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UM DEBATE NECESSÁRIO 

O último dia do mês de Março foi também o dia do 

anúncio de eleições para nova composição da 

Assembleia da República. 

Sindicato independente, que pelos seus Estatutos se 

baseia no princípio da "independência das entidades 

patronais, do Estado, das confissões religiosas e dos 

partidos e outras associações políticas, e efectivo 

respeito, no quotidiano da vida sindical, pelas opiniões 

políticas e religiosas perfilhadas por cada associado", o 

SNESup tem procurado relacionar-se produtivamente 

ao longo dos 21 anos que leva de existência com os 

sucessivos parlamentos e governos independentemente 

da sua composição. 

Mas também por força dos seus Estatutos, o SNESup 

estará atento às propostas sobre o ensino superior e a 

investigação científica, sobre o tratamento projectado 

para os seus docentes e investigadores e igualmente 

para as restantes classes profissionais, e em particular 

para com os docentes de outros níveis ou graus de 

ensino e para com os quadros científicos e técnicos. Em 

particular, o recentemente anunciado pedido de auxílio 

externo para fazer face aos compromissos financeiros 

do país, faz temer um agravamento das políticas de 

austeridade que terá certamente reflexos também no 

ensino superior. 

Não daremos indicações de voto, mas a Secção "Em 

Debate" do nosso site e o Fórum SNESup estarão 

abertos à publicação de textos de opinião.  

 

SNESup PROPÕE ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE  

INTELECTUAL DA UMa 

O nosso Sindicato, na sequência de uma primeira 

tomada de posição, enviou ao Reitor da Universidade 

da Madeira (Uma) um conjunto de propostas de 

alteração em relação ao projecto divulgado. 

Recordamos que o SNESup tem vindo a intervir nesta 

matéria em várias instituições. 

 

AUDIÇÃO SOBRE REGULAMENTOS DA UBI 

Foi enviada, no dia 31 de Março, a posição do SNESup 

sobre os Projectos de Regulamento de Serviço Docente, 

de Concursos e Contratação de Docentes de Carreira e 

sobre Docentes não integrados na Carreira recebidos da 

Reitoria da Universidade da Beira Interior (UBI). Sobre 
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o Projecto de Regulamento de Concursos e Contratação 

da Carreira Académica o SNESup alertou para várias 

desconformidades com o ECDU além de notar uma 

referência excessiva ao Regulamento de Avaliação de 

Desempenho num contexto em que os concursos (e 

não foi esta a posição do SNESup, que desde há muito 

defende a separação da promoção e do recrutamento, 

nas negociações) são obrigatoriamente externos. Os 

contributos apresentados relativamente ao Projecto de 

Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes 

incidiram essencialmente na eliminação das disposições 

que prevêem a leccionação por investigadores e 

bolseiros de investigação (manifestamente ilegais), bem 

como a adequação ao disposto no ECDU 

nomeadamente a previsão de indicações sobre a 

contabilização de cargas horárias lectivas e organização 

de horários. Finalmente, sobre o Projecto de 

Regulamento de Vinculação do Pessoal Docente para 

Além da Carreira o SNESup chamou a atenção para a 

possibilidade de abuso da contratação de docentes 

convidados. Estes contributos serão publicados no 

nosso site em As Nossas Propostas / Instituições. 

 

DELEGADOS SINDICAIS DO SNESup NA UL 

TOMAM POSIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE 

Os delegados sindicais do SNESup na Universidade de 

Lisboa (UL) participaram nas acções do dia do 

estudante que decorreram na Cidade Universitária em 

solidariedade com a luta dos estudantes pelo direito às 

bolsas de acção social. Durante o evento os delegados 

sindicais distribuíram aos estudantes uma mensagem 

que se encontra publicada no Fórum SNESup 

http://forumsnesup.wordpress.com/2011/03/25/os-

delegados-sindicais-do-snesup-dauniversidade-de-

lisboa-solidarizam-se-com-a-luta-dos-estudantes/ 

 

SNESUP PARTICIPA NO ENCONTRO DE CIÊNCIA 

DO BLOCO DE ESQUERDA 

Paulo Peixoto, da Direção do SNESup, participa neste 

evento, que se realiza a 17 de abril, no Porto 

(Planetário), que procura discutir políticas para o 

emprego científico e proceder a balanços no domínio da 

ciência e Investigação Científica. O encontro conta com 

as presenças de João Arriscado Nunes, Sobrinho 

Simões, Manuel Carlos Silva, Jorge Sequeiros, Inês 

Milagre, Marisa Matias, Sandro Mendonça, Ana Mafalda 

Dourado, Francisco Louçã e José Soeiro. 

