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TEMPO DE ORÇAMENTO 2013
Sendo certamente, tempo de Verão, e tempo de férias, é também tempo de
Orçamento 2013.
Primeiro, veio a fixação de vagas a que o Presidente da Direção do SNESup se referiu
em entrevista à RTP, em 15 de julho último - Limitações nas vagas do Ensino Superior
Depois, vieram as indicações sobre dotações orçamentais que, na maioria dos casos,
implicam cortes. O assunto tem sido abordado em reuniões entre o SNESup e
dirigentes das instituições que, naturalmente, vêm exprimindo a sua preocupação.
Aparentemente o diálogo com o MEC estará bloqueado.
Reiteramos publicamente a necessidade de uma convergência entre o CRUP, o CCISP e
as associações sindicais em torno da questão do financiamento e em particular do OE
2013. E não só sobre o financiamento mas também sobre o articulado do OE, por
forma a prevenir novos bloqueios ao ensino superior e às carreiras.
Na sequência, não nos admiremos de que venham a ser exercidas novas pressões
sobre a continuidade dos contratos, as quais aliás já se vêm registando por
antecipação, como no caso da Universidade do Algarve, a que se refere notícia
publicada no presente número do InfoSNESup, como no caso do Instituto Politécnico
de Beja, de que demos conta no número relativo à segunda quinzena de junho.
Estejamos entretanto prevenidos contra as "justificações" económico-financeiras.
Depois de terem sido eliminados a sangue frio com falsos pretextos 16 docentes do
Instituto Politécnico de Beja abrangidos pelo regime transitório, eis que nos fins de
julho este abre três concursos, um para professor coordenador principal, outros dois
para professores coordenadores. Prometemos publicar os nomes dos candidatos.

_________________________

SNESup REALIZA CONTACTOS INSTITUCIONAIS
NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Na sequência das deliberações do Conselho Nacional de 12 de maio relativas à luta
pelo desbloqueamento do ensino superior e das carreiras e que levaram,
designadamente, à concentração de 6 de junho junto ao MEC com entrega de teses, a
estrutura sindical do SNESup nos Açores vem contribuindo para os objetivos definidos
através de um conjunto de contactos institucionais com as forças políticas e
autoridades da Região Autónoma.
Já fomos recebidos pelos deputados do PS, Ricardo Rodrigues e Carlos Enes, este
último da Comissão de Educação, pelo deputado Mota Amaral, do PSD, e pelo
Presidente do Governo Regional Carlos César, que se fez acompanhar da Secretária
Regional da Educação, Andreia Cardoso. Em todas as audiências expressamos as
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nossas preocupações relativas aos bloqueios da carreira, ao desinvestimento no ensino
superior, aos cortes financeiros nos estabelecimentos de ensino e também nos
vencimentos que não acompanham as qualificações. De todos registámos sensibilidade
às nossas preocupações, mas os deputados do PS avançaram que iriam apresentar um
requerimento ao Ministro.
O Presidente do Governo Regional, nas suas declarações à imprensa frisou que o
ensino superior é uma área de investimento e declarou esperar que “as ações de
‘reestruturação, de racionalização e de economia no âmbito da Universidade dos
Açores não tenham uma repercussão negativa na estabilidade do seu corpo docente e
de investigação e nas atividades que eles desenvolvem’”.
Carlos César faz “votos” para que ações de reestruturação na Universidade dos Açores
não tenham repercussão negativa

