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OE2016: PROPOSTAS APROVADAS NA AR 
São já conhecidos os resultados das votações das propostas de alteração à Lei de 
Orçamento de Estado para 2016. 
 
Há alterações aprovadas, mas não no sentido da necessária mudança de política para o 
ensino superior e ciência, sobretudo no que toca à precariedade e à resolução dos 
problemas que se acumulam do passado. 
 
Comecemos, ainda assim, por um sinal positivo, dado pela aprovação da proposta de 
alteração do nº 1 do artº 23º, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE), que permite que 
os tetos salariais utilizados como limites à contratação tenham em conta a reposição 
dos salários prevista no artigo 2.º da Lei n.º 159-A/2015. 
 
Vingaram também os argumentos, que apresentámos no Parlamento, de que o n.º 3 
do art.º 23.º penalizaria as instituições que se encontram em contextos mais 
desfavorecidos, sendo por isso um sinal errado para a coesão territorial. Este número 
foi eliminado por aprovação de proposta do Partido Comunista Português (PCP), 
embora existissem propostas semelhantes do BE, bem como do Partido Socialista (PS). 
 
Ainda no âmbito do art.º 23º, foi aprovada uma proposta do PS de aditamento de um 
n.º 4 que permite que, em situações excecionais, possam ser efetuadas contratações 
para além dos tetos orçamentais previstos. Esperamos que esta não seja a porta para a 
anunciada "flexibilização do emprego científico", com o provimento a contratações por 
"urgente conveniência do serviço". Para quem não se lembra, esta é uma das razões 
históricas para as taxas elevadas de precariedade, nomeadamente no ensino superior 
politécnico. 
Nas demais matérias, valeu a reprovação, através do voto contra do PS. Foi assim com 
a proposta do PCP relativa ao aditamento de um art.º 24.ºA, que sinalizaria um 
primeiro passo para a estabilidade do vínculo dos investigadores que estejam a suprir 
necessidades permanentes; e foi assim também com a proposta de prolongamento do 
Regime Transitório que o BE procurou introduzir em Lei de Orçamento de Estado. A 
proposta do PCP foi rejeitada pelo voto contra do PS, com a abstenção do PSD e do 
CDS e votos favoráveis do PCP e BE. A proposta do BE foi rejeitada com os votos contra 
do PS e do CDS, abstenção do PSD e votos favoráveis de PCP e BE.  
As votações são sinais políticos que enunciam posições. Contudo, a esquizofrenia 
política de votar num sentido enquanto partido de oposição e noutro, já, como partido 
de governo, leva à erosão da representatividade. A consequência tem sido o 
crescimento da revolta contra o poder político, com o afastamento da própria 
democracia. 
_________________________ 
 
 
RESOLUÇÃO TRANSITÓRIO 
Está agendada para a reunião da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência da 
próxima quinta-feira a redação final do texto relativo ao regimes transitórios. Trata-se 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a4d314e3259334e4456684c57526a5a444d744e4442694d4330345a54466d4c546c6a4d4467344f54566c597a426a4e5335775a47593d&Fich=357f745a-dcd3-40b0-8e1f-9c08895ec0c5.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a4d314e3259334e4456684c57526a5a444d744e4442694d4330345a54466d4c546c6a4d4467344f54566c597a426a4e5335775a47593d&Fich=357f745a-dcd3-40b0-8e1f-9c08895ec0c5.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a51305a5449795a6d4a684c574a6b4f544d744e446b314e5330345a444d334c5445355a47597a5a575533596a686a597935775a47593d&Fich=44e22fba-bd93-4955-8d37-19df3ee7b8cc.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a4d314e3259334e4456684c57526a5a444d744e4442694d4330345a54466d4c546c6a4d4467344f54566c597a426a4e5335775a47593d&Fich=357f745a-dcd3-40b0-8e1f-9c08895ec0c5.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a497a597a466b5a4449794c5441784e6d51744e4451305a533169596d4a6d4c5759325a6d4d334f4449775a5755325a5335775a47593d&Fich=23c1dd22-016d-444e-bbbf-f6fc7820ee6e.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a4132597a466d4d6a457a4c5445335a5445744e446b354f4331694d6d51344c574e684e6a55334f544a6d5a574d32595335775a47593d&Fich=06c1f213-17e1-4998-b2d8-ca65792fec6a.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a4132597a466d4d6a457a4c5445335a5445744e446b354f4331694d6d51344c574e684e6a55334f544a6d5a574d32595335775a47593d&Fich=06c1f213-17e1-4998-b2d8-ca65792fec6a.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a42694f574e6d4e324e6d4c546b335a5455744e475a68595331695957526d4c575a6d5a446b354e6d55324d7a55334f4335775a47593d&Fich=0b9cf7cf-97e5-4faa-badf-ffd996e63578.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c304653546d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d52556376543055764d6a41784e6a49774d5459774d6a41314c3142424c7a42694f574e6d4e324e6d4c546b335a5455744e475a68595331695957526d4c575a6d5a446b354e6d55324d7a55334f4335775a47593d&Fich=0b9cf7cf-97e5-4faa-badf-ffd996e63578.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c3039795a4756756379426b5a534255636d46695957786f6279394452554e664d56387a4e6935775a47593d&Fich=CEC_1_36.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c3039795a4756756379426b5a534255636d46695957786f6279394452554e664d56387a4e6935775a47593d&Fich=CEC_1_36.pdf&Inline=true
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de uma matéria urgente de um problema que se arrasta há demasiado tempo, sendo 
que o prolongamento, por si só, não resolve a questão.  
 
