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Assunto: Audiência Urgente Progressões Remuneratórias

Vem o Sindicato Nacional do ensino Superior, associação sindical de docentes e investigadores,
abreviadamente designado por SNESup, solicitar uma audiência com caráter de urgência por forma a
expor o problema de não pagamento das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
aos docentes do ensino superior público.
Este problema afeta cerca de 15 mil docentes de carreira, os quais têm vindo a ser fortemente lesados
nos seus direitos.
Sendo que estamos no 6.º mês do ano de 2018, apenas são conhecidas 5 instituições que processaram
o pagamento (Instituto Politécnico do Porto, Instituto Politécnico da Guarda, Instituto Politécnico de
Castelo Branco, Instituto Politécnico de Tomar e Universidade de Lisboa).
A justificação apresentada por escrito por alguns dirigentes das instituições de ensino superior seria a
de que aguardavam um esclarecimento do Governo quanto ao possível Despacho previsto no n.º 3 do
art.º 74.º-C do ECDU e n.º 3 do art.º 35.º-C do ECDESP. Ora, dado que a alínea a) do n.º 1 do art.º
18.º da Lei 114/2017 (Lei de Orçamento de Estado para 2018) estipula claramente que estão a
pagamento as alterações obrigatórias, tal significa que tal processo não se encontra de forma alguma
sujeito a despacho.
Toda esta situação significa o prejuízo de direitos elementares dos docentes de ensino superior que
são altamente escrutinados na sua avaliação e da qual acaba por não resultar qualquer reforço
positivo.
É também violado o n.º 7 do artigo 156.º da Lei n.º 35/2014 (Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas), que estipula as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.

Para uma melhor fundamentação da nossa posição apresentamos os textos da obra de referência do
Dr. Paulo Veiga e Moura em relação aos Estatutos de Carreira Docente Universitária e do Ensino
Superior Politécnico, bem como parecer elaborado pelo mesmo em relação a esta matéria.

Com os melhores cumprimentos,
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