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DE ATRASO, EM ATRASO
Vai já adiantado o mês de março, e está por
cumprir, na quase totalidade das instituições
de Ensino Superior, o pagamento das progressões remuneratórias por efeito da avaliação de desempenho.
O impacto com a progressão remuneratória de todos aqueles que a ela têm
direito é de 8,5 milhões de euros, representando 0,7% da dotação dos estabelecimentos de Ensino Superior e 0,3% do
orçamento do Ensino Superior e Ciência.
Têm direito à progressão todos os colegas que possuem 10 ou mais pontos acumulados na mesma categoria e escalão.
Cada 10 pontos acumulados dão direito à
SURJUHVV¥R GH XP HVFDO¥R R TXH VLJQLȴFD
que os colegas com 20 pontos acumulados na
mesma categoria e escalão progridem dois
escalões.
Como irá agora acertar o passo a
medida determinada pelo Governo do gradual aumento da progressão, dos 25% iniciais aos 100%, no 2º semestre de 2019?
Em sede de Orçamento de Estado o SNESup
procurou que o Orçamento Privativo dos
diversos estabelecimentos de Ensino Superior contivesse a provisão do valor das progressões. No entanto, nenhum partido apresentou qualquer proposta nesse sentido,
nem o Governo corrigiu os quadros, apesar de o impacto já ser conhecido através de um trabalho realizado pela DGAEP.
É absolutamente inaceitável que tal valor
não tenha sido incluído desde logo em sede
de Orçamento! E a culpa não recai só no
Governo, mas também sobre as instituições
que não souberam fazer valer a sua autonomia, lutando pela valorização dos seus docentes e investigadores, eles que são responsáveis pela captação de, pelo menos 600 milhões
de euros, ou seja, cerca de 30% do orçamento
dos estabelecimentos de Ensino Superior.
Aqueles que são efetivamente responsáveis pela maior captação de fundos externos
TXH ȴQDQFLDP DV XQLYHUVLGDGHV H SROLW«FQLcos, cujos sacrifícios são o que permite que
as instituições possam funcionar, são assim
tratados (e assim se deixam tratar, ao não
se sindicalizarem e não procurarem defender-se e valorizar-se). Não haja dúvidas que

“stakeholders” somos nós e é bom que nos
VDLEDPRV DȴUPDU FRPR WDO SRLV QLQJX«P R
irá fazer por nós. Desvalorizar o conheciPHQWRHDTXDOLȴFD©¥RQ¥R«VLQDOGHERDJHVW¥RRXGHPDLRUHȴF£FLD$QWHVSHORFRQWU£rio e mais ainda no Ensino Superior e Ciência.
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COM AMIGOS DESTES…!
A ser verdade que alguns membros
do CRUP pretendem fazer tábua
rasa das avaliações de desempenho
passadas, limitando a contabilização a um ponto por ano, com a argumentação de que o nosso sistema de avaliação
de desempenho não possui diferenciação do
mérito, que pensar dos primorosos exercícios matemáticos em que assentaram tantos
regulamentos? Que foi feito de tantas fórmulas e pontos calculados à centésima (senão
à milésima) e de buscas de publicações dos
avaliados em bases de revistas indexadas?
Uns a fazer que avaliavam, e que reservaram
para si avaliações automáticas de Excelente,
e outros obrigatoriamente forçados ao jogo
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do ser-se avaliado? Foi tudo tempo perdido?
Ou foram os regulamentos de avaliação apenas criados para punir?

A URGENTE E IMPERIOSA REGULAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO
Depois de mais de dez anos – uma longa
espera – surge a garantia dada ao Público
pelo ministro Manuel Heitor de que a carreira dos professores do Ensino Superior será
UHJXODPHQWDGDDW«DRȴQDOGDOHJLVODWXUD
A notícia demonstra a intenção positiva
do MCTES, mas porque a realidade não é
apenas feita de manobras de comunicação,
importa que o ministério chame os sindicatos
e a organização patronal para uma primeira
reunião, a ocorrer tão breve como possível.
Como se recordam, o SNESup apresentou ao Governo anterior uma proposta de
RPDIIP, a qual não teve qualquer seguimento.
É importante reforçar a qualidade do
Ensino Superior privado, assegurando que
a noção de corpo docente próprio corresponda de facto a corpo docente com vinculação estável às instituições, evitando assim
situações que acarretam danos vários à credibilidade do Ensino Superior. Nesse sentido,
o SNESup enviou já uma proposta aos diversos partidos políticos, no sentido da introdução de uma correção cirúrgica à Lei de Graus
e Diplomas. É imperiosa a existência de “uma
carreira paralela à dos docentes do ensino

