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DEPOIS DA APROVAÇÃO DO OE
O processo de aprovação do OE, e os próprios cenários
de compromisso que foram sendo aventados, mostram
que se continua a procurar ignorar a gravidade da
situação criada ao pessoal mais qualificado da
Administração Pública, e particularmente aos docentes
do ensino superior e investigadores, que vêem
renovados os cortes de 2011 bem como mantidos e até
agravados mecanismos que penalizam a recompensa
do mérito.
A invocação do estudo do Banco de Portugal sobre
remunerações deveria levar a corrigir a situação criada
aos quadros mais qualificados, cujas remunerações são
inferiores à do sector privado, ao contrário do que
sucederá com o pessoal menos qualificado. Contudo as
preocupações do Governo e dos partidos
parlamentares foram em sentido diverso. O seu
posicionamento, e o das próprias confederações
sindicais, quanto a esta questão tem de ser clarificado
no futuro. Tanto o sucesso da petição pública que
ajudámos a divulgar como a própria visibilidade da
paralisação de actividades em importantes instituições
universitárias mostram que há muitos colegas que não
aceitam a desvalorização remuneratória que nos é
imposta. Sem prejuízo da solidariedade com outros
sectores profissionais, o SNESup não se esquecerá que
se constituiu para dar voz aos interesses profissionais
dos docentes e investigadores, até aí diluídos noutras
formas de representação.
O terem sido rechaçados dois Artigos - o 42º e o 43º da
Proposta de Lei do OE para 2012 - conforme foi desde
o início nosso objectivo assumido, afasta ameaças
adicionais para a qualidade de ensino e de investigação
e até para a aplicação de certos aspectos dos Estatutos
de Carreira. Esperamos que as Universidades, tendo
lutado pela autonomia, não deixem de a exercer
efectivamente.

O DIA 24 NOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO DO SNESup

SNESup REÚNE COM SECRETÁRIOS
DE ESTADO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR

O Forum SNESup
http://forumsnesup.wordpress.com

Reuniu na passada quarta-feira (7 de Dezembro) uma
delegação do SNESup (composta por António Vicente,
Teresa Alpuim, José Moreira, Catarina Fernando, Paulo
Peixoto e Paulo Cruchinho) com os Secretários de
Estado do Ensino Superior (João Queiró) e da Ciência
(Leonor Parreira), estando ainda presentes o
Secretário-Geral do ex-MCTES e o chefe de Gabinete
do Secretário de Estado do Ensino Superior.

e o Facebook
http://www.facebook.com/SNESup
permitiram ir acompanhando os registos de algumas
iniciativas mais emblemáticas ao longo do dia. Alguns
textos foram também publicados, nomeadamente:
• SNESup propõe nova forma de contabilização de
adesões a greves.
O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup)
critica os resultados publicados sobre a greve de 24
de Novembro e propõe para o futuro uma forma
alternativa de contabilização;

O SNESup começou por sugerir a institucionalização de
um diálogo regular entre parceiros educativos e sociais
no ensino superior, designadamente sobre as
dificuldades decorrentes do OE para 2012 e de
aspectos jurídicos relativos à aplicação dos Estatutos
de Carreira.

• Impacto da Greve nas Universidades maior do que
em 2010;

Relativamente ao subsistema particular e cooperativo
o SNESup alertou para a necessidade de concretização
do disposto nos artigos 50º, 52º e 53º da Lei n.º
62/2007, de 10 de Setembro (RJIES) tendo o Secretário
de Estado do Ensino Superior mostrado disponibilidade
para analisar o assunto. O SNESup deixou ainda clara a
necessidade de formalização, tendo em conta a lei
geral do trabalho, do diploma a que se refere o Artº
53º do RJIES (aprovação do regime do pessoal docente
e de investigação das instituições privadas)

