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CENAS DOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS NAS NEGOCIAÇÕES GERAIS ANUAIS
Como noticiámos nas newsletters anteriores, o SNESup no final do mês de Julho solicitou,
junto do Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) a participação nas
negociações gerais anuais.
Como até ao momento o MFAP não se dignou sequer a dar-nos resposta, enviámos aos
grupos parlamentares um pedido de audiência para apresentarmos as nossas propostas, com
o objectivo de que a Assembleia da República possa considerá-las em sede de votação do
articulado do Orçamento do Estado para 2011.
Apesar da atitude do MFAP, o SNESup não pretende desistir desta reivindicação.

REUNIÃO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Teve lugar no passado dia 13 de Setembro, no Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), a
auscultação do SNESup, relativamente à proposta de Regulamento Geral do Sistema de
Avaliação do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Beja. Neste encontro estiveram
presentes o Vice-Presidente da Direcção do SNESup, José Moreira, e os delegados sindicais
Luís Luz e António Oliveira. Foi num clima de abertura de parte a parte que decorreu a reunião,
tendo ambas as partes chegado a acordo na grande maioria das propostas que foram
debatidas.
No final da reunião não se tinha registado acordo no Artigo 8º, referente ao Exercício de
Funções dirigentes, embora o SNESup reconheça a dificuldade em regular esta matéria, não
nos parece adequada a posição do IPBeja que atribui a pontuação máxima a todos os

dirigentes até que o seu mandato cesse ou os mesmo sejam demitidos, tal como para os
restantes docentes os dirigentes deveriam ser avaliados com rigor e ter uma classificação
concordante com a sua prestação. Sabemos que tal avaliação é de difícil implementação mas
certamente que o IPBeja tem capacidade para a levar a cabo.
Manifestámos o nosso profundo desacordo com o ponto 8 do Artigo 13º, relativo à eliminação
dos pontos sobrantes dos 10 necessários para a progressão horizontal, obtivemos a garantia
da Presidência do IPBeja que este assunto iria ser estudado, e que a nossa pretensão não se
encontrava liminarmente rejeitada.
Para finalizar, o SNESup congratula-se, com a abertura que a Presidência do IPBeja teve,
durante todo o processo negocial, perante as propostas que lhes chegaram, quer dos docentes
do Instituto, quer do SNESup com a certeza que, na versão final do documento, os docentes do
IPBeja terão as mesmas garantias dos seus colegas dos restantes Institutos Politécnicos do
País.

REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
No dia 10 de Setembro, uma delegação do SNESup composta pelo Presidente da Direcção
(António Vicente), Vice-Presidente (Catarina Fernando) e Delegado Sindical da Faculdade de
Ciências (Jorge Maia) reuniu com o Senhor Reitor da Universidade da Beira Interior João
Queiroz, a Senhora Vice-Reitora Ana Paula Duarte e a Assessora Jurídica Drª Manuela Fontes
Neves.
Destacamos a abertura e aceitabilidade com que as propostas apresentadas pelo SNESup
foram acolhidas, das quais destacamos:
• Considerar a avaliação efectiva dos cargos de Reitor e Vice-Reitor cuja avaliação não
estava expressa no projecto em causa;
• Necessidade de avaliar efectivamente o desempenho de cargos de gestão em
detrimento da mera atribuição de uma pontuação, nomeadamente aos Presidentes de
Faculdade, Presidentes de Departamento e Directores de Curso, devendo a mesma ter
em conta a opinião de quem nomeia e interage directamente com os titulares destes
cargos;
• Considerar a validação dos questionários aos estudantes pelos Conselhos
Pedagógicos podendo os docentes aduzir razões que levem à neutralização dos
mesmos sempre que se encontrem desvirtuados;
• Na vertente de Ensino o n.º de horas leccionadas deverá, no triénio, respeitar o limite
definido pelo ECDU (máximo de 9h em média);
• Possibilitar às Comissões Científicas Departamentais que possam propor aos
Conselhos Científicos a aplicação ou não da avaliação qualitativa atendendo assim às
especificidades das áreas disciplinares;
• A retirada da possibilidade de os avaliadores poderem escolher os elementos de
avaliação a considerar e terem necessariamente de ter em conta o indicado pelo
docente entre as 4 vertentes vertidas no RAD.
Ficou ainda o compromisso de reflexão sobre:
•

A possibilidade de em caso de avaliação de desempenho negativa o docente poder
requerer uma ponderação das várias vertentes da sua actividade, na medida em que a
elas lhe tenham estado afecto no período em causa e em conformidade com a lei e o
ECDU;
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•
•

•

A definição das escalas de classificação irá ser analisada ficando desde já aceite que
as mesmas serão definidas e publicadas antes do início dos períodos de avaliação;
A necessidade das alterações ao posicionamento remuneratório se reportarem ao ano
em que os docentes obtenham o n.º de pontos necessário à respectiva alteração de
posicionamento;
A consideração da especificidade de critérios e itens a serem considerados na
avaliação atendendo às especificidades das diversas áreas disciplinares.

