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HAVERÁ ASSIM TANTA RAZÃO PARA CELEBRAR? 

O Comité do Espaço Europeu da Investigação elogia 

as políticas portuguesas na área da investigação e 

desenvolvimento tecnológico, salientando que o 

orçamento para I&D cresceu 1% em relação a 2010 

e que a percentagem do PIB dedicada ao sector 

atingiu 1,71% (mais de metade oriundo do sector 

privado) em 2009, ainda abaixo da média europeia 

de 1.9%. 

Congratulamo-nos obviamente com o 

desenvolvimento do investimento em I&D mas não 

podemos deixar de salientar que nem tudo são rosas 

no milagre científico português. A começar pelas 

condições dos que trabalham em I&D. No sector 

privado, são contabilizados como investimento em 

I&D os salários (geralmente baixos) de quadros 

altamente qualificados mas que muitas vezes não 

têm ao seu alcance os meios ou as funções que lhe 

permitam efectivamente exercer actividades de I&D. 

Já no sector público assiste-se a uma contínua 

degradação das condições de trabalho dos cientistas. 

Os bolseiros que sustentam uma fatia 

importantíssima da actividade de I&D, continuam 

sem perspectivas de emprego, há nove anos que não 

vêm as suas bolsas actualizadas e continuam 

privados de direitos básicos como a integração no 

regime geral da segurança social.  

O Programa Ciência parece ter servido apenas para 

adiar o dilema de muitos investigadores sobre 

continuar ou não a exercer a actividade. A dois anos 

do fim do programa não existe qualquer indício 

concreto que mostre a capacidade do sistema 

científico nacional absorver estes 1200 

investigadores. Também no campo da I&D pública 

há que realçar os contínuos cortes nos orçamentos 

das universidades que deixam as instituições com 

uma limitadíssima margem de manobra para 

desenvolver projectos próprios. Acresce agora o 

corte do financiamento dos próprios centros de 

investigação que foi alvo de discussão no parlamento 

recentemente. Será caso para dizer que a ciência 

portuguesa é um gigante com pés de barro? 



2 

SNESup Ciência e Tecnologia 

Visite www.snesup.pt - Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

ACÇÃO DO SNESup SOBRE CORTES  

DE VENCIMENTOS ABRANGE TODAS  

AS INSTITUIÇÕES  

Conforme noticiado em comunicado, o Sindicato 

Nacional do Ensino Superior (SNESup) fez entrar em 22 

de Fevereiro uma acção judicial junto do Tribunal 

Administrativo do Círculo de Lisboa contra o Estado, o 

Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, o 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, 

bem como todas as Instituições de Ensino Superior 

Público, Universitário e Politécnico (incluídas por 

necessidades de técnica processual), pedindo o 

reconhecimento do direito dos docentes e 

investigadores de carreira de investigação científica, 

associados do autor, à percepção da remuneração 

mensal sem a redução prevista na Lei do Orçamento 

Geral do Estado para 2011 (Lei nº 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro), cumulado com pedido de condenação das 

entidades demandadas à abstenção da redução das 

remunerações, e à devolução das quantias já deduzidas 

até trânsito em julgado. A acção foi preparada na nossa 

"sede jurídica" no Porto. A documentação enviada pelo 

correio pesa 20 kg.  

A partir de agora não são necessárias acções 

individuais mas contamos com os colegas que 

oportunamente se disponibilizaram a colocar acções em 

seu nome para colaborarem nos passos seguintes da 

estratégia jurídica delineada. Para o efeito, iremos 

contactá-los individualmente.  

O conteúdo da acção permite que ela subsista, no 

interesse dos nossos representados, ainda que o 

Tribunal Constitucional se não pronuncie 

favoravelmente no pedido de fiscalização apresentado 

por deputados. É que suscitámos também a questão do 

incumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental, 

lei de valor reforçado, e da Lei da Negociação Colectiva 

uma vez que, ao contrário do que sucedeu com os 

Sindicatos e Federações que participam nas Frentes 

Sindicais da Administração Pública não fomos 

convidados para a negociação  

 

 

PROTESTO DA GERAÇÃO À RASCA 

Está convocado para dia 12 de Março pelas 15 horas o 

já muito mediático protesto da Geração à Rasca. Em 

Lisboa, o protesto têm início na Avenida da Liberdade e 

no Porto começará na Praça da Batalha. Os 

organizadores lançaram um convite à participação de 

todos os cidadãos, associações, movimentos cívicos, 

partidos, organizações não-governamentais, sindicatos, 

grupos artísticos, recreativos e outras colectividades. 