Como temos vindo a chamar a atenção, a precariedade atinge mais de 40% dos 
docentes do ensino politécnico. São centenas de docentes que suprimem necessidades 
permanentes há anos e anos. Todos eles aguardam pela possibilidade de acesso à 
dignidade mínima para exercício do seu trabalho. 
 
Vejamos o que constará na redação final, sendo que há um princípio que deve estar 
subjacente sempre: para necessidades permanentes, vínculos estáveis. Têm agora a 
palavra os senhores deputados. 
_________________________ 
 
 
CN REÚNE DIA 21 EM COIMBRA 
O Conselho Nacional do SNESup irá reunir na próxima segunda-feira dia 21 de Março, 
no Auditório do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra - Instituto Politécnico de 
Coimbra, a partir das 14:30. É dada particular atenção à análise da situação atual do 
ensino superior e ciência em Portugal no contexto do novo Governo e da nova 
Assembleia da República. Será o espaço apropriado para fazer um balanço destes 
últimos meses, de apresentação e análise de propostas, de definição de estratégia e de 
ações a adotar. É certa a atenção às questões de carreira, quer pela necessidade de 
resolução dos problemas de precariedade que afetam todo o sistema, quer pelo há 
muito prolongado congelamento da mesma. A resposta dada pelos partidos (ou a falta 
dela) será certamente motivo de análise. É um Conselho Nacional com máxima 
concentração para as questões de política sindical, com um debate vivo e produtivo. 
_________________________ 
 
 
SNESup: RETRATO SOCIOGRÁFICO 2015 
Tal como tivemos ocasião de referir em comunicado próprio, o SNESup disponibiliza 
um retrato sociográfico sobre o ensino superior português que é a atualização de um 
relatório semelhante elaborado em 2012. O objetivo principal destes relatórios é a 
compilação e disponibilização de informação estatística que permita identificar 
tendências evolutivas gerais no que respeita aos docentes, alunos e diplomados do 
ensino superior. 
 
O relatório considera, em particular, os últimos 15 anos, permitindo evidenciar, por 
exemplo, o decréscimo do número de docentes que se vem verificando desde 2010 em 
simultâneo com o progressivo envelhecimento deste grupo profissional. Destaque-se, 
ainda, que o número de alunos no ensino superior vem registando, desde o início do 
século XXI, um decréscimo quantitativo significativo que contrasta com o crescimento 
desse mesmo grupo nas últimas décadas do século XX . Estas duas tendências precisam 
de ser invertidas, por forma a potenciar os contributos do ensino superior para o 
desenvolvimento económico, social e humano do país. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/relatorio-retrato-sociografico-af.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/relatorio-retrato-sociografico-af.pdf
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SNESup REÚNE COM PRESIDENTE IPG 
O SNESup reuniu com o Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, a propósito da 
negociação do Regulamento de Distribuição do Serviço Letivo do Instituto Politécnico 
da Guarda, do qual ainda aguardamos o texto final.  
 
Foi assim possível ver acolhidas algumas das nossas sugestões ao documento, que 
tinham como principal objetivo clarificar e proteger os associados e docentes. Assim 
procurou-se salvaguardar as questões remuneratórias relativas às aulas lecionadas no 
período letivo diurno e aos sábados (na proposta inicial excluía-se de pagamento os 
colegas que indicassem esses horários como sendo da sua preferência). Foi ainda 
limitado o número de alunos por turma no referente ao Artigo 6º do nº11 a 45 alunos, 
bem como retirado do Artigo 11º o nº4 sobre o sistema de rotatividade na lecionação 
de determinadas UC’s. 
 