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup)
anuncia que por todo o país as instituições sentiram
os efeitos da adesão dos docentes e investigadores
aos pré-avisos de greve emitidos por várias
organizações;
• A greve de ontem no Ensino Superior.
O dia de ontem não foi efectivamente um dia normal
no Ensino Superior. Várias instituições estiveram
praticamente paralisadas. Nesse mesmo dia foi ainda
divulgado, no site, um breve balanço
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/11/UmDiaDif
erentenoEnsinoSuperior.Shtml
e no dia seguinte emitido um comunicado saudando
todos os que haviam de alguma forma contribuído
para que o dia 24 não tivesse sido um dia normal no
ensino superior
http://www.snesup.pt/htmls/EFkkkkyykVrAPsXiWC.shtml
Ainda no balanço do dia 24, o SNESup não poderia
deixar de chamar a atenção para a forma como a
contabilização das adesões à greve foi assumida pela
Direcção-Geral do Emprego e da Administração Pública
(DGAEP)
http://www.snesup.pt/htmls/EFkkkkyullwffeqcpX.shtml

O SNESup questionou ainda os Secretários de Estado
sobre o que está a ser preparado ao nível da
racionalização da rede de ensino superior. O Secretário
de Estado do Ensino Superior informou que estão
neste momento a ser realizados estudos sobre o
assunto visando apenas a racionalização da oferta
formativa tendo como principal objectivo a qualidade
da formação (atendendo às necessidades do país, às
especificidades e especialidades das instituições).
Neste sentido, o SNESup alertou para, tal como está a
recordar às instituições, que estando o n.º de aulas
semanais definido como um intervalo, tal
racionalização não necessita de ter repercussões no
pessoal docente (de carreira e em regime transitório)
devendo mesmo no caso de eventuais fusões ser
garantida (tal como já foi afiançado pelos Reitores da
UTL e UL) a transição de todos os docentes e
investigadores para a nova instituição. O Secretário de
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Estado do Ensino Superior garantiu que a poupança
não é a motivação principal para a racionalização da
rede de ensino superior mas sim a qualidade da
formação ministrada pelas instituições.
O programa PROTEC foi também outro dos temas
abordados. O Secretário de Estado do Ensino Superior
informou que não existiram verbas para o programa
PROTEC em 2011 e que o mesmo sucederá em 2012
uma vez que este programa depende essencialmente
de fundos europeus que não foram devidamente
cabimentados pelo anterior executivo e que neste
momento ainda não se vislumbra solução para o
problema. Destacou, no entanto, que apesar de não
existir programa PROTEC foram asseguradas para
2012, no orçamento das instituições, verbas no valor
do programa em causa e que deverão ser destinadas à
formação dos docentes, esperando que desta forma
estes tenham as condições necessárias para cumprir
com as exigências da carreira e realizar a sua formação
tal como previsto.
Outro dos pontos abordados pelo SNESup foi sobre o
futuro dos actuais investigadores do programa Ciência.
A Secretária de Estado da Ciência informou que em
2012 irão terminar 84 contratos dos cerca de 1200
investigadores abrangidos pelo programa em causa
sendo que os restantes irão cessar até 2015. A
Secretária de Estado da Ciência fez ainda questão de
destacar que apesar da redução do orçamento da FCT
para 2012, 97% do mesmo será destinado a
investimento sendo que a rubrica destinada à
formação avançada irá manter o valor de 2011 e a
contratação de doutorados e os projectos terão
mesmo um aumento significativo relativamente ao
orçamento de 2011 (15% e 19% respectivamente).
Deste modo, e no que respeita concretamente aos
investigadores, a Secretária de Estado da Ciência
informou que irá abrir em Janeiro um concurso
nacional para 80 investigadores doutorados que serão
directamente contratados pela FCT por um período de
5 anos. Apesar de reconhecer o mérito da iniciativa, o
SNESup deixou clara a necessidade de se pensar a
médio/longo prazo, considerando a situação dos
investigadores e o que se pretende para o sistema
científico nacional.

