
CADERNO 
REIVINDICATIVO PARA O 
ENSINO SUPERIOR

A Educação, função social  do Estado, prevista na Constituição, é um direito de todos. A CRP
estabelece a gratuitidade progressiva do sistema de Ensino, incluindo o Ensino superior, garantido
que todos têm acesso a este, proibindo que o acesso seja vedado por questões económicas.

A verdade é que as políticas de sucessivos Governos PS, PSD e CDS-PP têm vindo a elitizar cada
vez mais o acesso ao ensino superior encarecendo-o brutalmente e impedindo os estudantes do
acesso a este nível  de ensino por motivos económicos,  degradando as condições físicas das
universidades, cortando significativamente no Orçamento do Estado o financiamento do Ensino
Superior, degradando as condições de trabalho também dos não docentes.

A defesa do carácter público, democrático, gratuito e de qualidade do Ensino Superior impõe-se
como palavra de ordem, cada dia com mais ênfase, dada a privatização das universidades iniciada
com  o  Regime  Jurídico  das  Instituições  do  Ensino  Superior  elaborado  pelo  Governo  PS  e
aprofundada com o Governo PSD/CDS-PP e a Troika. 

A Autonomia Universitária é uma das aspirações mais sentidas pelas instituições universitárias,
contudo,  como  a  FNSTFPS  sempre  alertou,  esta  não  pode  servir  para  limitar  o  direito  de
representação  dos  órgãos  de  governo  da  universidade  de  pessoal  não  docente.  Tal  como
acontecia no regime previsto no Decreto-Lei 181-A/76, de 28 de Outubro, deve manter-se uma
representação proporcional. De igual modo, a autonomia não deve transformar-se em fonte de
precarização e instabilidade no trabalho através do uso indiscriminado da contratação a termo ou
de recurso a outros vínculos precários, circunstância que representa uma ofensa dos princípios
constitucionais do direito ao trabalho e à segurança no emprego.

No Ensino Superior, a falta de trabalhadores não docentes é gritante, a par do sistemático recurso
à precariedade, da falta de formação profissional contínua, da perda de representatividade nos
órgãos de gestão fruto do processo avançado de privatização deste grau de ensino através da
criação de Fundações situações que degradam o acesso a este direito fundamental e violam o
direito ao trabalho com direitos e a dignidade dos trabalhadores.

A tudo isto não são alheios os sucessivos ataques aos trabalhadores da Administração Pública.
Cortes salariais sobre cortes salariais, incumprimento por parte do Governo das decisões judiciais
e  da  lei  sobre  subsídio  de  férias  e  de  natal,  roubando-o  aos  trabalhadores,  impedindo  a
progressão  na  carreira,  destruindo  as
carreiras  específicas,  mantendo  um  nível
salarial  muito  baixo,  ameaçando  com  um
plano de rescisões para obrigar a que os
trabalhadores abandonem a Administração
Pública  impedindo  a  renovação  dos
contratos  a  termo,  particularmente  no
sector  da  Educação,  transformando  a
mobilidade  especial  em  “requalificação”
como  antecâmara  do  desemprego,
pretendendo  aumentar  para  40  horas  a
jornada semanal de trabalho, entre muitos
outros ataques.
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Por estes motivos, os trabalhadores não docentes do Ensino Superior apresentam o seguinte

CADERNO REIVINDICATIVO
I - Questões Gerais

1 – A revogação imediata do RJIES –  Regime Jurídico  das Instituições do
Ensino Superior e o consequente processo de privatizações, extinções, fusões de serviços e
criação  de  fundações,  repristinando  a  anterior  legislação,  mantendo  o  Ensino  Superior  e
Politécnico enquanto serviço exclusivamente público.

Assim, exigimos que:

a) Todas as Instituições que foram privatizadas e/ou concessionadas e todas as Fundações com
superintendência do Ministério da Educação e da Ciência devem regressar de imediato ao regime
de gestão pública administrativa;
b) Todas as Instituições, Serviços e Departamentos extintos deverão ser repensados no quadro de
engrandecimento orgânico e estrutural das Universidades e Politécnicos;
c)  Cessem todos  os  processos  de  empresarialização/privatização  em curso  em qualquer  das
Universidades e Politécnicos e Serviços Gerais,
d) Cessem os encerramentos ou concentração de serviços que provocam mais despedimentos,
mobilidade e geram a contratação irregular dos trabalhadores não docentes.

2 – Fim dos cortes orçamentais sucessivos no Ensino Superior, que, só em 2013
variaram de 8% a 11% em cada instituição e verdadeiro investimento público no sector.

II – Questões específicas

1 –  Contratação urgente  de  trabalhadores  não docentes para  suprir  a  falta  de
pessoal nas instituições de Ensino superior.

Assim exigimos:

a) O fim dos despedimentos no sector e a renovação dos contratos a termo;
b) A regularização dos vínculos contratuais no sector. A falta de pessoal é notória e o Estado tem
recorrido a falsos recibos verdes, estagiários, bolseiros e outros estudantes para assegurarem
tarefas permanentes, sendo absolutamente imperativa a regularização desta situação;
c) O fim da externalização de serviços (ou  outsourcing) e contratação de pessoal ao abrigo do
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;
d)  O  redimensionamento  dos  mapas  de  pessoal  nas  escolas  e  estabelecimentos  do  Ensino
Superior  de  acordo  com as  necessidades  existentes  nos  serviços,  criando  condições  para  o
ingresso nos mesmos de todos os trabalhadores com funções de carácter permanente;
e) Descongelamento das admissões para os quadros das escolas e estabelecimentos do Ensino
Superior.