Ficaram, ainda assim, algumas matérias de fora de acordo, neste processo de 
negociação, como seja, a possibilidade de se exceder o número de horas letivas anuais 
além das 12h/semanais por semestre. Foi, no entanto, entendimento, do Sr. 
Presidente, que tal só pode acontecer, por acordo do docente e sob proposta dos 
respetivos Conselhos Técnico-Científicos. Tal significa uma maior consciencialização 
dos membros de cada UTC para que não aceitem horários superiores a 12h/semanais 
por semestre. Esta responsabilização estende-se aos Conselhos Técnico-Científicos e 
Pedagógicos, sob pena de não corresponderem nem a critérios pedagógicos nem 
científicos, hoje exigidos aos docentes do Ensino Superior, por cada instituição, pelo 
Processo de Bolonha e pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES). 
_________________________ 
 
REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO E PROPOSTAS DO SNESup 
Regulamento para contratação de investigadores convidados no âmbito de programas, 
projetos e prestações de serviço - ISA. (10 março) 
 
Projeto de revisão do Regulamento do Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. (10 março) 
 
Projeto de Regulamento Interno de Segurança e Saúde no Trabalho - Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. (10 março) 
 
Recebemos para audição: 
 
Projeto de Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente 
Civil da Escola Naval. 
 
Proposta de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do ISEG-
ULisboa. 
 
Proposta de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Faculdade de 
Farmácia da ULisboa. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPGuarda-RDSD-20160129.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPGuarda-RDSD-20160129.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPGuarda-RDSD-SNESup-23022016.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UL-ISA-Regulamento-73-2016-Pessoal-Investigador-Especialmente-Contratado.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UL-ISA-Regulamento-73-2016-Pessoal-Investigador-Especialmente-Contratado.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SCML_Proposta_de_Revisao_do_Regulamento_SGAD.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SCML_Proposta_de_Revisao_do_Regulamento_SGAD.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SCMLRegulamento%20SegSaudeTrabalho_11022015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SCMLRegulamento%20SegSaudeTrabalho_11022015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Reg_Recrut_Sel_Contrat_Doc_Civis_EN_10MAR.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Reg_Recrut_Sel_Contrat_Doc_Civis_EN_10MAR.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/3-marco-2016-RADDISEG-Regulamento-de-avaliacao-dos-docentes.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/3-marco-2016-RADDISEG-Regulamento-de-avaliacao-dos-docentes.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ULisboa-FF-RAD-07032016.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ULisboa-FF-RAD-07032016.pdf
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Deliberação n. º 453/2016 - D.R. n. º 52/2016, Série II de 2016-03-15 
- Universidade de Lisboa - Instituto de Educação 
Aprova a Carta Ética para a Investigação em Educação e Formação e o Regulamento da 
Comissão de Ética para a Investigação em Educação e Formação do Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa 
 
Regulamento n. º 269/2016 - D.R. n. º 52/2016, Série II de 2016-03-15 
- Universidade da Madeira 
Regulamento da Faculdade de Ciências da Vida 
 
Regulamento n. º 270/2016 - D.R. n. º 52/2016, Série II de 2016-03-15 
- Universidade da Madeira 
Regulamento da Faculdade de Ciências Sociais 
 
Declaração de Retificação n.º 276/2016 - D.R. n. º 51/2016, Série II de 2016-03-14 
- Universidade de Lisboa - Reitoria 
Retifica o despacho n.º 14073/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, 
de 30 de novembro de 2015 
(Regulamento Geral de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade de Lisboa) 
 
Despacho n.º 3667/2016 - Diário da República n.º 50/2016, Série II de 2016-03-11 
- Universidade Nova de Lisboa – Reitoria 
Alteração dos Estatutos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 
 
Regulamento n.º 249/2016 - Diário da República n.º 50/2016, Série II de 2016-03-11 
- Universidade da Madeira 
Regulamento da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira 
 
Despacho n.º 3601/2016 - D.R. n.º 49/2016, Série II de 2016-03-10 
- Universidade dos Açores - Reitoria 
Regulamento do Centro de Biotecnologia dos Açores 
 
Despacho n.º 3558/2016 - D.R. n.º 48/2016, Série II de 2016-03-09 
- Instituto Politécnico de Santarém 
Regulamento de Propriedade Intelectual do Instituto Politécnico de Santarém 
 
Despacho n.º 3505/2016 - D.R. n.º 48/2016, Série II de 2016-03-09 
- Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Gabinete do Ministro 
Autoriza a Universidade dos Açores a proceder à criação de unidades orgânicas do 
subsistema universitário, por fusão e transformação das unidades atuais 
 