Neste protesto irão participar licenciados e estudantes 

do ensino superior, bolseiros de investigação e também 

docentes.  

http://geracaoenrascada.wordpress.com 

 

 

MANIFESTO PARA UM MUNDO MELHOR: 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO NA SUA 

ELABORAÇÃO 

Um conjunto de cientistas sociais tornou público uma 

vontade de realizar um manifesto crítico da situação 

social e económica do país. Reúne gente de várias 

sensibilidades e não pode ser considerado partidário. A 

intenção é que mais se reúnam à volta do projecto para 

construir esse manifesto. O texto segue abaixo, com 

indicação dos organizadores. 

http://www.aps.pt/newsletter.php?pag=destaque&id=C

NT4d70bdca4e3b4 

 

 

IMPACTO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL  

O nosso press release sobre a acção colocada no 

Tribunal Administrativo de Lisboa contra os cortes de 

vencimentos deu origem a notícias no Diário de 

Notícias, Público, Diário Económico, Rádio Renascença, 

TVI on line, Diário IOL on line, RFM on line, Radio Sim 

on line, Canal Up.  

 

 

 

MCTES VAI TER DE EXPLICAR ARTIGO 23º 

Como se não bastassem os cortes de vencimentos no 

sector público, a Lei do Orçamento do Estado para 

2011 impõe cortes nos vencimentos de docentes e 

investigadores ao serviço de entidades privadas:  

"Artigo 23.º  

Contratos de docência e de investigação  

O disposto no artigo 19.º é ainda aplicável aos 

valores pagos por contratos que visem o 

desenvolvimento de actividades de docência ou de 

http://geracaoenrascada.wordpress.com/
https://webmail.fc.ul.pt/owa/redir.aspx?C=40a600439b544070b36d3758cc511b24&URL=http%3a%2f%2fwww.aps.pt%2fnewsletter.php%3fpag%3ddestaque%26id%3dCNT4d70bdca4e3b4
https://webmail.fc.ul.pt/owa/redir.aspx?C=40a600439b544070b36d3758cc511b24&URL=http%3a%2f%2fwww.aps.pt%2fnewsletter.php%3fpag%3ddestaque%26id%3dCNT4d70bdca4e3b4
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investigação e que sejam financiados por entidades 

privadas, pelo Programa Quadro de Investigação & 

Desenvolvimento da União Europeia ou por 

instituições estrangeiras ou internacionais, 

exclusivamente na parte financiada por fundos 

nacionais do Orçamento do Estado."  

A este ponto nos referimos já no número de Janeiro da 

nossa newsletter SNESup Ciência e Tecnologia  

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/Newslett

er_SNESup_Ciencia_Tecnologia_7.pdf  

O artigo em causa foi visivelmente inspirado pelo 

MCTES, tanto que não se aplica aos colégios privados 

com contrato de associação com o Ministério da 

Educação.  

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou 

um requerimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior visando esclarecer a abrangência desta 

medida, que o SNESup ajudará os seus associados por 

ela visados a impugnar. 

 

 

SITE DO SNESup:  

ONDE PODE ENCONTRAR INFORMAÇÃO  

SOBRE REGULAMENTOS  

Quer saber o que se passa ou se passou nas audições 

do SNESup relativas a Regulamentos?  

No site do SNESup vá a "As Nossas Propostas / 

Instituições" e encontrará projectos, contra-propostas 

e comunicados relativos à instituição que lhe interessa:  

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

bin/getinfos.pl?EkAlkAukuZfpdHnUNQ 

 

 

Quer saber simplesmente se foi publicado regulamento 

relativo a uma dada instituição e a um determinado 

assunto?  

No site do SNESup vá a "Leis e Regulamentos / 

Regulamentos" e escolha o assunto de que trata o 

regulamento:  

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

bin/getinfos.pl?EkZZkkppZkOXAYVXsU 

 

Quando localizar o regulamento que lhe interessa veja 

se já há observações do SNESup sobre a sua 

legalidade, como sucede no caso da Universidade Nova 

de Lisboa:  

http://www.snesup.pt/htmls/EklVyZFkkuignFmPzO.shtml  

 

 

IP COIMBRA ACEITA ALTERAR REGULAMENTO 

DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO  

O Instituto Politécnico de Coimbra decidiu alterar, por 

proposta do SNESup um artigo do Regulamento de 

Equiparação a Bolseiro, publicado sem audição sindical, 

tal como aliás fizera já em tempos com o Regulamento 

de Serviço Docente.  