MINISTÉRIO PÚBLICO IMPUGNA REGULAMENTO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE DA UTL
O Ministério Público impugnou um conjunto de
normas do Regulamento de Prestação de Serviço
Docente da UTL, que restringem o direito a férias tal
como formulado no ECDU, e prevêem a contratação,
fora dos casos formulados no ECDU e sem título
contratual legal, de pessoal docente sem remuneração.
Este último caso era particularmente lesivo para os
investigadores e bolseiros pois impunha a prestação de
serviço docente até quatro horas sem a devida
remuneração. A impugnação tem por base exposição
apresentada pelo SNESup que vem chamando a
atenção para que o exercício de funções sem título
adequado é legalmente punível. Iremos dando notícia
de iniciativas similares em preparação.

PROPINAS PARA INVESTIGADORES
DE PÓS-DOUTORAMENTO NO INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Chegou ao conhecimento do nosso sindicato o
despacho nº 26/2011
(http://www.ie.ul.pt/portal/page?_pageid=406,103250
6&_dad=portal&_schema=PORTAL) do Instituto de
Educação da UL que impõe aos investigadores com
bolsa de pós-doutoramento o pagamento de uma
propina mensal a partir de um valor de €200 e que
pode ser recuperado a troco da prestação de serviço
docente. O SNESup comunicou já à direcção do IE-UL o
seu entendimento que o dito despacho deve ser
imediatamente revogado. Apelamos a todos os nossos
sócios que nos façam chegar informação sobre casos
semelhantes de que tenham conhecimento.

PETIÇÃO PÚBLICA RELATIVA À ALTERAÇÃO
DO ESTATUTO DO BOLSEIRO DE INVESTIGAÇÃO
Divulgamos petição pública lançada pela Associação
dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC).
http://www.peticaopublica.com/?pi=ABIC2011
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DOCUMENTO DO CRUP QUE SERVIU
DE BASE À AUDIÇÃO PARLAMENTAR
Encontra-se publicado no site do SNESup o documento
do CRUP que serviu de base à audiência concedida em
9 de Novembro pela Comissão Parlamentar de
Orçamento, Finanças e Administração Pública.
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Autonomia_
Financiamento_OE_2012.pdf
Estão em causa, no documento, aspectos relativos ao
financiamento das instituições superiores e à sua
autonomia de gestão. Sendo conhecido que o nosso
Sindicato mantém importantes diferenças de pontos
de vista com algumas Reitorias não queremos deixar
de elogiar o procedimento do CRUP nesta crise, e de
reiterar a nossa estranheza pelo acordo dado pelo
Ministro Nuno Crato às propostas inicialmente
enviadas para a Assembleia.

A proposta da Comissão será debatida no Conselho e
no Parlamento Europeu com vista à sua adoção antes
do final de 2013.
O Programa-Quadro Horizonte 2020 será
complementado por outras medidas a fim de permitir
a plena realização do Espaço Europeu da Investigação,
destacando-se:
• Programa Competitividade das Empresas e
Pequenas e Médias Empresas;
• Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IET).
Para informação adicional e atualizada, consultar:
• Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_e
n.cfm?pg=home
• União da Inovação:
http://ec.europa.eu/innovation-union
• Estratégia Europa 2020:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm

UE APRESENTA
PROGRAMA-QUADRO HORIZONTE 2020
A Comissão Europeia anunciou o aumento do
financiamento para a investigação e inovação, que
passa de 52 mil milhões de euros, para 80 mil milhões
de euros.
No novo Programa-Quadro, o IVA passa a ser
considerado elegível para instituições que não o
possam recuperar, havendo lugar ao reembolso dos
custos diretos em 100%. O novo Programa-Quadro
também inclui novas regras que facilitam o
recrutamento de jovens investigadores pelas
universidades; abole os time-sheets para quem
trabalha exclusivamente em projetos europeus; define
um único conjunto de regras para todos os
instrumentos do programa.
Dentro do segundo pilar orientado para os grandes
desafios societais, as prioridades são a saúde, seguida
da energia segura, não poluente e eficiente;
transportes inteligentes, ecológicos e integrados. O
programa também prevê financiamento para a
investigação marinha e marítima e bioeconomia.

