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DAS PALAVRAS À ACÇÃO: UM SINDICALISMO RESPONSÁVEL
Na última Newsletter, InfoSNESup 132, foram divulgadas mais algumas das posições do
SNESup sobre o corte dos vencimentos e a estratégia de actuação perante esta situação. Está
agora na altura de passar à acção. Como referimos, não somos um Sindicato vocacionado
para o “show-off”, que só aparece quando há possibilidade de “ficar na fotografia”; pautamonos por princípios de independência e defendemos as causas que nos parecem mais ajustadas
aos interesses dos nossos associados e do Ensino Superior em geral.
Esta estratégia de acção ponderada, mas que procura centrar-se no que julgamos ser mais
eficiente, suscita por vezes perguntas como: - E o SNESup, o que vai fazer?
Num “timming” ajustado e sem medo de já não sermos apanhados pelos “flashes” das
máquinas fotográficas, é agora altura de responder: O SNESup, o nosso Sindicato, é isto que
vai fazer!
Na sequência da informação anteriormente divulgada, o SNESup desenvolveu e desencadeará
o seguinte tipo de acções:
- Foi enviado aos grupos parlamentares à Assembleia da República a subscrição do
documento tendente à apreciação pelo Tribunal Constitucional das normas da Lei que
aprovou o Orçamento do Estado para 2011, que consideramos inconstitucionais, conforme
documento já anteriormente divulgado (http://www.snesup.pt/htmls/EkAkFuEulyqgEOASqD.shtml).
Aguarda-se o desenvolvimento desta iniciativa que carece do apoio de um décimo dos
deputados à Assembleia da República;
- Serão apoiados todos os sócios que, atendendo à situação de constrangimento financeiro
criada pela diminuição do seu vencimento, a qual, contrariando as normais e legitimas

expectativas, emergindo dum acto unilateral do Estado empregador, violando o princpio da
igualdade e da proporcionalidade, e outras normas de natureza constitucional, põe em
causa o cumprimento das suas obrigações. Em tal caso, suscitamos aos nossos associados
que nos contactem através do apoio jurídico tendendo a dar-lhes o apoio necessário com
total confidencialidade, situação em que apoiaremos, para além da acção principal, acções
de natureza cautelar;
- Prepara ainda o SNESup a colocação de acções tendentes ao reconhecimento do seu
direito à audição, intencionalmente violado pelo Estado, no âmbito da negociação que
conduziu aos cortes de vencimentos, bem como acções de natureza individual que os
nossos associados desejem intentar tendo por base a violação do contrato de trabalho em
funções públicas pelo empregador.
Não equacionamos qualquer acção junto das instituições que processam os vencimentos, na
medida em que, estando estas obrigadas ao cumprimento da Lei, não podem furtar-se ao seu
cumprimento, nem são a instância própria para apreciar a legalidade e constitucionalidade das
opções que foram tomadas. De igual modo, entendemos que a utilização das providências
cautelares deve emergir das situações supra descritas e não ser realizada de modo
generalizado.
Pedimos a todos os sócios do SNESup que pretendam intentar as acções correspondentes que
nos contactem através do e-mail apoiojuridico@snesup.pt.

SNESup REUNE COM A DIRECÇÃO DA MAIÊUTICA
O SNESup propôs à APESP (Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado), o reinício
do diálogo no sentido de uma regulação global das condições de trabalho - processo que o
MCTES já prometeu acompanhar - e tem vindo a propor a diversas entidades instituidoras a
realização de reuniões sobre a definição de carreiras no âmbito dos estabelecimentos de que
são titulares. A Maiêutica, entidade instituidora do ISMAI, que prontamente se disponibilizou a
dialogar com o SNESup, recebeu-nos no passado dia 14 de Janeiro com vista a uma primeira
troca de impressões sobre a carreira a definir no âmbito do ISMAI.
Destacando a cordialidade com que decorreu a reunião, foi possível debater algumas ideias
sobre a regulação das condições de trabalho tendo sido referido pelo Presidente da Direcção
da Maiêutica que se encontra já aprovado um projecto de Estatuto da Carreira Docente do
ISMAI que se encontra em fase de análise jurídica prevendo-se que em Março possa estar
pronta a sua versão final, momento em que será enviada ao SNESup para participação. O
SNESup evidenciou a sua disponibilidade para a colaboração na construção de um estatuto de
carreira para os docentes do ISMAI que promova a qualidade e mérito constituindo-se como
um instrumento essencial à regulação das condições de trabalho.