 

GREVE DE DOCENTES  

E INVESTIGADORES NO REINO UNIDO 

No passado dia 24 de Março a University and College 

Uniun (www.ucu.org.uk) do Reino Unido convocou uma 

greve contra o impacto das medidas de austeridade do 

governo de David Cameron no ensino superior: ataques 

aos planos de pensões e aumento da idade de reforma 

(de 60 para 65 anos), despedimentos e insegurança 

dos contratos de trabalho e aumentos salariais abaixo 

do nível de inflação. A greve contou com a adesão de 

mais de 100 000 docentes e investigadores das 

universidades de todo o Reino Unido. 

 

AS POTÊNCIAS CIENTÍFICAS EMERGENTES 

 “Knowledge, Networks and Nations” é o título do 

relatório recentemente publicado pela The Royal 

Society. O relatório permite evidenciar a crescente 

afirmação de um mundo que, no domínio da 

investigação e da ciência, é cada vez mais multipolar, 

destacando-se a afirmação de países como a China 

(que se tornou o segundo país que mais produz outputs 

de pesquisa), a Índia e o Brasil, assim como do Médio 

Oriente, do Sudeste asiático e do Norte de África. Ainda 

assim, os EUA, a Europa ocidental e o Japão continuam 

a ocupar um lugar de destaque. 

Por outro lado, o mundo da ciência e da investigação 

está cada vez mais interligado, sobressaindo a 

crescente colaboração internacional. Mais que 1/3 

(35%) dos artigos publicados em revistas internacionais 

resultam de colaborações internacionais, número que 

era apenas ¼ dos artigos publicados há 15 anos. 

As redes e a colaboração são destacadas como fatores 

impulsionadores das transformações em curso no 

domínio da ciência e da tecnologia, alterando o impacto 

das citações e promovendo o acesso a novos mercados. 

Portugal é referido no relatório como um dos países 

europeus que melhorou a sua posição nos rankings 

científicos. 

 

SITE DO SNESup: NOTÍCIAS  

- O QUE PODE ENCONTRAR E ONDE 

Na Secção Notícias, Subsecção Notas e Comunicados, 

estão publicados todos os comunicados dirigidos pelo 

SNESup, desde Abril de 2001, à generalidade dos 

docentes ou investigadores, ou ao conjunto dos 

docentes e investigadores do subsistema universitário 

público ou do subsistema politécnico público. Estão 

file:///F:/Definições%20locais/Temp/www.snesup.pt
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http://forumsnesup.wordpress.com/2011/03/25/os-delegados-sindicais-do-snesup-dauniversidade-de-lisboa-solidarizam-se-com-a-luta-dos-estudantes/
http://forumsnesup.wordpress.com/2011/03/25/os-delegados-sindicais-do-snesup-dauniversidade-de-lisboa-solidarizam-se-com-a-luta-dos-estudantes/
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publicados também os textos que figuraram nos 

Destaques do site e que não digam respeito a outra 

Secção. As notas e comunicados estão organizados por 

trimestres. Nas nossas posições existe naturalmente 

evolução, mas prezamos a transparência e não há 

transparência sem integridade da informação. 

http://www.snesup.pt/cgi-

bin/getinfos.pl?EEVVEuEApuhHwAyXzf 

Pode explorar este vasto material com a ajuda de um 

motor de busca. 

Na mesma Secção, Subsecção Recortes de Imprensa, 

procuramos, de entre o clipping que recebemos, 

seleccionar os materiais com mais interesse para o 

ensino superior, designadamente artigos de opinião, 

entrevistas e notícias relativas ao SNESup. 

http://www.snesup.pt/cgi-

bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss 

Ainda nas Notícias, Subsecção Eventos, temos como 

política publicar na íntegra as comunicações que 

recebemos relativas a encontros científicos ou 

profissionais e até a manifestações culturais que 

possam ser de interesse para docentes do ensino 

superior ou investigadores. Não divulgamos ofertas 

formativas a não ser que se tratem de ciclos de estudos 

sobre questões do ensino superior ou da investigação 

científica ou de formação com interesse específico para 

a profissão, como é o caso da formação pedagógica. 

http://www.snesup.pt/cgi-

bin/getinfos.pl?EkypEApAVZnKqQLaGV 

Nem sempre a disponibilidade dos membros da 

Direcção permite manter actualizada a selecção de 

Recortes de Imprensa e de Eventos, pedimos a vossa 

compreensão para os hiatos. 