• Agenda:
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/index_en.htm
• Programa CIP:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
• Sítio Web do EIT:
http://eit.europa.eu

FP7 | PROGRAMA IDEIAS | ERC SYNERGY |
Está aberto o concurso ERC Synergy, com deadline a 25
de Janeiro de 2012.
O concurso Synergy destina-se a grupos de 2-4 PI e
financia até 15M /6 anos, projetos em qualquer
domínio da ciência, avaliados com base no único
critério admitido pelo ERC: a excelência científica dos
PI, da ideia e do projeto, bem como um adequado
ambiente de investigação.
Num projeto Synergy, espera-se a convergência de
competências, saberes e recursos numa abordagem
conjunta de questões complexas, disruptivas,
sistémicas, não solucionáveis por um investigador
isolado.
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É aceite qualquer composição de equipa, liderada por
um dos PI da instituição que assina o contrato, desde
que a excelência de todos os PI seja comprovada, na
base dos seus CVs, podendo ou não ter sido anteriores
beneficiários de bolsas IDEIAS.
É imperativo o desenvolvimento de uma parte
importante do trabalho em conjunto, no mesmo local,
mas os investigadores podem estar baseados em
instituições distintas.

docentes, estudantes e funcionários) e as limitações
à produção de conhecimento;
2 - Responder à crise: alternativas e formas de
intervenção.
O fórum contou com a participação de bolseiros e
investigadores de várias instituições e os participantes
mantém a discussão através de uma mailing list que
pode ser contactada em
cienciacontraopensamentounico@googlegroups.com.

Leia os documentos disponíveis: call fiche, guia dos
candidatos e programa de trabalho ERC 2012
A submissão é online e feita a partir do research
participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page
/ideas?callIdentifier=ERC-2012-SyG
Informações adicionais
Mafalda Dourado
ana.mafalda@fct.mctes.pt
FP7 National Contact Point for Ideias, People, Inco,
RegPot, Rok, SSH
GPPQ - FP7 Promotion Office
Av. D. Carlos I, nº44, 2º andar
1200-649 Lisboa
Telemóvel - 927 430 673

A CIÊNCIA CONTRA O PENSAMENTO ÚNICO.
ALTERNATIVAS À CRISE
Perante a situação crítica que afecta as condições de
produção de ciência em Portugal e conscientes de que
partilhar problemas generalizados aos restantes
trabalhadores, um grupo de estudantes e
investigadores do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS/UL) promoveu um debate
aberto em torno do quadro de crise que nos é imposto
e de como propor eficazmente à sociedade formas
alternativas de lidar com os problemas actuais. O
fórum teve lugar na Sala Polivalente do ICS/UL no
passado dia 22 de Novembro e abordou os seguintes
temas:
1 - O ensino superior e a investigação científica, as
condições de quem neles trabalha (investigadores,

HOMENAGEM AOS DOCENTES DEMITIDOS
DURANTE O ESTADO NOVO
Realizou-se no passado dia 29 de Novembro uma
Cerimónia de Homenagem aos docentes demitidos das
universidades portuguesas durante o Estado Novo que
contou com intervenções do Dr. Mário Soares e do
Prof. António Ventura, da Faculdade de Letras da UL.
A cerimónia, que incluiu o descerramento de uma
placa com os nomes de todos os docentes expulsos, é
parte de uma homenagem promovida pela Fundação
Pulido Valente, pelo Instituto de História
Contemporânea da FCSH-UNL, pela Fundação Mário
Soares e pelo Movimento Cívico "Não Apaguem e
Memória". Estiveram presentes alguns dirigentes do
SNESup.
Esta cerimónia decorreu também na Universidade
Técnica de Lisboa e na Universidade do Porto (ambas a
30 de Novembro) e irá decorrer a 19 de Dezembro na
Universidade de Coimbra, em hora e local a definir.

INTERNACIONAL
Reino Unido
A University and College Union
(http://www.ucu.org.uk), o sindicato mais
representativo de docente e investigadores no Reino
Unido, vai realizar um conjunto de greves para
defender as pensões de reforma do sector público. As
pensões de reforma foram um dos motivos da greve
geral do sector público que paralisou o país no passado
dia 30 de Novembro.
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A direcção nacional da UCU votou por unanimidade
uma escalada da contestação, no seguimento do
sucesso da greve de dia 30, que envolve uma greve
nacional de 24 horas no próximo período lectivo,
seguida de acções ao nível regional e culminando numa
greve nacional de 48 horas.
Esta proposta será apresentada também ao restante
movimento sindical através do Trade Union Congress
(TUC).