Saímos da reunião com a percepção de que fomos ouvidos, resta-nos agora aguardar o
resultado final para podermos confirmar as nossas expectativas.

ABERTURAS DO ANO LECTIVO
Jardins de Infância, Escola Secundária Pedro Nunes, Universidade da Madeira, em
representação do subsistema universitário, Instituto Politécnico do Porto, em representação do
subsistema politécnico, todos tiveram este ano aberturas do ano lectivo sincronizadas com a
presença do primeiro-ministro.
Nada a observar sobre esta "reintegração" do Ensino Superior na Educação, nem sobre a
ministerialização e primo-ministerialização das aberturas. Afinal, contrato de confiança
oblige...Quem paga também quer cobrar.
No IP Porto outros que também pagam, quiseram fazer ouvir a sua voz, e dizer que estão a
pagar de mais.
http://estudantesporemprestimo.wordpress.com/2010/09/15/nao-ha-cerimonias
Parabéns a Mariano Gago pela presença de espírito e pela história das propinas desde 1942.

EVENTOS
- Ciclo de Conferências Perspectivas Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia “Politics
of scale in Portuguese water management: the case of the Algarve”
22 de Setembro de 2010 às 17:00
Local: Sala 1 do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
- Conferência “A evolução da direita italiana. Do neo-fascismo ao pós-fascismo (19452010)”
23 de Setembro de 2010 às 17:00
Local: Sala 2 do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
- Colóquio e Sessão de Homenagem a Manuel Villaverde Cabral - O Nascimento e
Consolidação das Ciências Sociais em Portugal
27 de Setembro de 2010 às 14:00

Local: Auditório A. Sedas Nunes do ICS
Mais informações em: http://www.ics.ul.pt/instituto
- VI Colóquio CIE - UMa: Práticas de Etnografia em Educação
09 e 10 de Dezembro de 2010
Local: Madeira Tecnopolo
Inscrições e outras informações em: http://www3.uma.pt/cie-uma/revista/vicoloquiocieuma
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 256/2010, publicado em 9 de Setembro - Declara a
ilegalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes do artigo 4.º, n.os 1 e 2, do
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro - (manutenção e conversão da
relação jurídica de emprego público). http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17600/0398503992.pdf
Lei n.º 46/2010, de 7 de Setembro - Procede à terceira alteração ao Regulamento de
Matrícula dos Automóveis, Seus Reboques, Motociclos, Ciclomotores, Triciclos, Quadriciclos,
Máquinas Industriais e Máquinas Industriais Rebocáveis, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º
554/99, de 16 de Dezembro, na redacção introduzida pelos Decretos-Leis n.os 107/2002, de 16
de Abril, 109/2004, de 12 de Maio, 136/2008, de 21 de Julho, e 112/2009, de 18 de Maio, à
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2009, de 18 de Maio, à décima alteração ao Código
da Estrada e à terceira alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, na redacção introduzida
pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18 de Maio (“lei do chip”).
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17400/0395703960.pdf
Portaria n.º 851/2010, de 6 de Setembro - Regula o sistema de certificação de entidades
formadoras previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17300/0393603944.pdf
Lei n.º 43/2010, de 3 de Setembro - Altera o período das férias judiciais, procedendo à 13.ª
alteração à Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, e à 5.ª alteração à Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto,
revogando o Decreto-Lei n.º 35/2010, de 15 de Abril.
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17200/0392103922.pdf
Lei n.º 41/2010, de 3 de Setembro - Procede à terceira alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de
Julho, relativa a crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17200/0392003921.pdf
Lei n.º 35/2010, de 2 de Setembro - Simplificação das normas e informações contabilísticas
das microentidades. http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/17100/0385603857.pdf
Lei n.º 34/2010, de 2 de Setembro - Altera o regime de vinculação, de carreiras e de
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, no capítulo referente às
garantias de imparcialidade (terceira alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro).
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/17100/0385603857.pdf

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
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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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