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UMA COMUNICAÇÃO SINDICAL SEMPRE PRESENTE 

Neste final do mês de Junho o SNESup publicará simultaneamente o nº 36 da Ensino-
Superior - Revista do SNESup, o nº 121 da newsletter InfoSNESup, e o nº 1 da nova 
newsletter SNESup Ciência e Tecnologia, especialmente dirigida aos investigadores. 
Publicamos regularmente outros comunicados e procuramos manter o nosso site actualizado. 

Nenhuma organização dos sistemas de ensino superior e investigação científica se nos 
equipara em diversidade e periodicidade dos veículos de comunicação. 

O SNESup é um instrumento dos seus representados, os seus meios de comunicação estão à 
disposição de todos. Enviem-nos os vossos textos! 

 

 

SNESup NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Durante o mês de Junho a Comunicação Social fez-se várias vezes eco de posições do 
SNESup.  

Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

Número 121 – Junho de 2010 – 2ª Quinzena 



2 
 

InfoSNESup – Nº 121 – Junho de 2010 – 2ª Quinzena 

Destacamos: 

Na Vida Económica, o VII Congresso do SNESup 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ve_2010_06_11.pdf 

No Diário de Notícias da Madeira, as nossas críticas aos Regulamentos da UMa 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/dn_madeira_2010_06_16.pdf 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/regulamentos_sao_punitivos.pdf 

No Diário Económico, resposta a questões sobre temas de actualidade 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/deconomico_2010_06_29.pdf 

 

 

REGULAMENTOS, AINDA! 

Nesta segunda quinzena de Junho 

• - foram conhecidos os projectos de Regulamento de Serviço Docente e de Avaliação de 
Desempenho do ISCTE, tendo a Comissão Sindical do SNESup promovido uma reunião 
de docentes para a discussão destes; 

• - foi elaborada e enviada uma resposta do SNESup ao projecto de Regulamento de 
Avaliação de Desempenho do ISEG; 

• - foi marcada pelo Instituto Politécnico de Coimbra uma reunião sobre o Projecto de 
Regulamento de Posicionamento Remuneratório tendo entretanto o SNESup divulgado 
propostas de correcção aos Regulamentos de Serviço Docente, Equiparação a Bolseiro e 
Contratação, elaborados sem participação sindical; 

• - foi recebido para audição sindical (meramente "escrita" e com prazo de uma semana) o 
projecto de Regulamento de Avaliação de Desempenho da UNL, não havendo menção de 
qualquer audição em relação aos restantes projectos de regulamento divulgados para 
discussão pública; 

• - foi elaborado um contributo adicional para o projecto de Regulamento de Avaliação de 
Desempenho da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, uma vez que o texto 
conhecido não reflectia ainda a Lei nº 7/2010, de 13 de Maio; 

• - foram recebidas sucessivamente duas versões do Projecto de Regulamento de 
Avaliação de Desempenho do Instituto Politécnico de Tomar, estando em preparação a 
resposta do SNESup. 

 

 

SNESup PEDE REUNIÃO A REITOR DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

O SNESup solicitou ao Reitor da Universidade de Aveiro uma reunião para troca de 
impressões sobre a metodologia de elaboração de regulamentos e sobre situações específicas 
do pessoal docente da Universidade, designadamente dos leitores. 

A reunião, prontamente marcada, o que muito agradecemos, encontra-se agendada para 2 de 
Julho. 
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ESTG DE ÁGUEDA JÁ TEM DELEGADO SINDICAL 

A Secção Sindical da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (Universidade de 
Aveiro) reuniu no passado dia 21 de Junho, em iniciativa alargada a não-associados (alguns 
dos quais se sindicalizaram durante a reunião) e com a presença de um membro da Direcção 
do SNESup tendo sido discutidos aspectos relativos à execução do ECPDESP e realizada pela 
primeira vez a eleição de um delegado sindical. 

Ao colega eleito, votos de bom trabalho. 

 

O MCTES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

O Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 22 de Junho (execução orçamental para 2010) contém apenas 
duas normas relativas ao MCTES:  

“Artigo 48.º  
Gestão financeira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  

1 - Aos professores auxiliares ou aos assistentes a quem seja distribuído serviço corres-
pondente à categoria de professor associado ou de professor adjunto, nos termos do  
n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária ou do n.º 2 do artigo 3.º 
do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, não cabe a 
percepção de qualquer acréscimo remuneratório ou suplemento. 