_________________________

REUNIÃO GERAL DE DOCENTES
E INVESTIGADORES DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
A Universidade do Algarve, que alberga escolas dos subsistemas Politécnico e
Universitário, tem vindo a sofrer graves constrangimentos financeiros, e nas últimas
semanas têm-se registado claras ameaças de despedimento em várias escolas.
O SNESup realizou uma Reunião Geral de Docentes e Investigadores, no passado dia
18, no campus de Gambelas, nesta reunião onde passaram mais de cinquenta
investigadores e docentes, estiveram presentes o Presidente da Direção, António
Vicente e a Advogada Rita Almeida D'Eça.
Durante a reunião que se prolongou por três horas foram discutidos os
constrangimentos orçamentais, tendo o Presidente da Direção reafirmado a postura
do SNESup, de que os Reitores ou Presidente dos IPs deveriam demitir-se sempre que
os constrangimentos orçamentais tornem impossível gerir as instituições.
Foi ainda claramente defendida por todos os presentes a total transparência na
prestação de contas pelos responsáveis pela gestão das instituições.
No que respeita às não renovações de contratos/despedimentos a Sr.ª Dr.ª Rita
Almeida D'Eça explicou detalhadamente as circunstâncias em que as mesmas
poderiam vir a ter lugar, tendo ainda destacado a importância que deve ser dada às
questões formais.
Foram claramente enunciadas as garantias dadas pelo período transitório e as
circunstâncias nas quais poderia ser recusada a contratação de docentes findo o
período experimental.
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Os docentes e investigadores da Universidade do Algarve afirmaram a sua disposição
para serem parte ativa na resolução dos problemas que se colocam à instituição,
sempre que sejam respeitados os direitos e a dignidade humana e profissional de
todos os trabalhadores da instituição.

_________________________

PRÁTICAS ABUSIVAS EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO
E CONTABILIZAÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
PARA ORIENTAÇÃO DE ALUNOS EM ENSINO CLÍNICO
O SNESup divulgou em algumas instituições do ensino superior um esclarecimento
sobre a distribuição e contabilização do serviço docente para orientação de estudantes
em ensino clínico, denunciando práticas abusivas que violam princípios da atividade
administrativa consagrados na Constituição e na lei a que estão vinculados os titulares
de cargos dirigentes.
Vamos continuar a difundir o correspondente texto junto dos potenciais interessados,
ficando desde já publicado no nosso site
Prestação de serviço docente em contexto de ensino clínico

_________________________

ASSEMBLEIA RECUSA INICIATIVAS LEGISLATIVAS
RELACIONADAS COM INVESTIGADORES E COM
INVESTIGADORES BOLSEIROS
No passado dia 25 de julho, no mesmo dia em que discutiu uma petição dinamizada
pela Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) sobre o Estatuto do
Bolseiro de Investigação, a Assembleia da República recusou dois projetos de lei e dois
projetos de resolução sobre estatuto dos investigadores e estatuto dos bolseiros de
investigação.
As propostas tiveram as seguintes votações:
Projeto de Lei n.º 180/XII/1.ª (PCP) - Estatuto do Pessoal de Investigação Científica em
Formação; Contra: PSD, PS, CDS-PP / A favor: PCP, BE, PEV.
Projeto de Lei n.º 201/XII/1.ª (BE) - Estabelece o regime laboral e social dos
investigadores científicos e do pessoal de apoio à investigação; Contra: PSD, CDS-PP / A
favor: PCP, BE, PEV / Abstenção: PS.
Projeto de Resolução n.º 376/XII/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a criação de um
mecanismo expedito de validação da verba para pagamento das bolsas no âmbito de
projetos de investigação científica; Contra: PSD, CDS-PP / A favor: PS, PCP, BE, PEV.
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Projeto de Resolução n.º 379/XII/1.ª (PS) - Recomenda ao Governo a adoção de
medidas de promoção da Investigação e Desenvolvimento em Portugal e de
valorização dos investigadores, nomeadamente através da abertura de procedimento
concursal destinado a assegurar a continuidade dos projetos em curso; Contra PSD,
CDS-PP / A favor: PS, BE, PEV / Abstenção: PCP
Parece-nos uma opção infeliz por parte da Assembleia, que poderia ter chamado a si
um esforço de consensualização a partir dos textos apresentados. Quanto à anunciada
aprovação por parte do Conselho de Ministros de alterações ao atual Estatuto do
Bolseiro nem o SNESup, que ainda não teve acesso ao texto, nem a ABIC foram ouvidas
antes da sua votação. Comunicado da Direção da ABIC

_________________________

FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
DAS NORMAS QUE PERMITEM RECONHECER
"EQUIVALÊNCIAS EXTRA-ACADÉMICAS"
O SNESup solicitou ao Procurador-Geral da República que suscite a fiscalização da
constitucionalidade das normas da alínea c) do nº 1 e do nº 3 do Artigo 45º
(Creditação) do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, relativas ao processo de
Bolonha, e que permitem conceder equivalências extra-académicas.
Para o efeito o Sindicato apoia-se inteiramente na posição expendida pelo Professor
Doutor Jorge Miranda no artigo "A inconstitucionalidade das equivalências extraacadémicas" inserido em o Público de 19 de julho de 2012, no qual se pode ler:
"A norma da 1 ª parte da alínea c) do nº 1 e a do nº 3, in fine, deste artigo 45º devem
considerar-se inconstitucionais, aquela por violação do princípio da igualdade
consignado no art. 13º da Constituição e esta por infração do art. 112º, nº 5, 2 ª parte,
e também do artigo 13º".
O SNESup vem denunciando a multiplicação de regulamentos não balizados por
orientações legais.