superior público” (art.º 52.º da Lei 62/2007),
através de um Regime do pessoal docente
e de investigação das instituições privadas
(art.º 53.º da Lei 62/2007).
Desenvolvendo o trabalho realizado até
aqui, o SNESup irá organizar um encontro
sobre a carreira docente no Ensino Superior
Privado. Esperamos poder contar com a participação de todos, para que possamos mudar
para melhor a realidade deste setor.

40% do pessoal docente
da UC é convidado
E isto não pode infelizmente ser negado!
Como negado não pode ser que os regulamentos da Universidade de Coimbra assentam na violação dos limites horários estabelecidos no ECDU e a proporcionalidade aplicável aos convidados. Há uma base jurídica sólida, em que estão de acordo o Provedor de Justiça e a Secretaria Geral de Educação e Ciência, quando concluem pela violação
do n.º1 do art.º 71.º do ECDU, os princípios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade insertos nos art.ºs 3.º, 7.º e 8.º do CPA,
e o art.º 158.º do CT (aplicado por remissão do
art.º 4.º da LTFP).
O parecer da Secretaria Geral cita também a fundamentação desenvolvida pela
Dra. Celeste Cardoso e apresentada pelo SNE6XS SDUD FRQȴUPDU TXH SDUWLOKD LQWHJUDOmente do seu entendimento sobre a manifesta
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ilegalidade deste tipo de normas.
Ser docente e investigador no Ensino Superior implica também saber quando os números não mentem. As cargas horárias mais
HOHYDGDV DFLPD GDV  KRUDV  H R SHUȴO GH
docentes reais são muito diferentes do declarado pelo reitor da Universidade de Coimbra,
HPFDVRVLGHQWLȴFDGRVHPPXLWRPDLVIDFXOdades do que as citadas na sua comunicação.
Bem pode o reitor da UC escrever os desmentidos que escrever, que a prática da sua
gestão lá estará a denunciar as alegadas boas
práticas!

POR UM PREVPAP ISENTO,
CLARO E JUSTO
A audição do SNESup, a 13 de março, em
sede da Comissão Parlamentar de Educação e
Ciência, a propósito da aplicação do PREVPAP
aos docentes e investigadores, revelou números e situações alarmantes - 6000 candidaturas de Pessoas, merecedoras de uma vida
digna. Estamos a falar de docentes convidados que prestam serviço com cargas horárias

