais aqui 
 
Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da APS  
8 e 9 de janeiro de 2016, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra  
Saiba mais aqui 
 
Conferência Internacional “A educação comparada para além dos números – 
contextos locais, realidades nacionais e processos transnacionais” 
25-27 janeiro de 2016, Universidade Lusófona, Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Energy Economics Iberian Conference, EEIC | CIEE 
4 a 5 de fevereiro de 2016, Lisboa - ISEL, ISEL – Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa e Universidade de Aveiro 
Saiba mais aqui 
 
Undisciplined Environments - International Conference of the European Network of 
Political Ecology (ENTITLE)  
20 a 23 março de 2016, Estocolmo 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
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http://aquila4.iseg.ulisboa.pt/aquila/publico/units/events.do?method=viewEvent&unitID=102&announcementId=1091104&contentContextPath_PATH=/instituicao/ISEG/pagina-inicial
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=12407&id_lingua=1&via=ci
http://www.adurbem.pt/content/view/1083/728/
http://www.ces.uc.pt/apssdj/
http://www.spce-conference2016.pt/
http://www.eeic2016.org/
http://www.ces.uc.pt/undisciplined-environments/index.php?id=12410&id_lingua=1&pag=12507
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
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