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2012, ANO DE RESISTÊNCIA 

A dias de conhecermos a proposta de Orçamento de 

Estado para 2012, é certo que este não será um ano 

normal. Assumimos desde já, em especial para o 

Ensino Superior, a ideia de 2012 como ano  

de resistência nas seguintes vertentes: 

- Defender a integridade do ensino superior, 
 a sua imagem pública, as condições de trabalho  
de todos, em particular dos docentes e 
investigadores sem esquecer as dos alunos; 

- Preservar a capacidade de diálogo e de 
relacionamento interinstitucional melhorando o 
enquadramento legislativo das carreiras, 
"contratualizando a regulamentação" e fazendo 
funcionar os mecanismos de resolução alternativa de 
litígios, que, incluídos no ECDU e no ECPDESP, 
continuam letra morta em muitas instituições, na 
maioria dos casos por inércia e receio do 
desconhecido, mas em alguns por franca 
malevolência e perfil litigante dos seus dirigentes e 
responsáveis pelo contencioso; 

- Intervir sempre que necessário para obstar a 

actuações que ponham em causa interesses 

legítimos de colegas. 

É isto que, sendo nós o Sindicato do Ensino Superior, 

todos os Colegas têm direito a esperar de nós. 

E por sua vez acreditamos ter o direito de esperar de 

todos os Colegas um sentido de unidade com o 

Sindicato que se reflicta na filiação sindical, na 

preocupação de nos fazerem chegar informação do 

que se passa nos seus locais de trabalho e na 

disponibilidade para ponderarem as nossas propostas. 

Informar e Debater é indispensável para que se possa 

Intervir. 
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PARLAMENTO CHUMBA PROPOSTA DO PS  

QUE RECOMENDAVA AO GOVERNO  

A RENOVAÇÃO DAS PARCERIAS 

INTERNACIONAIS EM CURSO ENTRE 

UNIVERSIDADES PORTUGUESAS E AMERICANAS 

Com votos a favor do PS, abstenção do BE e votos 

contra do PSD, CDS-PP, PCP e PEV, o Parlamento 

chumbou o Projecto de Resolução n.o 46/XII/1.a. 

Independentemente do chumbo em causa e das 

razões vagas indicadas na proposta apresentada pelo 

PS, dado o caráter estruturante e o peso orçamental 

que esta medida teve na governação de Mariano 

Gago, esta é uma matéria que exige uma avaliação 

mais detalhada e mais refletida, não devendo ficar-se 

pela discussão que levou à sua reprovação pelo 

Parlamento. 

O balanço contido na proposta de renovação não é o 

balanço que precisa ser feito. 

Passados 5 anos e aplicados 141 milhões de euros 

(não contando a parceria europeia) nas parcerias 

internacionais é preciso fazer um balanço mais 

rigoroso, não circunscrito a indicadores quantitativos 

grosseiros, dos resultados das parcerias concretizadas 

com as instituições norte-americanas. 

Se não é lícito exigir resultados que iniciativas como 

esta só podem produzir a médio e longo prazo, é, 

contudo, muito menos adequado defender um projeto 

de resolução que não comporta qualquer informação 

da natureza qualitativa, sendo necessário, neste 

momento, proceder-se a um balanço mais rigoroso. 

Um balanço que permita dar conta, designadamente, 

das dimensões competitivas da internacionalização 

fomentada pelas parcerias e que não fique preso a 

meros indicadores de participação. Um balanço que 

evidencie resultados da associação entre as 

instituições portuguesas que participam nas parcerias 

e o tecido empresarial e industrial no domínio da 

transferência e comercialização de ciência e 

tecnologia (uma vez que esse é o grande desígnio das 

parcerias). 

Se ficarmos pelos meros indicadores de participação, 

como aqueles que foram avançados no projeto de 

resolução do PS, o custo de participação por cada um 

dos investigadores envolvidos é exageradamente 

elevado. É necessário levar a cabo uma avaliação mais 

rigorosa que demonstre o que se ganhou com as 

parcerias para além de uma solução alternativa 

assente, por exemplo, na atribuição de bolsas a 

portugueses para fazerem doutoramentos nos EUA; 

assente, por exemplo, no custeamento direto da 

participação de professores americanos em programas 

de formação avançada de instituições portuguesas. 