Despacho n.º 3363/2016 - D.R. n.º 45/2016, Série II de 2016-03-04 
- Universidade de Aveiro 
Alteração ao Anexo II dos Estatutos da Universidade de Aveiro 
 
Aviso n.º 2914/2016 - D.R. n.º 45/2016, Série II DE 2016-03-04 
- Universidade do Minho - Reitoria 
Consulta pública - Estatutos da Universidade do Minho 
 

https://dre.pt/application/file/73869835
https://dre.pt/application/file/73869841
https://dre.pt/application/file/73869842
https://dre.pt/application/file/73865183
https://dre.pt/application/file/73847806
https://dre.pt/application/file/73847804
https://dre.pt/application/file/73836568
https://dre.pt/application/file/73826178
https://href.li/?https://dre.pt/application/file/73825439
https://dre.pt/application/file/73779258
https://dre.pt/application/file/73779264
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Despacho n.º 3300/2016 - D.R. n.º 44/2016, Série II de 2016-03-03 
- Universidade dos Açores - Reitoria 
Regulamento do Centro de Investigação e Tecnologias Agrárias e do Ambiente dos Açores - 
CITA-A, da Universidade dos Açores 
 
Despacho n.º 3233/2016 - D.R. n.º 43/2016, Série II de 2016-03-02 
- Universidade do Porto 
Alteração e republicação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 
Porto 
 
Despacho n.º 3232/2016 - D.R. n.º 43/2016, Série II de 2016-03-02 
- Universidade do Porto 
Alteração e republicação dos Estatutos da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto 
 
Despacho n.º 3175/2016 – D.R. n.º 42/2016, Série II de 2016-03-01 
- Instituto Politécnico de Lisboa 
Alteração aos Estatutos da ESCS 
 
Regulamento n.º 210/2016 - D.R. n.º 42/2016, Série II de 2016-03-01 
- Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 
Regulamento de Assiduidade dos Investigadores do Instituto Superior de Agronomia 
_________________________ 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
PRO-VE 2016 : 17th IFIP/Socolnet Working Conference on Virtual Enterprises 
3 a 5 outubro, Porto 
Data limite: 20 de março 
 
Conferência Internacional - Música e Mobilidade Humana - Redefinindo Comunidade em 
Contexto Intercultural 
7 a 9 junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança, 
(FCSH/NOVA) e Academia da Força Aérea Henri Coanda da Roménia 
Data limite: 21 de março 
 
KISMIF International Conference "DIY Cultures, Spaces and Places" 
18-21 julho, Porto  
Data limite: 22 de março 
 
KISMIF Summer School "Mappin’ Your Own Underground!" 
22 julho, FLUP-Porto  
Data limite: 22 de março 
 
Conferência Internacional - Canção de Protesto e Mudança Social 
15 a 17 junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança e pelo 
Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL e Câmara Municipal de Grândola. 
Data limite: 28 de março 
 
CENTERIS - Conference on ENTERprise Information Systems 
5 a 7 outubro, Porto. 

https://dre.pt/application/file/73780581
https://dre.pt/application/file/73768960
https://dre.pt/application/file/73768959
https://dre.pt/application/file/73752466
https://dre.pt/application/file/73752445
http://pro-ve.org/
http://www.icmhm16.org/
http://www.icmhm16.org/
http://www.kismifconference.com/pt/kismif-conference-2016/
http://www.kismifconference.com/pt/call-summer-school/
http://icpsong16.org/
http://centeris.eiswatch.org/
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Data limite: 4 de abril 
 
RABAN 2016 - 7th International Workshop on Recent Advances in Broadband Access 
Networks 
18 a 20 outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa. 
Data limite: 10 de junho 
 
ICUMT 2016 – The 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and 
Control Systems 
18 a 20 outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa. 
Data limite: 10 de junho 
 
OUTROS EVENTOS 
Undisciplined Environments - International Conference of the European Network of 
Political Ecology (ENTITLE)  
20 a 23 março, Estocolmo 
 
1st International Conference Queering Partnering  
30 e 31 março, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
 
The Street and the City - Awakenings 
14-15 Abril, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras (CEAUL), Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) 
 
Eurographics 
9 a 13 maio, Lisboa. Feira Internacional de Lisboa 
 
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, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto 
 
3rd International Conference on Project Evaluation 
16 e 17 junho de 2016, Universidade do Minho, Guimarães 
 
119th European Study Group with Industry (ESGI) 
http://www.estgf.ipp.pt/esgi 
27 junho a 1 julho,Instituto Politécnico do Porto. 
 
2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira - 'Culturas 
Partilhadas'. 
14 a 16 setembro, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
_________________________ 
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  
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