até superiores aos limites do ECDU, que coordenam cursos, que desenvolvem investiga©¥R FLHQW¯ȴFD TXH SRVVXHP TXDOLȴFD©¥R GH
acesso à carreira, bem como de investigadores, nomeadamente bolseiros doutorados e
contratados pelos programas Ciência e Investigador FCT, que são responsáveis não só por
excelentes resultados em termos de investigação, sendo parte integrante do funcionamento regular das instituições, como também pela captação de quantias generosas de
ȴQDQFLDPHQWR
A falta de clareza do PREVPAP, sobretudo
QD GHȴQL©¥R GRV FULW«ULRV DSOLFDGRV SHORV
UHSUHVHQWDQWHV GR *RYHUQR WHP VLJQLȴFDGR
o prejuízo na análise cuidada das situações.
O afastamento do SNESup da CAB-CTES, a
prenunciar o logro do programa neste setor,
VLJQLȴFRXQ¥RVµRDIDVWDPHQWRGRVLQGLFDWR
mais representativos dos docentes e investigadores, como um prejuízo sério na análise
das situações e nos contributos sobre os procedimentos a adoptar.
A estratégia do Partido Socialista, com as
declarações sucessivas do ministro Manuel
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Heitor a procurar desvalorizar a aplicação
do PREVPAP aos docentes e investigadores,
VLJQLȴFDRSUHMX¯]RGHPLOKDUHVGHSHVVRDV
Quando assistimos à aplicação do PREVPAP às carreiras gerais, nomeadamente no
Ensino Superior, constatamos, com espanto,
o paradoxo: os funcionários podem usufruir
da estabilidade contratual, mas os docentes e
investigadores não.
A discriminação de que somos alvo é um
sinal de grave alerta para o grau de desvalorização a que estamos todos a ser submetiGRVPDLVDLQGDSHUDQWHRJUDXGHTXDOLȴFDção que possuímos.
O SNESup vai continuar a batalhar para
que o PREVPAP corra bem, apesar de o Partido Socialista tudo ter feito para que o SNESup estivesse de fora e assim anulasse as justas expectativas de docentes e investigadores.
Nunca se conte com o SNESup para o logro
e a injustiça. Aliás, recorreremos a todas as
instâncias para que a precariedade no Ensino
6XSHULRUH&L¬QFLDWHQKDȴP

MANIFESTO CIÊNCIA PORTUGAL 2018
Introdução ao Manifesto
$ FRPXQLGDGH FLHQW¯ȴFD VHQWHVH LPSHGLGD
de concretizar o seu potencial, como evidenciado por várias comunicações públicas
recentes. Temos já uma considerável massa
crítica, capaz de elevar o País ao mais alto
nível no mapa internacional. No entanto, o
panorama atual do sistema de Ciência & Tecnologia (C&T) em Portuga apresenta desaȴRV HVWUXWXUDLV TXH RULJLQDP JUDQGH LQFHUteza, desgaste e frustração, levando-nos a
esta ação.
A situação atual está a impedir os
investigadores de planearem a sua atividade, levando uns a saírem de PortuJDOHFDVWUDQGRRSRWHQFLDOGRVTXHȴFDP
diminuindo assim de forma irreversível a
nossa competitividade.
$FRPXQLGDGHFLHQW¯ȴFDȂWUHLQDGDIRUDRX
dentro do país – quer tornar a sociedade portuguesa numa sociedade baseada no conhecimento, em linha com o programa do atual
governo. Por isso, sentimos ser nosso dever
alertar o Governo e a Assembleia da República para os graves problemas existentes

e apontar direções para a sua solução.
Neste Manifesto, assinado por interveQLHQWHV GH GLIHUHQWHV £UHDV FLHQW¯ȴFDV H
de diferentes partes do País, pedimos ao
Governo e à Assembleia da República que
reconheçam urgentemente a necessidade
de traçar um rumo de médio e longo prazo
para a Ciência em Portugal, que de forma
sustentada nos permita ultrapassar estes
estrangulamentos e fazer avançar o nosso
país através da ciência e da tecnologia e
que garanta os fundamentos essenciais
de regularidade, estabilidade e respeito
DFLPD GHȴQLGRV WRUQDQGR HVWHV SULQF¯SLRV
essenciais da sua política de ciência.
É fundamental e urgente:
1) Financiamento consistente e transparente, com pelo menos um concurso anual
GHSURMHWRVSDUDWRGDVDV£UHDVFLHQW¯ȴFDV
2) Um “simplex” para a ciência, simpliȴFDQGR SODWDIRUPDV IRUPXO£ULRV UHJXlamentos e limitando estrangulamentos
EXURFU£WLFRV
3) Uma política de contratação regular
e coordenada, baseada no mérito e respeitando investigadores e instituições.
Só será possível termos um país moderno,
plenamente integrado nas redes
internacionais de ciência, tecnologia e inovação, e estabelecer metas ambiciosas para o
futuro, quando os alicerces e estabilidade
GRVLVWHPDFLHQW¯ȴFRHVWLYHUHPJDUDQWLGRV
LEIA E ASSINE O MANIFESTO EM
http://cienciaportugal.org/manifesto2018/