_________________________

PARTICIPAÇÃO INTENSA DO SNESup EM REUNIÕES
SOBRE REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Neste final de ano letivo o SNESup tem sido chamado a pronunciar-se sobre diversas
propostas de Regulamentos de avaliação de desempenho dos docentes de diversas
instituições. Depois de apresentar os correspondentes contributos por escrito, e os
divulgar junto dos associados (como é seu hábito), as reuniões com os dirigentes das
instituições em causa são sempre momentos importantes para clarificar o alcance de
algumas das propostas encontradas e das sugestões apresentadas.
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Só nesta última quinzena foi uma mão cheia de reuniões, tendo todas decorrido em
clima de enorme cordialidade e recetividade às propostas apresentadas pelo SNESup.
Apesar das constantes chamadas de atenção do SNESup questões como a intervenção
dos Conselhos Científicos e Conselhos Pedagógicos continuam ainda a não estar
vertidas nos regulamentos nos moldes previstos nos estatutos de carreira, o que porá
em causa a sua aplicação.
No passado dia 16 de julho o António Vicente (Presidente da Direção) e Paulo Santos
(Delegado Regional do SNESup no Porto) reuniram com responsáveis da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto (FMUP) (a Vice-Presidente do Conselho Científico,
Raquel Soares, Membro do Conselho Científico, Altamiro da Costa Pereira, e o assessor
jurídico Dr. Manuel Sobral Torres). As propostas de alteração ao articulado que o
SNESup apresentou mereceram a concordância da delegação da FMUP com a exceção
da eliminação da limitação a dois (os mais elevados) do número de critérios possíveis
para pontuação em cada uma das vertentes de avaliação justificada por orientação
irreversível do Conselho Científico e necessidade de simplificação do processo sem que
tal vise prejudicar os docentes.
A mesma delegação do SNESup reuniu-se no dia 19 de julho com o Diretor da
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP) (Francisco Laranjo) e com
o Presidente do Conselho Científico (António Quadros Ferreira) com o objetivo de
discutir as propostas do SNESup relativas ao regulamento de avaliação do desempenho
docente que havia sido publicado no Diário da República de 21 de maio último e
entretanto suspenso pelo próprio Diretor da FBAUP por falta de audição sindical.
Apesar de grande parte das propostas apresentadas pelo SNESup merecerem a
concordância dos responsáveis da FBAUP, o Presidente do Conselho Científico
considerou que o Regulamento de avaliação de desempenho docente era ainda uma
proposta de trabalho que deveria ser objeto de adaptações antes de a dar por
concluída, defendendo que a sua primeira aplicação só deveria dizer respeito ao ano
de 2013. O SNESup reiterou a sua disponibilidade para apreciar a proposta que vier a
ser adotada e contribuir para a sua melhoria, proposta essa que a alterar quaisquer
aspetos relativos aos critérios e/ou ponderações do regulamento deverá sempre ser
sujeita a audição sindical.
No dia 23 de julho responsáveis do SNESup (António Vicente, Presidente da Direção,
Marc Jacquinet, membro da Direção, e o associado Miguel Viveiros em representação
da delegada sindical Maria da Luz Martins) reuniram com uma delegação do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT) (Presidente e
Vice-Presidente do Conselho Científico, Lenea Campino e Ricardo Parreira,
respetivamente, Administradora, Isabel Antunes, e Diretora da Divisão de Recursos
Humanos, Vanessa Ferreira). De realçar o ambiente de grande cordialidade e abertura
às propostas apresentadas pelo SNESup e que mereceram grande acolhimento na sua
generalidade e que implicarão uma revisão do Regulamento. Os responsáveis pelo
SNESup sugeriram ainda a realização de uma simulação da avaliação com as respetivas
ponderações e metodologia de avaliação consensualizadas, por cada docente do IHMT
de modo a avaliar o real impacto do Regulamento. Ficou ainda o compromisso dos
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responsáveis do IHMT em enviar ao SNESup a nova versão do Regulamento depois de
consensualizada em Conselho Científico e antes do respetivo envio para homologação
pelo Reitor.
Ainda neste dia 23 os mesmos membros da Direção (António Vicente e Marc
Jacquinet) reuniram com a Reitoria da Universidade Aberta (estando presentes o
Reitor (Paulo Maria Bastos da Silva Dias), Vice-Reitora Carla Padrel de Oliveira e os PróReitores Vítor Rocio, José Montes Sales e João Caetano) visando analisar o projeto de
Regulamento de avaliação que se encontra ainda em discussão pública e que
gentilmente foi enviado ao SNESup para a apresentação de contributos. De realçar a
recetividade à generalidade das propostas apresentadas pelo SNESup que se esperam
ver vertidas na proposta final de Regulamento que deverá ser enviada para audição
sindical ainda em 2012.
O SNESup reunirá no dia 27 com a Direção da Nova School of Business and Economics –
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa também com vista à discussão
das propostas apresentadas relativamente ao projeto de Regulamento de avaliação de
desempenho.

