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PRIORIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011
No primeiro semestre de 2011, o SNESup irá desenvolver acções de defesa das condições de
trabalho dos seus representados, que exigirão iniciativas tanto junto dos órgãos de soberania
como das instituições.
No primeiro caso, estarão iniciativas decorrentes do Caderno de Encargos
(http://www.snesup.pt/htmls/EkllEZAuyFYQBFkDZD.shtml) aprovado em Outubro de 2010, e
que têm envolvido / envolverão:
a retomada dos contactos com os grupos parlamentares iniciados em Outubro
último, visando conseguir algumas alterações e clarificações no nosso
enquadramento estatutário, que não foi possível assegurar na apreciação
parlamentar da revisão dos Estatutos de Carreira;
o envio de comunicações às Confederações Sindicais e Ministérios no sentido de
que não deixem de assegurar, em sede de concertação social, a propositura de
medidas que limitem a precariedade e corrijam distorções em termos de cobertura
de segurança social, designadamente em relação aos investigadores bolseiros;
os pedidos já apresentados, junto do Provedor de Justiça, no sentido de conseguir
a declaração de inconstitucionalidade de normas, respectivamente, que restringem
o direito à segurança social:
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Exposicao_Provedor_Justica_Descontos_Aposent

acao.pdf ,e
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Exposicao_Provedor_Justica_Opcao_Regimes_A
posentacao.pdf;
a
colocação
de
acções
relativas
aos
cortes
http://www.snesup.pt/htmls/EkAyuAZFplAmmPicDF.shtml

de

vencimentos:

No segundo caso, estão:
as negociações de regulamentos e outras iniciativas que garantam o "direito de
viver" aos corpos docentes sobrecarregados com múltiplas actividades, muitas
delas burocráticas;
a generalização da resolução alternativa de litígios;
a participação nos processos de definição de carreiras nas instituições de ensino
superior particular e cooperativo.

A nossa Newsletter InfoSnesup continuará a ser um veículo privilegiado de difusão das nossas
propostas, das nossas actuações, dos nossos resultados, e, acreditamos, um instrumento da
chamada de mais colegas à participação.

SERVIÇO DOCENTE VOLUNTÁRIO CONTINUA A INFECTAR INSTITUIÇÕES
O SNESup tem vindo a chamar a atenção para ilegalidade e imoralidade que constitui a
prestação de serviço docente por bolseiros, investigadores ou outras personalidades a título
gratuito,
situação
atentatória
da
dignidade
do
Ensino
Superior.
http://www.snesup.pt/htmls/EkZAElyElyAOsMYVic.shtml .
A Universidade do Porto foi uma das instituições que não conseguiu resistir a esta
enfermidade. Nem um brilhante post no Fórum SNESup de um dos actuais membros da
Direcção do SNESup sobre a situação tem vindo a demover a inspiração de acólitos mais
afoitos. http://forumsnesup.wordpress.com/2010/10/10/voluntariado
Chegou agora ao SNESup mais uma denúncia da recente aprovação da utilização de três
bolseiros FCT por uma das Faculdades da Universidade do Porto apesar de ainda em
Dezembro último, numa sessão de esclarecimento organizada precisamente na Reitoria desta
Universidade (em colaboração com a ABIC e da qual demos relato na InfoSNESup n.º 131) o
Vice-Reitor, Jorge Gonçalves ter considerado que a Universidade do Porto tem todo o interesse
em manter os mais elevados padrões éticos e em garantir a qualidade do seu corpo docente
num ambiente de concorrência leal, disponibilizando-se mesmo a estudar as situações que lhe
forem apresentadas com vista a erradicar os abusos encontrados. O SNESup pediu já
esclarecimentos ao Reitor da Universidade do Porto sobre a situação bem como a marcação
de uma reunião.
Relembramos que também sobre este assunto, ainda em meados do passado mês de
Dezembro, na sequência de uma reunião do SNESup com a ABIC e FENPROF, foi solicitada a
marcação de uma reunião pelas três organizações ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, tal como divulgado na InfoSNESup n.º 131. Aguardamos ainda a resposta voluntária
do Senhor Ministro.
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REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:
A INTERVENÇÃO DO SNESup CONTINUA
Na sequência dos contributos preliminares apresentados pelo SNESup à Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra relativos ao projecto de avaliação do desempenho do pessoal
docente, e como anunciado na anterior Newsletter, decorreu no passado dia 19 de Janeiro uma
reunião com docentes da ESEnfC para debater o projecto de regulamento em causa e que
contou com a presença dos Delegados Regionais Paulo Peixoto e António Calheiros. Em
resultado da reunião bastante participada, o SNESup enviou novos contributos sobre
o
projecto
de
regulamento
em
causa
à
Presidência
da
Escola
http://www.snesup.pt/htmls/EklEppyVZkmEtbBomZ.shtml. Está já agendada uma nova reunião
de associados do SNESup para o próximo dia 3 de Fevereiro, quinta-feira, das 11:30h às 13h,
onde serão debatidos assuntos pendentes da reunião anterior, preocupações dos associados e
docentes.
Foram também enviados contributos do SNESup relativamente aos projectos de regulamentos
de avaliação de desempenho dos docentes das Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação
da Universidade do Minho - http://www.snesup.pt/htmls/EkyyuEFApyXUZssLUM.shtml. O
SNESup aguarda a marcação de reunião com vista à discussão dos contributos apresentados.