Neste momento, um balanço rigoroso destinado a 

avaliar a pertinência da renovação das parcerias, 

avançaria indicadores de impacto que permitissem dar 

uma dimensão qualitativa aos resultados alcançados. 

A ausência desses indicadores, no projeto de 

resolução e em informação oficial das parcerias e da 

FCT, é muito preocupante. Por exemplo, entre vários 

outros, quantos artigos foram produzidos e publicados 

em revistas americanas pelos portugueses 

participantes nos programas? Quantos 

doutoramentos foram concluídos e (mais importante 

que o número) o que estão a fazer essas pessoas? 

Quantas delas foram encaminhadas para o tecido 

empresarial e industrial, estando diretamente 

envolvidas em investigação aplicada? Quantos 

processos visando o registo de patentes estão em 

curso? 

Num quadro de asfixia das instituições portuguesas de 

ensino e de investigação, a renovação das parcerias 

precisa de ser bem justificada. Por que não sujeitar, já 

que essa é uma prática muito positiva introduzida pela 

FCT no seu modo de funcionamento, estas parcerias a 

uma avaliação externa independente? 

 

 

FUNDO DE PENSÕES  

PAN-EUROPEU PARA INVESTIGADORES 

Realizar-se-á no dia 12 de Novembro a 3rd workshop 

on the creation of a pan-european pension fund for 

researchers. A iniciativa acontece no âmbito da 

European Partnership for Researchers (EPR) cujos 

objectivos são melhorar as perspectivas de carreira na 

Europa, reter os talentos europeus e atrair 

investigadores de outras partes do mundo. O SNESup 

irá acompanhar esta iniciativa em futuros eventos. 

file:///F:/Definições%20locais/Temp/www.snesup.pt
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Mais informação sobre a EPR e as anteriores 

workshops pode ser encontrada em  

http://ec.europa.eu/research/era/areas/researchers/r

esearchers_en.htm 

 

PARLAMENTO EUROPEU APROVA RELATÓRIO 

DA EURODEPUTADA MARISA MATIAS SOBRE 

FINACIAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

O relatório da eurodeputada Marisa Matias (Bloco de 

Esquerda) sobre o financiamento da investigação e 

inovação na União Europeia para 2014-2020 foi 

aprovado em sessão plenária do Parlamento Europeu 

em Estrasburgo. As ideias chave do relatório são a 

criação de emprego, combate à precariedade, 

cooperação e coesão europeia, investigação com mais 

fundos e orientada para o interesse comum. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub

Ref=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-

0302+0+DOC+PDF+V0//PT 

 

A DECISÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

E OS VENCIMENTOS E PENSÕES PARA 2012 

Analisada a decisão do Tribunal Constitucional relativa 

ao requerimento de deputados sobre os cortes de 

vencimentos introduzidos pela Lei do Orçamento de 

2011, verifica-se por um lado que ela não afecta uma 

parte dos pedidos formulados na acção colectiva 

colocada pelo SNESup (muito embora a vontade de 

encontrar argumentos para justificar os cortes seja 

indisfarçável) e por outro lado que ficou Teixeira dos 

Santos desautorizado em relação aos cortes para 

sempre, Este segundo aspecto obrigará à renovação 

anual da medida (e o SNESup colocará acção com a 

mesma argumentação) e permitirá levantar questões 

novas em relação á aplicação de regimes jurídicos, 

designadamente o da indemnização por cessação de 

contrato de trabalho que pressupõem que a 

remuneração não é reduzida. Aliás já os havíamos 

levantado junto da Provedoria da Justiça a propósito 

do regime de aposentação. 

Prosseguirá certamente a nossa acção relativa aos 

cortes nas pensões de aposentação que nem os 

deputados nem outras associações sindicais puseram 

em causa, talvez por apenas afectarem os 

aposentados em categorias superiores das carreiras 

(no nosso caso, professores catedráticos e 

investigadores coordenadores) e que reeditaremos 

em 2012 uma vez que, tal como chegou a estar 

previsto no PEC IV, a Lei do Orçamento do Estado de 

2012 irá introduzir cortes nas pensões superiores a 

1500 euros. 