2 - As dotações inscritas no capítulo 04, divisão 34, subdivisão 00, «Outras dotações para o 
apoio ao ensino superior», e no capítulo 50, divisão 49, subdivisão 00, «GPEARI - 
Outras intervenções no ensino superior», só podem ser utilizadas mediante despacho do 
membro do Governo responsável pela área da ciência, tecnologia e ensino superior.” 

A primeira vigorou quase 20 anos para o ECDU e 4 para o ECPDESP e proibia o pagamento 
das diferenças de remuneração previstas expressamente nos Estatutos, sem que tivessem 
sido alterados. Uma vez que o pagamento da diferença já não está previsto nos Estatutos, 
pensou-se que o legislador deixaria de se ralar com o assunto. Nada disso: as Finanças nunca 
dormem. 

A segunda tem a ver com o saco azul: só o Ministro é que pode distribuir benesses e socorrer 
as instituições que entram em derrapagem. 

 

EVENTOS 
- World Internet Project 

A Conferência Anual do World Internet Project (WIP Annual Conference), irá realizar-se este 
ano em Lisboa, no dia 7 de Julho (quarta-feira). 
A Conferência vai ter lugar no ISCTE-IUL, Auditório B 203 e destina-se à comunidade 
académica e público em geral. 
 

- II Simpósio Ibero-Americano sobre Aprendizagem  
  baseada em Projectos no Ensino de Engenharia 

Universidade do Minho, 1 e 2 de Julho  
O Departamento de Produção e Sistemas e o Centro de Investigação em Educação da 
Universidade do Minho organizam amanhã e sexta-feira, 1 e 2 de Julho, o II Simpósio Ibero-
Americano sobre Aprendizagem baseada em Projectos no Ensino de Engenharia – 
PAEE’2010, a ter lugar na Universidade Politécnica de Catalunha, em Barcelona (Espanha). 
O evento é co-organizado com o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Curricular da SEFI 
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(Sociedade Europeia para a Educação em Engenharia). Vai ocorrer em paralelo ao 
Congresso Internacional de Ensino Universitário e Inovação, cuja comissão organizadora 
tornou possível esta edição do PAEE em Barcelona. 
Mais informações em: http://paee.dps.uminho.pt 

 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, publicada em 25 de Junho 

Aprova orientações para a colocação de publicidade institucional e para a aquisição de 
espaços publicitários pelo Estado e outras entidades   
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12200/0227202274.pdf 

 

- Portaria n.º 371-A/2010, de 23 de Junho (Suplemento) 
Regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto nos n.os 4 e 5 do 
artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com a redacção conferida pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril, e no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho 
- http://dre.pt/pdfgratis/2010/06/12001.pdf 

 

- Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de Junho 
Procede à décima alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 
de Abril - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0222802229.pdf 

 

- Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 Junho 
Regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário e revoga os Decretos Regulamentares n.os 2/2008, 
de 10 de Janeiro, 11/2008, de 23 de Maio, 1-A/2009, de 5 de Janeiro, e 14/2009, de 21 de 
Agosto - - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0223702244.pdf 

 

- Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, Suplemento 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2010 
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11701/0000200030.pdf 

 

- Decreto-Lei n.º 72/2010, de 18 de Junho 
Estabelece medidas para reforçar a empregabilidade dos beneficiários de prestações de 
desemprego e o combate à fraude, procedendo à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
220/2006, de 3 de Novembro, e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/84, de 18 de Abril 
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11700/0214402164.pdf 

 

- Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de Junho 
Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na 
atribuição e manutenção das prestações do subsistema de protecção familiar e do subsistema 
de solidariedade, bem como para a atribuição de outros apoios sociais públicos, e procede às 
alterações na atribuição do rendimento social de inserção, tomando medidas para aumentar a 
possibilidade de inserção dos seus beneficiários, procedendo à primeira alteração ao Decreto-
Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, à segunda alteração à Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, à quinta 
alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
283/2003, de 8 de Novembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de Abril 
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11500/0208102089.pdf 
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