SNESup CONTINUA A INTERVIR NA DISCUSSÃO DE REGULAMENTOS
Neste início de 2011, o SNESup tem continuado a intervir na elaboração de regulamentos em
várias instituições apresentando e discutindo contributos.
O SNESup esteve reunido no passado dia 7 com o Director da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto (FADEUP) para a discussão do projecto de regulamento da avaliação
dos docentes. Numa reunião cordial, destacou-se a abertura à análise da proposta do SNESup
para que a primeira avaliação se realizasse em 2012 cingindo-se ao ano de 2011 atendendo à
falta de legitimidade para a definição retroactiva de objectivos, tal como definido no
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regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da Universidade do Porto (UP) que
prevê que a avaliação a realizar em 2011 se reporte a 2010. Estando nós no início de 2011 e
não havendo até ao momento notícia de qualquer regulamento de avaliação de desempenho
em vigor ao nível das Unidades Orgânicas da UP (estando ainda vários por chegar ao SNESup
para audição), o SNESup escreveu já ao Senhor Reitor da UP para que providencie este
aspecto que salvaguardará a legalidade e legitimidade da efectivação da avaliação de
desempenho dos docentes da UP.
No dia 13 de Janeiro reuniu uma delegação do SNESup com o Reitor da Universidade de
Lisboa (UL) com vista à discussão das propostas apresentadas relativamente ao projecto de
regulamento de avaliação de desempenho. Destaca-se o comprometimento na necessidade de
audição sindical aquando da densificação dos critérios, parâmetros e indicadores e
procedimentos em cada área disciplinar a aprovar pelo Conselho Científico de cada Unidade
Orgânica da UL, bem como o esclarecimento relativo à comunicação dos resultados da
avaliação que pretende efectivar uma maior proximidade e diálogo entre o avaliador e o
avaliado.
O SNESup reuniu também com a presidência do Instituto Politécnico do Porto (IPP) no dia 14
de Janeiro no âmbito da discussão pública de vários projectos de regulamento (avaliação de
desempenho, prestação de serviço docente, contratação e equiparação a bolseiro) tendo sido
incorporados pelo IPP vários contributos apresentados. O SNESup teve ainda a oportunidade
de reforçar a importância da adesão à resolução alternativa de litígios, sugestão que também
mereceu a atenção dos responsáveis do IPP.
Foram também já apresentados pelo SNESup à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
contributos preliminares relativos ao projecto de avaliação do desempenho do pessoal docente
estando convocada pelo SNESup uma reunião com docentes para o próximo dia 19 de Janeiro,
quarta-feira, a partir das 14:30, na sala 2.1 do Pólo A, (que contará com a presença dos
Delegados Regionais Paulo Peixoto e António Calheiros) para debater o projecto de
regulamento em causa e onde os associados serão convidados a eleger a sua secção sindical.

SÓCIA nº 5000
Reflexo do reforço contínuo do SNESup e de um padrão de crescimento que espelha a sua
implantação diversificada, recebemos a inscrição nº 5000, que vem de uma universidade fora
dos grandes centros urbanos e é relativa a uma colega doutorada, investigadora...e que faz
anos no mesmo dia que o Sindicato.
À nova associada, o nosso muito obrigado.

EVENTOS
- Conversas sobre… “Moishe Postone – Time, Labor
and Social Domination: A reinterpretation of Marx’s Critical Theory”
28 de Janeiro de 2011 às 18 horas
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sala de aulas 1
- Seminário “Memória colectiva e identidades sociais: estudos comparativos”
21 de Janeiro de 2011 às 15 horas
Local: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sala polivalente
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- Seminário “O poder das perguntas: uma Apresentação sobre Inovação em Democracia”
19 de Outubro de 2010 às 16 horas
Local: CES - Coimbra, sala de seminários, piso 2
Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=2911&id_lingua=1
- Seminário “O processo de institucionalização das operações de paz
multidimensionais da ONU e os impactos sobre a reconstrução de Estados falidos”
19 de Outubro de 2010 às 14 horas
Local: CES - Coimbra, sala de seminários, piso 2
Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=2880&id_lingua=1
- Colóquio “Leitura: investigação e ensino”
18 e 19 de Outubro de 2010 às 14 horas
Local: Faculdade de letras da Universidade de Lisboa, anfiteatro III
Para mais informações consulte:
http://www.labpsicoling.com/coloquio-leitura/>http://www.labpsicoling.com/coloquio-leitura/
- Ciclo de Seminários “Portugal não é um país pequeno
– O fim do Império Colonial e a Cena Internacional”
Quintas-feiras, 14:30 – 16:00
Local: ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Edifício II, sala B201
- 11 Novembro – “Cabo Verde e São Tomé e Príncipe no período pós-colonial. Uma comparação”
- 25 Novembro – “ A FPLN e os movimentos de libertação”
- 16 Dezembro – “ Políticas para com o Islão em Moçambique, 1965-1974: mediações e
relações de poder num contexto colonial”

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de Janeiro - Lança o Programa de
Eficiência Energética na Administração Pública - ECO.AP, de forma a alcançar um aumento
da eficiência energética de 20 % até 2020.
Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro - Concretiza uma medida do programa SIMPLEGIS
através da alteração da forma de aprovação e do local de publicação de determinados actos,
substituindo a sua publicação no Diário da República por outras formas de divulgação pública
que tornem mais fácil o acesso à informação. Resumo
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2011. publicada em 4 de Janeiro - Concretiza
as orientações para aplicação da redução remuneratória nas empresas públicas de capital
exclusiva ou maioritariamente público, das entidades públicas empresariais e das entidades
que integram o sector empresarial regional e municipal.
Decreto Regulamentar n.º 1-A/201, de 3 de Janeiro, Suplemento - Procede à
regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro. Resumo

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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