
 

 

Data: 02/06/2014 

Exmº(ª) Senhor(a) 
 

 
Assunto: Precariedade no Politécnico ‐ Inquérito e requerimentos 

 
Cara(o) Colega, 

As questões do emprego e, em particular, as da sua manutenção, são sem dúvida as preocupações maiores dos 
trabalhadores, na grave situação social e económica que vivemos. 

Estamos num momento em que se aproxima o final do prazo para usufruto dos direitos consagrados nos 
regimes de transição das carreiras. Para além de haver muitos colegas que ainda não conseguiram obter o seu 
doutoramento por falta dos apoios que legalmente lhes eram devidos, há outros que nem sequer por terem 
obtido o doutoramento, ou o título de especialista, alcançam a entrada na carreira, isto é, um contrato por 
tempo indeterminado. 

Por tudo isso, os sindicatos da FENPROF encontram‐se empenhados na batalha pela aplicação, aos docentes do 
ensino superior e aos investigadores, da directiva comunitária 1999/70/CE, que visa evitar o abuso dos 
contratos a termo sucessivos para o exercício de funções permanentes, por forma a garantir em regra a 
passagem à carreira, dos docentes contratados a termo, logo que disponham de uma das qualificações de 
referência e completem um tempo mínimo de serviço de 3 anos. 

É ainda fundamental conseguir‐se a aprovação de medidas efectivas de apoio à aquisição do doutoramento 
(estabilidade contratual, dispensa de serviço docente e isenção do pagamento de propinas). 

Este objectivo exige que se iniciem negociações com o Governo, para as quais é importante conhecer bem a 
situação dos colegas contratados a termo, por todo o País. Exige também o empenhamento individual de cada 
um dos colegas nesta frente de acção, para que as negociações possam iniciar‐se e terminar com resultados 
positivos. 

Na busca que fizemos dos nomes dos colegas que se encontram contratados a termo no Politécnico, 
encontrámos o seu (se já passou à carreira, pedimos desculpa e felicitamo‐lo) e por isso nos dirigimos em 
particular a si, para que nos ajude no levantamento da situação e também para lhe propormos que preencha 
online um requerimento para ser posteriormente entregue por nós ao Ministro, conjuntamente com os dos 
restantes colegas, numa acção colectiva que visa chamar a atenção para este problema e fazer pressão para a 
aprovação de medidas que permitam o seu ingresso na carreira. 

Assim, vimos propor‐lhe o seguinte: 

1) Que preencha o inquérito que disponibilizamos on‐line em www.fenprof.pt/superior 

2) Que faça a descarga do requerimento correspondente à sua situação concreta (em 
www.fenprof.pt/superior), que o preencha e o envie para o sindicato da sua região, usando o envelope de 
resposta paga incluso. 

Apelamos, finalmente, a que se sindicalize num dos sindicatos da FENPROF, reforçando as condições para se 
atingirem os objectivos expostos, ficando com os direitos devidamente salvaguardados e beneficiando das 
acções jurídicas que o sindicato interpõe, o que poderá fazer preenchendo a ficha de inscrição anexa que 
deverá devolver usando também o envelope de resposta paga. 

Saudações Académicas e Sindicais 
 


