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Petições nos 8/XV/1.a, 16/XV/1.a, 17/XV/1.a e 18/XV/1.a  

Resposta ao pedido de informação 

PARECERES DA FENEI - Federação Nacional de Ensino e Investigação 

 

Exmº Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 

 
1- Petição 8/XV/1.a - A FENEI está inteiramente de acordo com conteúdo da petição, como 

aliás tem reiteradamente feito chegar ao ministro da educação e aos vários grupos 
parlamentares, a última das quais em março de 2021 através de um dos sindicatos membros 
desta federação, o Sindep, sobre os problemas ligados ao horário de trabalho e entraves na 
carreira. Assim como tivemos recentemente oportunidade de transmitir a Senhor Ministro 
da Educação que a falta de professores se vai agravar se não forem tratados estas “maleitas” 
de base, valorizando os salários, recuperando o tempo (para não falar no dinheiro perdido 
a favor do estado), e voltar a fazer com que as perspetivas de progressão na carreira sejam 
reais. 

2- Petição 16/XV/1.a - Concordamos com o teor da petição e remetemos para a posição 

enviada aos grupos parlamentares, sendo certo que também defendemos um sistema de 

avaliação com uma menor carga de subjectividade. 

3- Petição 17/XV/1.a - O RJIES já não é alterado há década e meia (Lei nº 62/2007), o que por 
si só não seria grave não fosse o facto de, ao longo deste tempo, ter contribuído para um 
maior afastamento dos docentes e investigadores dos órgãos de gestão das universidades 
com o consequente alheamento relativamente à vida e evoluir das instituições a que estão 
ligados pelos respectivos vínculos laborais. Estamos de acordo que se proceda a uma revisão 
do RJIES no sentido de poder levar a uma maior participação dos docentes e investigadores, 
bem como de mais independência e eficaz fiscalização entre os órgãos.     

4- 4 - Petição 18/XV/1.a - Concordamos com o teor da petição, embora a questão da               
duração dos mandatos não seja o único problema do atual modelo de gestão. Como a FENEI 
tem vido a defender, é necessária uma gestão mais transparente, mais equilibrada entre as 
funções e os poderes dos órgãos, mais participada e em que haja a possibilidade de uma 
efectiva fiscalização dos poderes do diretor. 
 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Lisboa, 13 de dezembro de 2021 

O Presidente da FENEI e Secretário-Geral do Sindep, 

 

 

 

(João Rios) 


