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NOVO PARLAMENTO, NOVO GOVERNO, NOVO MINISTRO, O SNESup DE SEMPRE
O SNESup, como Sindicato independente que é (no respeito estrito dos seus Estatutos), têm-se
abstido de qualquer gesto que pudesse de algum modo influenciar o processo eleitoral que
teve o seu desfecho neste passado dia 5 de Junho.
No entanto, não foi deixando de chamar a atenção do poder político para as questões que
preocupam os docentes e investigadores, dando inclusive conta na InfoSNESup n.º 141
(http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_141.pdf) da Carta
Aberta ao Poder na qual se destaca o Caderno de Encargos aprovado pelo Conselho Nacional
do SNESup.
Os resultados eleitorais trouxeram uma alteração do poder político. Os rostos parlamentares
mudaram, os membros do Governo serão diferentes, o responsável pela pasta do Ensino
Superior e Ciência será outro, se é que haverá tal pasta.

Quem quer que seja a personalidade a assumir a pasta do Ensino Superior e Ciência e qualquer
que seja a orientação a adoptar, com uma coisa pode desde já contar: O empenho do SNESup
na defesa dos docentes e investigadores, da qualidade de um sector fundamental para o
futuro do país. E os princípios enunciados na Carta Aberta são um ponto de partida que não
poderá ignorar. O SNESup estará, como sempre, disponível para o diálogo e pronto para
intervir.

TALVEZ O ÚLTIMO DESPACHO DO MINISTRO MARIANO GAGO…
Chegou ao conhecimento do SNESup aquele que terá sido um dos últimos Despachos
assinados pelo punho do ainda Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e datado do
passado dia 3 de Junho. Mariano Gago determinou a revogação dos regulamentos das provas
públicas a que se referem os n.ºs 9 a 11 do artigo 9º e n.º 5 do artigo 8º-A do Decreto-Lei n.º
207/2009, alterado e aditado pela Lei n.º 7/2010, que prevejam a possibilidade das provas
serem requeridas e prestadas para categoria diferente.
http://www.snesup.pt/htmls/EFplFpVukAFJiUcnaQ.shtml
A esta questão nos temos referido em números anteriores do InfoSNESup.

SNESup REUNIU COM PRESIDENTE DO IST
SOBRE PROJECTO DE REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Reuniu no passado dia 9 de Junho uma delegação do SNESup (composta pelo Presidente da
Direcção, António Vicente, membro da Direcção Raul Jorge e a advogada Drª Rita Almeida
D'Eça) com o Presidente do Instituto Superior Técnico visando analisar e discutir as propostas
de alteração apresentadas pelo SNESup relativamente ao Projecto de Regulamento de
Prestação de Serviço dos Docentes do IST.
Destacando a cordialidade com que decorreu a reunião, foi possível chegar a entendimento no
que respeita a várias matérias que vinham preocupando o SNESup como o respeito pela
aplicação do disposto na Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio, salvaguardando assim a garantia de
condições aos assistentes e assistentes estagiários para a obtenção dos graus académicos a
que estão obrigados e a sua passagem a professor auxiliar. Foi ainda acordada a eliminação da
restrição prevista visando condicionar as licenças sabáticas à necessidade de assegurar o
serviço docente, tendo ficado assente que as mesmas serão aprovadas no ano em que os
docentes a elas tenham direito podendo vir a ser gozadas nos dois seguintes e assegurado o
direito ao gozo efectivo dos dias a que o pessoal docente tem direito. Relativamente à carga
nominal lectiva foi esclarecido que sendo a referência as 9 horas semanais, os docentes terão
direito a redução do número de horas lectivas em função da avaliação de desempenho sendo
que em caso algum os docentes com avaliação mais criticável verão a sua carga horária
aumentada.
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Por outro lado, não foi possível chegar a entendimento quanto à proposta do SNESup de
eliminação da prestação de serviço docente não remunerado por investigadores, bolseiros de
investigação e doutorados vinculados ao IST não abrangidos pelo ECDU. O SNESup havia já
pedido ao Ministério Público a declaração de ilegalidade da mesma norma prevista no
regulamento geral de prestação de serviço dos docentes da UTL ficando assim a aguardar a
decisão deste.

RAD DO IP LISBOA AZARADO
O primeiro RAD do IP Lisboa foi publicado incompleto a 6 de Agosto de 2010.
A Presidência do IPL acabou por revogar o despacho de publicação e emitir novo despacho,
publicado em 14 de Outubro de 2010.
Há dias ficámos a saber por comunicação da Presidência do IPL que o RAD, apesar de já
publicado e entrado em vigor, foi submetido "à apreciação do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior para verificação da sua legalidade", medida que naturalmente o
IPL poderá começar a tomar em relação a muitos outros textos, mas que, tendo havido uma
prévia audição, poderia e deveria ter sido concertada com o Sindicato.
Na nova versão, que deixa intocados aspectos cuja revisão havíamos reclamado, o
regulamento só começará a ser aplicado em 2012. Até lá, ponderação curricular.
O IPL, agora em processo eleitoral para a Presidência, é decididamente uma caixa de
surpresas.

REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UMA INTERVENÇÃO CONTÍNUA
Quando passam já quase dois anos sobre a revisão dos Estatutos de Carreira (ECDU e
ECPDESP) e um sobre as respectivas alterações parlamentares, são já conhecidas as propostas
de regulamentos de avaliação de desempenho dos docentes da maioria das instituições de
ensino superior e unidades orgânicas. Sendo preferível optar pela qualidade de uma
regulamentação que muito condicionará a vida dos docentes (e, consequentemente, das
instituições), várias foram as instituições que se apressaram a avançar nesta matéria estando
nesta altura já publicados os regulamentos da larga maioria, faltando ainda muitos
regulamentos de unidades orgânicas. Será essencial uma reflexão sobre este processo a muito
curto prazo.
No entanto, o SNESup continua a intervir junto das instituições. Foi enviada à reitoria da
Universidade de Aveiro a posição do SNESup sobre o Projecto de Regulamento de Avaliação de
Desempenho do Pessoal Docente onde, apesar de terem sido incluídas algumas das propostas
já formuladas pelo SNESup em Setembro de 2010, se chamou a atenção para aspectos como a
necessidade de diferenciar a avaliação dos docentes abrangidos pelo ECDU e pelo ECPDESP ou
o acautelar da diferenciação de parâmetros, critérios e até metodologias de avaliação em
função das especificidades das áreas científicas e disciplinares. Esta tem sido uma opção
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comum a várias outras instituições que não fazendo fé nas recomendações do SNESup se
virão, estamos em crer, a braços com problemas e injustiças que poderiam ter sido evitadas.
Um outro ponto para o qual o SNESup chamou a atenção prende-se com as eventuais
alterações aos anexos (ponderações, metas e coeficientes) que deverão ser sempre publicadas
nos mesmos moldes do regulamento depois de ouvidas as organizações sindicais uma vez que
constituem parte integrante do regulamento. Várias têm sido as instituições que tem proposto
que quadros e tabelas possam ser posteriormente alterados, mas o que não podem é fazer as
alterações sem ouvir as organizações sindicais nem assegurar a sua publicação pela mesma
forma que o regulamento da qual são parte integrante. Neste âmbito, o SNESup impugnou já
as alterações ao regulamento de avaliação do IST por falta de audição sindical e seguirá na
mesma linha para outras instituições que pretendam adoptar o mesmo comportamento.
Chegou entretanto ao SNESup o projecto de Regulamento de Avaliação do Desempenho do
Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Viseu que se encontra em discussão pública até ao
final do mês, faltando neste momento apenas ser conhecido o projecto de regulamento de
avaliação de desempenho do Instituto Politécnico de Setúbal.

EVENTOS
Colóquio Usos da Memória e Práticas do Património
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
16-17 Junho 2011
http://www.fcsh.unl.pt/
III Congresso Internacional sobre as Migrações
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
17-18 Junho 2011
http://sigarra.up.pt/flup/web_page.inicial
Conferência Internacional
“Rethinking Jaques Ellul and the Technological Society in the 21st Century”
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
17-18 Junho de 2011
http://www.ics.ul.pt
Conferência Internacional “The End of the Portuguese Empire in a Comparative Perspective”
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
20-21 Junho de 2011
http://www.ics.ul.pt
Simpósio Internacional sobre Mobilidade, Ordenamento do Território
e Impactos Ambientais – MyLAND, your Land
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
20-21 Junho 2011
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http://www.fe.up.pt
http://portomobility2011.webs.com
41st International Ballad Conference – “Folk Song and Relationships between Cultures
Universidade do Algarve – Campus da Penha
20-24 Junho 2011
http://www.ualg.pt/
Conferência Internacional Composite Structures (ICCS16)
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
28-30 Junho 2011
http://www.fe.up.pt
Colóquio Internacional Palcos em Tradução / Stages in Translation
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
30 Junho - 1 Julho 2011
http://www.fl.ul.pt

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 236/2011. de 15 de Junho - Regula o processo de acreditação dos avaliadores
externos e da actividade por estes desenvolvida no âmbito dos processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências desenvolvidos pelos centros novas oportunidades.
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.114&iddip=20111047
Decreto-Lei n.º 68/2011, de 14 de Junho - Aprova uma norma interpretativa, esclarecendo
não ser aplicável aos deficientes das forças armadas a alteração aos artigos 78.º e 79.º do
Estatuto da Aposentação, prevista no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 137/2010
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103164), de 28 de Dezembro.
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.113&iddip=20111034

Decreto-Lei n.º 66/2011, de 1 de Junho - Estabelece as regras a que deve obedecer
a
realização
de
estágios
profissionais
extracurriculares,
no
uso
da
autorizaçãolegislativa concedida pelo artigo 146.º da Lei n.º 55-A/2010
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103231), de 31 de Dezembro.
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.106&iddip=20110992

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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