EVENTOS
- Conferência “Functional Images of the Brain:
Beauty, Bounty and Beyond”, por Judy Illes, integrado no Ciclo Image in Science and Art
2 de Fevereiro de 2011, 18h00
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, auditório 2
Informações: http://www.gulbenkian.pt
- Conferência “O novo regime de arbitragem fiscal”
4 de Fevereiro de 2011, 9h00-14h00
Local: Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal, auditório
Informações: http://www.ideff.pt
- XXIII Colóquio” In-Tolerância, a In-Suportável Diferença”
4 e 5 Fevereiro 2011
Local: Torre do Tombo
Informações: http://diferencaeintolerancia.blogspot.com
- Colóquio “Mudar o Presente… Planear o Futuro”
10 de Fevereiro de 2011, 09h00-13h00
Local: Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, auditório
Informações: http://www.uac.pt
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Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de Janeiro - Aprova a orgânica e o
quadro do pessoal dirigente, de direcção específica e de chefia da Secretaria Regional da
Ciência, Tecnologia e Equipamentos. http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/02100/0062800651.pdf

Decreto-Lei n.º 17/2011, de 27 Janeiro - Simplifica, no âmbito do Programa SIMPLEX, o
modo de acesso e emissão do cartão de estacionamento para pessoas com mobilidade
condicionada, alterando pela primeira vez o Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de Dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0056300564.pdf
e, http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/284A00/83258326.pdf

Acórdão do Tribunal Constitucional, de 25 de Janeiro - Declara a inconstitucionalidade,
com força obrigatória geral, do artigo 9.º-A, n.os 1 e 2, do Regulamento Nacional de Estágio da
Ordem dos Advogados, na redacção aprovada pela deliberação do Conselho Geral da Ordem
dos Advogados n.º 3333-A/2009, de 16 de Dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01700/0050200507.pdf

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, de 25 de Janeiro - Determina a aplicação
do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa no sistema educativo no ano lectivo de 20112012 e, a partir de 1 de Janeiro de 2012, ao Governo e a todos os serviços, organismos e
entidades na dependência do Governo, bem como à publicação do Diário da República.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01700/0048800489.pdf

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2011, de 18 de Janeiro - Aprova o IV Plano
Nacional para a Igualdade - Género, Cidadania e não Discriminação, 2011-2013.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01200/0029600321.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

4
InfoSNESup – Nº 134 – Janeiro de 2011 – 2ª Quinzena

