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Ex.mo Senhor Ministro, 

Como, certamente, se lembrará, está V. Ex.ª em falta para com a FENPROF e todos os que esta 
organização representa, relativamente a dois documentos que apresentou, sobre os quais esta 
federação sindical se pronunciou, mas, em relação aos quais, da parte de V. Ex.ª, a partir desse 
momento, passou a imperar o silêncio. Referimo-nos, como bem sabe, ao Projeto de “Regime do 
Pessoal Docente e de Investigação dos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados” e ao 
designado “Um pacto para o reforço de instituições e carreiras científicas”.  

Recordamos que, há um ano atrás, V. Ex.ª comprometia-se a ter o primeiro documento negociado 
e fechado até final do primeiro trimestre de 2021; não tendo esse prazo sido cumprido, 
comprometeu-se, depois, a que o mesmo não passaria do final do ano letivo. Em maio, na reunião 
com a FENPROF e ABIC, comprometeu-se igualmente  a iniciar  as negociações relativas à revisão 
dos estatutos (ECIC, ECDU e ECPDESP), bem como dos Regulamentos da candidatura 
(institucionais e individuais) a projetos financiados pela FCT. Estamos em setembro e a FENPROF 
continua a aguardar a convocatória para o processo negocial que estas matérias implicam.  

Para além do que antes se coloca, a FENPROF considera que neste início de ano letivo será de 
elevada importância a realização de uma reunião com V. Ex.ª tendo na agenda três outros assuntos:  

- Ano letivo 2021-2022; 

- Conclusão do processo de regularização de vínculos, sendo indispensável a homologação dos 
requerimentos que ainda aguardam esse desfecho; 

- Orçamento do Estado para 2022, pretendendo a FENPROF apresentar ao Governo as suas 
propostas para o ensino superior e a ciência. 

Face à importância dos assuntos, solicitamos a marcação desta reunião para data tão próxima 
quanto possível. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pel’O Secretariado Nacional 
 
 

 
Mário Nogueira 
Secretário-Geral 
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Assunto: Pedido de informação sobre processos negociais que tardam em ter início e pedido de reunião 