 

IP COIMBRA PUBLICOU  

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O Instituto Politécnico de Coimbra publicou um 

Regulamento de Propriedade Intelectual que acolheu, 

embora não em toda a extensão, todas as propostas 

de alteração formuladas pelo SNESup. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/reg_PI_ipcoimbra

_d_8971_2011.pdf 

Como não se tem de modo geral verificado a 

preocupação das instituições consultarem o SNESup, 

apesar de os direitos de propriedade intelectual ser 

matéria que o nosso Sindicato levou à negociação do 

ECDU e do ECPDESP, pedimos a todos os colegas que, 

caso seja colocado em debate público qualquer 

projecto de regulamento deste tipo nos avisem de 

imediato. 

 

 

CONVITE À SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

PARA A "NOITE DOS INVESTIGADORES" 

A Research Executive Agency lançou no passado dia 27 

de setembro de 2011, no "Participant Portal", o 

convite à submissão de candidaturas  para a Ação 

"Noite dos Investigadores", no âmbito do Programa 

People do 7ª Programa-Quadro. 

A Noite dos Investigadores é uma iniciativa que visa o 

contribuir para aproximar os investigadores do público 

em geral e terá lugar na 4ª Sexta-feira de Setembro de 

2012, por toda a Europa. 

O orçamento para este convite indicado no Programa 

de Trabalho de 2012 é de 4 milhões de euros. 

file:///F:/Definições%20locais/Temp/www.snesup.pt
http://ec.europa.eu/research/era/areas/researchers/researchers_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/areas/researchers/researchers_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0302+0+DOC+PDF+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0302+0+DOC+PDF+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0302+0+DOC+PDF+V0//PT
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/reg_PI_ipcoimbra_d_8971_2011.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/reg_PI_ipcoimbra_d_8971_2011.pdf
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A data limite para a submissão de candidaturas é dia 

10 de Janeiro de 2012, às 17.00 horas, hora de 

Bruxelas. 

Mais informação sobre esta Ação, bem como toda a 

documentação necessária à elaboração de propostas 

poderá ser obtida através do link  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/pag

e/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-NIGHT 

 

PRIMEIRO ENCONTRO INFORMAL  

DE DELEGADOS SINDICAIS E REGIONAIS  

DA REGIÃO DE LISBOA 

Com vista a dar oportunidade aos Delegados Sindicais 

e Regionais da região de Lisboa de melhor se 

conhecerem, partilharem as suas experiências no 

Ensino Superior e dar uso a diferentes formas 

comunicacionais realizou-se o primeiro Encontro 

Informal, com um "after work drink" no restaurante 

República da Cerveja, Parque das Nações no dia 30 de 

Setembro. O evento teve a aceitação de vários 

delegados que sugeriram um próximo Encontro 

Informal para finais de Novembro, desta vez com 

jantar, no restaurante Kais, em Santos, na zona 

ocidental de Lisboa. 

ESTUDO SOBRE IMPLICAÇÕES DOS CORTES 

ORÇAMENTAIS PARA AS ORGANIZAÇÕES DO 

ENSINO SUPERIOR 

No âmbito de uma investigação de dois colegas (do 

ISCSP-UTL e UMinho) sobre as implicações dos cortes 

orçamentais para as instituições de ensino superior e 

onde estes pretendem compreender o que tem sido 

feito pelas instituições para enfrentar estes cortes, o 

SNESup irá colaborar na distribuição de um inquérito 

por questionário aos dirigentes das instituições de 

Ensino Superior. Os resultados da investigação serão 

dados a conhecer na nossa Revista Ensino Superior. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, 

publicada em 22 de Setembro Aprova os princípios 

orientadores e os eixos estruturantes da reforma da 

administração local autárquica. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/09/18300/0453004532.pdf 

Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de Setembro, cria o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e 

aprova a sua orgânica. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/09/18200/0452204526.pdf 
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