
AOS TRABALHADORES DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
PELO TRABALHO COM DIREITOS!
CONTRA A DESTRUIÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO!

O Governo  do PSD/CDS,  está  fortemente  apostado  em dar  continuidade à  destruição  do 
ensino  superior  público.  Um  processo  que  os  governos  do  PS  iniciaram  ao  imporem  o 
REJIES  e que o actual Governo deu continuidade com o asfixiamento financeiro, impedindo 
as  universidades  e  o  ensino  superior  politécnico  de  funcionarem  com  a  autonomia  que 
legalmente lhes foi atribuída e a qualidade que lhe é exigida, aprofundando simultaneamente 
os ataques aos direitos dos trabalhadores. 
Este demoníaco processo levado a cabo por este Governo, de destruição da escola 
superior pública, põe claramente em causa, entre outros direitos, a estabilidade de 
emprego  dos  milhares  de  trabalhadores  não  docentes  do  Ensino  Superior,  ao 
inviabilizar o funcionamento de muitos estabelecimentos, cujas direcções se verão 
impelidas a dispensar efectivos pela manifesta falta de receitas para suportar as 
inerentes remunerações.
Só para o próximo ano, segundo a denúncia já feita pelo Conselho de Reitores das 
Universidades  Portuguesas,  a  diminuição  das  receitas  do  Orçamento  do  Estado 
para as Universidades será superior a 3%, que correspondem a mais de 15 milhões 
de euros; já quanto aos Institutos Politécnicos o corte será superior a 6% ou a 20 
milhões de euros. No total, o Ensino Superior Público será espoliado de mais de 35 
milhões de euros.
Ao  pôr  em causa  a  autonomia  do  ensino  superior  público,  o  Governo  procura, 
também neste sector, concretizar o seu objectivo de destruição das funções sociais 
do  Estado,  através  do  chamado  PREMAC(Plano  de  Redução  e  Melhoria  da 
Administração  Central  do  Estado),  impondo  a  redução  das  estruturas  das 
Universidades  e  Politécnicos,  concentrando  parte  significativa  das  funções  em 
serviços partilhados(centralização de serviços administrativos), pretexto “excelente” 
para colocar na mobilidade especial trabalhadores considerados a mais.
A isto juntam-se 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;  impedimento  da  progressão  na  carreira,  destruindo  as  carreiras 
específicas mantendo um nível salarial muito baixo; ameaça de concretização de um 
plano de rescisões para obrigar os trabalhadores a abandonarem a Administração 
Pública;  não  renovação  dos  contratos  a  termo,  particularmente  no  sector  da 
Educação;  transformação  da  mobilidade  especial  em  “requalificação”  como 
antecâmara para o desemprego; imposição do aumento para 40 horas, da jornada 
semanal de trabalho, entre muitos outros ataques.
Daí, deixarmos um alerta aos trabalhadores, para o processo em curso, de revisão 
pelo Governo,  do Regime Jurídico do Ensino Superior(REJIES),  instrumento que 
contribuiu decisivamente para o enfraquecimento da Autonomia Universitária, que 
claramente,  com esta revisão,  visa aprofundar  a  destruição  da autonomia  das 
Universidades e Politécnicos e o ataque à gestão democrática, impondo os mesmos 
modelos de estrutura do PREMAC, o  que trará como consequência a perda de 



qualidade do Sistema Público de Ensino Superior,  favorecendo o ensino superior 
privado(tal como está a tentar concretizar no ensino básico e secundário).
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais não pactuará com quaisquer medidas que visem por em causa a qualidade 
do ensino superior público e promover o despedimento de trabalhadores.
Exigimos que o  Governo respeite a Constituição da República Portuguesa, no que 
ao ensino superior público diz respeito;  as suas obrigações de financiamento do 
mesmo; a autonomia universitária.
Face  à  gravidade da situação,  a  nossa Federação  solicitou  já  ao  Secretário  de 
Estado do Ensino Superior,  uma reunião para exigir  a  revogação do REJIES,  o 
respeito  pela  autonomia  e  o  restabelecimento  da  gestão  democrática  dos 
estabelecimentos de ensino superior; ainda um financiamento pelo OE que permita 
que as Universidade e os Institutos Politécnicos  prestem um serviço público de 
qualidade e respeitem o trabalho com direitos  dos trabalhadores não docentes do 
ensino  superior  público,  questões que constam do Caderno Reivindicativo  a  ser 
entregue àquele membro do Governo.

A LUTA É O CAMINHO!
Os  trabalhadores  do  ensino  superior  têm  que  estar  conscientes  que  as 
universidades e politécnicos não são ilhas na Administração Pública e como tal não 
estão imunes aos ataques levados a cabo por este Governo. Assim sendo, a vossa 
participação é importante, na luta consequente e persistente para por fim a este 
governo e a esta política e dar a palavra ao Povo, factores indispensáveis para a 
construção  de  uma  alternativa  que  traga  para  o  nosso  País  desenvolvimento 
económico e social e para os trabalhadores uma vida digna e com direitos.
Deste modo, apelamos a todos os trabalhadores não docentes das universidades  e 
politécnicos a que participem nas Marchas “POR ABRIL – Contra a Exploração e o 
Empobrecimento”que a CGTP-IN promove, em Lisboa e no Porto, pelas 15.00 horas 
do próximo dia 19 de Outubro.

PELA REVOGAÇÃO DO REJIES 
E O RESTABELECIMENTO DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA! 
PELO FINANCIAMENTO DENTRO DA 
LEGALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 
PÚBLICO!
CONTRA OS 
DESPEDIMENTOS E A 
PRECARIEDADE!
Lisboa, 4 de Outubro de 2013
A Direcção Nacional da FNSTFPS