_________________________

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS
Realizaram-se nos passados dias 16 de junho e 19 de junho reuniões de associados do
SNESup respetivamente na Universidade do Minho, em que ficaram desde já eleitos os
representantes sindicais no Instituto da Educação e lançado o processo de eleição em
outras secções sindicais, e na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, onde
também foi definida a composição da nova representação sindical.
Na primeira reunião participou António Vicente, Presidente da Direção do SNESup e na
segunda os membros da Direção e Delegados Regionais de Coimbra Paulo Peixoto e
António Calheiros.

_________________________

PETIÇÃO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
– NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FíSICA
Correspondendo a pedidos de vários associados, professores desta área, estamos a
divulgar a petição “Em defesa da Educação Física - Não há Educação sem Educação
Física”. Petição Em defesa da Educação Física
O site do SNESup e as suas newsletters podem ser um bom veículo de divulgação das
suas petições. Contacte-nos para snesup@snesup.pt.

_________________________
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EVENTOS

5th International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products
Universidade Fernando Pessoa
5-7 setembro 2012
ecowood.ufp.edu.pt
Conferência “Perceção Interdisciplinar da Fraude e Corrupção”
Faculdade de Economia – Universidade do Porto
13-15 setembro 2012
http://www.gestaodefraude.eu
II Colóquio A Justiça em análise
Universidade Fernando Pessoa
26 setembro 2012
justica.ufp.edu.pt
Congresso Nacional de Psicologia: “Os Chapéus Psicológicos de Pessoa”
Universidade Fernando Pessoa
18-19 outubro 2012
http://chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt
III Encontro Nacional de Geodesia Aplicada (ENGA)
Núcleo de Geodesia Aplicada (NGA) – Departamento de Barragens de Betão do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
18-19 outubro 2012
enga.lnec.pt
CRIARS 2012 – II Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social
SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa
25-27 outubro 2012
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
Conferência Internacional Ecos das Migrações:
Memórias e Representações dos Migrantes (Sécs. XIX-XXI)
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa
8-9 novembro 2012
http://ihc.fcsh.unl.pt/
Rethinking Warfare Conference
Universidade Fernando Pessoa
9-10 novembro 2012
http://rethinkingwarfare.com/
Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
26 novembro 2012
www.comparatistas.edu.pt

_________________________
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Declaração de Retificação n.º 38/2012. de 23 de Julho
Retifica a Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, «Procede à terceira alteração ao Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro», publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 121, de 25 de junho de 2012
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 353/2012. de 20 de Julho
a) Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas
constantes dos artigos 21.º e 25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2012).
b) Ao abrigo do disposto no artigo 282.º, n.º 4, da Constituição da República
Portuguesa, determina-se que os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade
não se apliquem à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ou
quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e ou 14.º meses, relativos ao ano de
2012
Decreto-Lei n.º 157/2012, de 18 de Julho
Aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.
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