 

 

EVENTOS 

I Encontro Consumo, Cultura, Sociedade 

“Consumo e Crises em Portugal  

– Abordagens e Perspectivas” 

8 e 9 de Abril de 2011 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Informações: www.letras.up.pt 

 

II Congresso Internacional  

“CSO’2011 – Criadores sobre outras Obras” 

15-17 de Abril de 2011 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

Informações: www.cso.fba.ul.pt 

Call For Papers 

I Congresso Internacional “Construir a Paz” 

15 e 16 de Junho de 2011 

Universidade Fernando Pessoa 

Prazo: 10 de Abril de 2011 

Informações: http://congressopaz.ufp.edu.pt/home 

 

 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Portaria n.º 115/2011, de 24 de Março  

Procede à actualização anual das pensões de acidentes 

de trabalho 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr

=2011.59&iddip=20110553 

 

Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de Março, 
Suplemento 
Vincula vários serviços e organismos do Ministério das 

Finanças e da Administração Pública à jurisdição do 

Centro de Arbitragem Administrativa  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr

=2011.57S01&iddip=20110534 

 

Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de Março  

Estabelece o regime da autorização da despesa 

inerente aos contratos públicos a celebrar pelo Estado, 

institutos públicos, autarquias locais, fundações 

públicas, associações públicas e empresas públicas  

A Assembleia da República recusou em 30 de Março a 

ratificação deste diploma, que assim deixou de vigorar. 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr

=2011.57&iddip=20110529 

 

Portaria n.º 111-A/2011. de 18 de Março, 
Suplemento  
Aplica a certificação legal das contas por revisor oficial 

de contas às sociedades comerciais, excepto as 

qualificadas como microentidades  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr

=2011.55S01&iddip=20110510 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

37/2011. publicada em 15 de Março 

Recomenda ao Governo a adopção de sistemas de 

comunicação electrónicos em substituição de reuniões 

presenciais 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145201452.pdf 
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Resolução da Assembleia da República n.º 
36/2011. publicada em 15 de Março 
Recomenda ao Governo que utilize sistemas de 

teleconferência e videoconferência em substituição de 

reuniões presenciais. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145101452.pdf 

 

Portaria n.º 107/2011, de 14 de Março 

Aprova o Código de Contas para Microentidades 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143501443.pdf 

Portaria n.º 106/2011. D.R. n.º 51, de 14 de 

Março 

Aprova o Código de Contas Específico para as Entidades 

do Sector não Lucrativo 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0143101435.pdf 

 

Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março 

Aprova vários modelos de demonstrações financeiras 

aplicáveis às entidades do sector não lucrativo (ESNL) 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142501430.pdf 

 

Portaria n.º 104/2011, de 14 de Março 

Aprova os modelos para várias demonstrações 

financeiras para microentidades 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142201425.pdf 

 

Portaria n.º 103/2011, de 14 de Março 

Procede à revisão das categorias de bens e serviços 

cujos acordos quadro e procedimentos de contratação 

da aquisição são celebrados e conduzidos pela ANCP 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0142001422.pdf 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 9/2011/M., publicada 
em 14 de Março 
Resolve pedir a inconstitucionalidade do Orçamento do 

Estado para 2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 8/2011/M. publicada 
em 14 de Março 
Resolve pedir a inconstitucionalidade e ilegalidade de 

normas do Orçamento do Estado para 2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05100/0144601446.pdf 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 
5/2011,  de 11 de Março 
Em processo por crime público ou semipúblico, o 

assistente que não deduziu acusação autónoma nem 

aderiu à acusação pública pode recorrer da decisão de 

não pronúncia, em instrução requerida pelo arguido, e 

da sentença absolutória, mesmo não havendo recurso 

do Ministério Público 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05000/0141001416.pdf 

 

Lei n.º 6/2011, de 10 de Março 

Procede à terceira alteração à  

Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, que «Cria no 

ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a 

proteger o utente de serviços públicos essenciais»  

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04900/0134601346.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, 
Suplemento 
Aprova os regimes da normalização contabilística para 

microentidades e para as entidades do sector não 

lucrativo e transpõe a Directiva n.º 2009/49/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, e 

a Directiva n.º 2010/66/UE, do Conselho, de 14 de 

Outubro  

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04801/0000200011.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 33/2011, de 7 de Março 

Adopta medidas de simplificação dos processos de 

constituição das sociedades por quotas, passando o 

capital social a ser livremente definido pelos sócios 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04600/0130901311.pdf 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2011, 
publicada em 4 de Março 
Aprova as orientações e medidas prioritárias tendentes 

à concretização de reformas com vista ao 

melhoramento da eficiência operacional da justiça 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04500/0129001292.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, 
Suplemento 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do 

Estado para 2011 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04201/0000200029.pdf 
 

__________________________________________________________________________ 
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