EVENTOS
Curso Estado e Classe Trabalhadora
Grupo de Estudos do Trabalho
e dos Conflitos Sociais do IHC. FCSH-UNL
Segunda Sessão - Estado Ampliado: Sociedade Civil,
Sociedade Política e Hegemonia
Com Gilberto Calil e Carla Silva
13 de Dezembro - 17:00-19:00
Edíficio I&D - FCSH. Av de Berna
Entrada Livre

Call for papers
1ª Edição dos Estados Gerais da Gestão nos Países de
Expressão Latina
“Para uma gestão sustentável e responsável: o
contributo dos países de expressão latina”
22-24 Março 2012
Prazo: 15 Janeiro 2012
www.eggpel.org

II Conferência Internacional sobre o Desporto em
África: “Desporto e lazer no continente africano:
práticas e identidades”
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa do Instituto Universitário de Lisboa
5-6 de Junho 2012
Prazo: 15 Janeiro 2012
http://conferenciadesportoemafrica.wordpress.com
VII Congresso IberoAmericano de Docência
Universitária “ Ensino Superior – Inovação e qualidade
na docência”
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto
24-27Junho 2012
Prazo: 15 Dezembro 2011
www.fpce.up.pt
II Conferência Applied Interculturality Research
“Interculturalidade e Educação”
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto
3-6 Setembro 2012
Prazo: 20 Janeiro 2012
www.fpce.up.pt
Congresso Internacional “Entre a História e o Direito”
(Homenagem ao Professor António Hespanha)
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa,
27 -28 Setembro 2012
Prazo: 31 Março 2012.
www.ics.ul.pt

Conferência internacional “18th International
Conference on Solid Compounds of Transition
Elements”
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
31 Março-5 Abril 2012, 2012
Abstracts: 6 Janeiro 2012
Inscrição: 10 Fevereiro 2012

http://scte2012.itn.pt/
Colóquio Internacional "Legados do autoritarismo em
Portugal em perspectiva comparada"
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
23-24 Abril de 2012
Prazo: 30 de Dezembro de 2011
www.ics.ul.pt

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 60-A/2011, de 30 de Novembro, Suplemento
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&id
dr=2011.230S01&iddip=20111845
- Procede à segunda alteração à Lei do Orçamento do
Estado para 2011, aprovada pela Lei n.º 55-A/2010, de
31 de Dezembro, altera o Decreto-Lei n.º 287/2003, de
12 de Novembro, e o Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (CIMI) e procede à primeira alteração do
Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de Dezembro, que
aprova um conjunto de medidas adicionais de redução
de despesa com vista à consolidação orçamental
prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento
(PEC) para 2010-2013.
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Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510805110.pdf
- Regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de
Saúde por parte dos utentes no que respeita ao regime
das taxas moderadoras e à aplicação de regimes
especiais de benefícios.
Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510405108.pdf
- Aprova o regime da formação do preço dos
medicamentos sujeitos a receita médica e dos
medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipados.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2011,
publicada em 29 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22900/0510205103.pdf
- Define orientações para a reformulação do sector
público do capital de risco e o respectivo contributo
para a dinamização da economia.

Lei n.º 57/2011, de 28 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22800/0508205084.pdf
- Institui e regula o funcionamento do Sistema de
Informação da Organização do Estado (SIOE).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2011,
publicada em 25 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22700/0506005060.pdf
- Adere à proposta da Organização das Nações Unidas
de declaração de 2012 como Ano Internacional das
Cooperativas (AIC-2012) e determina a execução a
nível nacional das actividades que lhe estão associadas.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2011,
publicada em 25 de Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/22700/0505905059.pdf
- Determina a missão e as competências do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia.

__________________________________________________________________________
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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