Ficam aqui os nossos públicos e reiterados 

agradecimentos. Nem todas as instituições têm a 

disponibilidade para melhorar textos já publicados.  

 

 

NOVOS DELEGADOS  

REGIONAIS DO SNESup EM BRAGA  

O SNESup passou a contar em Braga com dois 

delegados regionais, os colegas José Precioso, do 

subsistema universitário, e o colega João Carlos 

Macedo, do subsistema politécnico, que acompanhará 

especialmente a Escola Superior de Enfermagem da UM 

e as Escolas do IPCA. Desejamos as maiores felicidades 

aos colegas que aceitaram o nosso convite.  

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/03/JosAlbertoG

omesPrecioso.shtml  

http://www.snesup.pt/htmls/extra/2010/07/JooCarlosG

amaMartinsdeMacedo.shtml  

 

 

 

ELEIÇÃO DE DELEGADOS  

SINDICAIS DA ESCOLA SUPERIOR DE 

ENFERMAGEM DE COIMBRA  

A secção sindical do SNESup na Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra elegeu recentemente 

delegados sindicais em ligação com o debate do 

projecto de regulamento de avaliação de desempenho e 

retomando uma tradição organizativa do seu corpo 

docente. Aos eleitos, os nossos agradecimentos e votos 

de bom trabalho.  

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/Newsletter_SNESup_Ciencia_Tecnologia_7.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/Newsletter_SNESup_Ciencia_Tecnologia_7.pdf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkAlkAukuZfpdHnUNQ%20
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkAlkAukuZfpdHnUNQ%20
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkkppZkOXAYVXsU%20
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkkppZkOXAYVXsU%20
http://www.snesup.pt/htmls/EklVyZFkkuignFmPzO.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/03/JosAlbertoGomesPrecioso.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/03/JosAlbertoGomesPrecioso.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2010/07/JooCarlosGamaMartinsdeMacedo.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2010/07/JooCarlosGamaMartinsdeMacedo.shtml
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EVENTOS  

Palestra "A Nova Gestão Pública e os Impactos 

nos Modelos Contabilísticos", por João Abreu de 

Faria Bilhim  

12 de Março de 2011  

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra, Anfiteatro Esmeralda Pereira Coelho  

Informações: www.iscac.pt  

 

Mel-NET Conference 2011  

- At The Margins Of Europe? Muslims In Finland, 

Ireland And Portugal  

17 e 18 de Março de 2011  

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

Auditório A. Sedas Nunes  

Informações: http://www.ics.ul.pt  

 

Seminário Internacional de Estética  

e Teorias Da Arte “O Feios para além do Belo”  

17 de Março de 2011 

- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

Anfiteatro,III  

 

18 de Março de 2011 

- Faculdade de Belas-Artes da UL. Auditório Lagoa 

Henriques  

Inscrições: www.fba.ul.pt; www.ofeio.jimdo.com; 

seminario.internac@gmail.com  

 

Call for papers: XI Congresso  

Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais - 

“Diversidades e (Des)Igualdades”  

07 - 10 de Agosto de 2011  

Universidade Federal da Bahia (UFBA)  

- Salvador- Bahia – Brasil  

Prazo: 14 Março 2011  

Informações e inscrições: www.conlab.ufba.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call for papers - Encontro Internacional - 

Trabalho, Organizações e Profissões: 

Recomposições Conceptuais e Desafios empíricos  

Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

7 e 8 de Julho de 2011  

Prazo: 15 de Março de 2011  

Informações e inscrições: seccaotop@gmail.com 

 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2011, 

publicada em 21 de Fevereiro - Autoriza o Instituto de 

Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., a 

emitir empréstimos internos de médio e longo prazo.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03600/0087600876.pdf  

 

Lei n.º 4/2011. de 16 de Fevereiro - Procede à 

vigésima sétima alteração ao Código Penal e à quarta 

alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, relativa a 

crimes de responsabilidade de titulares de cargos 

políticos.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03300/0082300824.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
 

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 

www.iscac.pt
http://www.ics.ul.pt/
www.fba.ul.pt;%20www.ofeio.jimdo.com
mailto:seminario.internac@gmail.com
www.conlab.ufba.br%20
mailto:seccaotop@gmail.com
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03600/0087600876.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03300/0082300824.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