2



2 – Fim da precariedade no sector repondo a legalidade nas contratações irregulares com
vínculos precários para o desempenho de funções permanentes.

Assim, exigimos:

a) Tratando-se de Serviços e Organismos Públicos e Instituições com prestações de serviços onde
estejam  trabalhadores  com  funções  públicas  e  sociais,  transitem  da  sua  forma  de  contrato,
designadamente contrato individual de trabalho, para o contrato de trabalho em funções públicas;
b) Todos os trabalhadores com vínculo precário a desempenhar funções permanentes deverão
transitar para contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Existe um conjunto de trabalhadores Auxiliares e Operários que, embora estejam integrados na
Carreira  de  Assistente  Operacional  por  força  da  Lei  n.º  12-A/2008,  desempenham e  sempre
desempenharam  funções  administrativas  pelo  que  exigimos  a  mobilidade  intercarreiras  e
respectiva consolidação, incluindo a transição para a devida posição remuneratória destes
trabalhadores, na carreira de Assistente Técnico sem a exigência do 12º ano e a mobilidade
intercarreiras de Assistente Técnico com funções de Coordenação ou de Técnico Superior,
incluindo a transição para a nova posição remuneratória respectiva.

4 – Horários de Trabalho

A uniformização dos horários em todo o ensino superior, como, aliás, em toda a Administração
Pública, nas 35 horas por semana é considerada justa e necessária, sem embargo da continuação
os horários por turnos actualmente existentes ou de outros especificamente necessários e em
vigor.

Exigimos:

a)  Que  todos  os  trabalhadores,  independentemente  do  vínculo  e  do  estabelecimento  onde
trabalham devem  também poder usufruir da modalidade de jornada contínua ou de horário flexível
conforme o previsto do Decreto-Lei 259/98, de 18 de Agosto.
b) A manutenção das 35 horas de trabalho e a não aplicação dos regimes de adaptabilidade e
banco de horas.
c) Integração da retribuição normal correspondente ao pagamento do serviço normal nocturno nos
subsídios de férias e de Natal, desde que esta prestação tenha carácter permanente.

5 – Valorização das funções e das carreiras dos trabalhadores não docentes

A  especificidade  das  funções  e  a  dificuldade  no  acesso  à  formação  profissional  tornam
indispensável  que  os  estabelecimentos  de  Ensino  Superior  assumam  a  responsabilidade  na
formação dos seus trabalhadores.

Exigimos:

a) Formação profissional baseada numa política integrada que facilite e prepare os trabalhadores
para as novas tecnologias e introdução de novos mecanismos nas formas de trabalho;
b)  Elaboração  de  planos  anuais  de  formação,  discutidos  e  negociados  com as  organizações
representativas  dos trabalhadores e  que promovam a valorização das respectivas  carreiras  e
desempenhos profissionais;
c) Afectação das verbas necessárias para a execução da formação;
d) A criação do Estatuto dos Trabalhadores não Docentes do Ensino Superior, que se junta.
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6 – Participação dos trabalhadores nos órgãos de gestão

Com a entrada em vigor do RJIES (Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro), além de muitas outras
consequências profundamente negativas para o Ensino Superior, os trabalhadores não docentes
perderam representatividade nos órgãos de gestão, pelo que exigimos:

a) A reposição da participação dos trabalhadores não docentes nos órgãos de gestão;
b) A regulamentação da comunicação obrigatória entre todos os órgãos de gestão entre si;
c) Maior repartição de poderes e responsabilidades pelos órgãos de gestão.

7 – Condições de trabalho

A degradação das instalações (interiores e exteriores) impõe um plano geral de recuperação dos
serviços e espaços e, especialmente no âmbito dos Serviços Sociais exige-se o cumprimento das
normas sobre higiene e segurança no trabalho, pelo que reivindicamos a criação da Comissão de
Higiene e Segurança no Trabalho em todos os serviços com a participação dos representantes
dos trabalhadores não docentes.

8 – Autonomia das Universidades 

A autonomia não pode transformar as Universidades numa instituição com a lógica da obtenção do
lucro  mas  como  verdadeiro  serviço  público.  Não  pode  ser  um  processo  que  asfixie  os
estabelecimentos deste grau de ensino mas que o melhore o ensino e a formação das gerações
futuras.

Pelo que reivindicamos:

- A criação de condições de plena participação dos não docentes nos órgãos de governo das
Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Superiores não integradas.

9 – O pagamento dos subsídios de férias e de natal em falta desde 2011, bem
como o pagamento do trabalho extraordinário a 50%  pela primeira hora ou
fracção desta e 75% por hora ou fracção subsequente em dia útil e a 100%  por
cada hora ou fracção prestada em dia de descanso semanal ou complementar e em dia feriado,
bem como manutenção do direito ao descanso compensatório correspondente.

DEFENDE OS TEUS DIREITOS!DEFENDE OS TEUS DIREITOS!

SINDICALIZA-TE!SINDICALIZA-TE!
federação nacional dos sindicatos dos trabalhadores em funções públicas e sociais
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