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PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS
DO ESTADO PARA COM O ENSINO SUPERIOR E A CIÊNCIA
Cresce o número de subscritores da petição on line lançada no primeiro dia após a
entrega na Assembleia da República
Petição Pública
Os nossos agradecimentos aos dois primeiros subscritores, colegas Paulo Ferreira da
Cunha (professor catedrático da U. Porto) e Teresa Sousa de Almeida (professora
associada na UNL) e a todos os que nesta altura já assinaram a petição. Apontamos
para a sua entrega aos destinatários até ao início da discussão e votação do OE na
especialidade, precisamos da assinatura de todos.
O ministro Nuno Crato, ao realçar a existência de obrigações legais do Estado deu um
contributo que não é de mais realçar.
MEC - Esclarecimento Sobre Salários de Professores do Ensino Superior
A nova redação da proposta de lei do Orçamento excetua o Ministério da Educação e
Ciência da cessação automática de contratos a termo inicialmente prevista, para a qual
alertámos há dias, mas fá-lo responsável por um esforço de redução de efetivos.
Teremos de unir-nos na defesa dos colegas em regime transitório, dos colegas que
deveriam ter sido abrangidos pelo regime transitório e não o foram, e dos colegas com
contrato no quadro do Ciência.

_________________________
CONTACTOS PARLAMENTARES
O SNESup realizou já contactos com deputados dos grupos parlamentares do PSD, do
CDS-PP, do PCP, e do BE pedidos antes ainda de ser conhecida a redação definitiva da
proposta de lei do OE para 2013. Em todos, realçamos o interesse dos nossos
interlocutores
O Grupo Parlamentar do PS ainda não respondeu ao pedido de reunião.

_________________________
ALTERAÇÕES AO RJIES E UNIVERSIDADES FUNDAÇÕES
O CRUP reafirmou, e bem, a sua exigência de ser ouvido sobre as anunciadas
alterações ao RJIES, que aliás deverão ser colocadas em discussão pública.
À margem da recente reunião do CRUP os Reitores das Universidades Fundações
manifestaram o seu interesse em manter o atual estatuto. Recordamos que na
discussão do RJIES em 2007 o SNESup considerou positiva a autonomia reforçada
então prevista para as universidades - institutos públicos, desde então
substancialmente restringida, e chamou a atenção para que as vantagens do regime
fundacional não eram inerentes a essa figura mas haviam sido artificialmente criadas
pelo diploma. Neste momento as fundações estão expostas à execração pública e as
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universidades fundações têm de ser excetuadas do âmbito de aplicação de uma série
de diplomas restritivos que têm vindo a ser publicados. A situação não é sustentável.
Entretanto parece haver pouca coerência na defesa das universidades fundações:
impugnámos o regulamento de direito privado da Universidade do Porto junto do
Tribunal de Trabalho, que se declarou competente, e logo a UP recorreu, defendendo
que os seus litígios deveriam ser julgados... nos Tribunais Administrativos.

_________________________
SNESup REÚNE COM MEMBROS DA EUA
Na sequência de convite para reunir com uma equipa da EUA que está a elaborar um
estudo sobre o Ensino Superior em Portugal para o CRUP, o SNESup teve no passado
dia 16 oportunidade de apresentar um conjunto de preocupações nomeadamente
relativas à organização do ensino superior e sistema binário, à rede e sua eventual
reorganização, às carreiras dos docentes, ao processo de Bolonha, ao financiamento e
políticas públicas, empregabilidade, competitividade e inovação, deixando à equipa da
EUA um conjunto de documentos, publicações e reflexões sobre estes assuntos.

_________________________
SNESup REUNIU COM PRESIDENTE DO IPS SOBRE RAD
No passado dia 9 de outubro uma delegação do SNESup composta pelos membros da
Direção António Vicente (Presidente) e Paulo Cruchinho, acompanhados pelos
Delegados Sindicais da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto
Politécnico de Setúbal (António Simões e Ângela Nobre) reuniu com o Presidente do
IPS (Armando Pires), Vice-Presidente (João Carlos Vinagre) e Administradora (Ângela
Noivo Gonçalves) com vista a discutir a posição apresentada pelo SNESup
relativamente ao projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do
Posicionamento Remuneratório do Pessoal Docente do IPS.
Da reunião, que decorreu num ambiente de bastante cordialidade e abertura por parte
dos dirigentes do IPS, resultou o acolhimento da quase totalidade das propostas
apresentadas pelo SNESup, de onde se destacam a eliminação da figura da
contratualização do plano de desenvolvimento individual, a aprovação dos resultados
da avaliação dos docentes pelo Conselho Técnico-Científico (CTC), a audição sindical
relativa à fixação dos valores e pontuações da responsabilidade do CTC e Conselho
Pedagógico ou permitir que os docentes se possam pronunciar junto deste último
órgão sobre os resultados dos inquéritos pedagógicos.
Relativamente à avaliação dos docentes que exercem cargos dirigentes não foi, no
entanto, possível chegar a acordo. A solução adotada pela Presidência do IPS aceita a
avaliação dos dirigentes, renunciando à ideia de uma pontuação automática, isto é,
acolhe o princípio da avaliação previsto no ECPDESP mas atribui a todos pontuação
máxima em caso de avaliação e aprovação do plano de atividades e relatório, ou seja
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não assegura o princípio da diferenciação de desempenho consagrado no mesmo
ECPDESP.
O SNESup aproveitou ainda o momento para propor ao presidente do IPS a
formalização de um mecanismo de resolução alternativa de litígios, tal como já
acontece com o pessoal não docente da instituição.

_________________________
REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DOCENTE DO IPCA ALTERADO
Na sequência de uma reunião entre o Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave (IPCA) e uma delegação do SNESup, integrada pelos delegados sindicais e por
dois dirigentes históricos do Sindicato, foi possível alcançar a reformulação de alguns
pontos do Regulamento de Prestação do Serviço Docente publicado em maio,
designadamente de dois números "importados" de um documento elaborado por um
conjunto de Administradores de Institutos Politécnicos cuja falta de suporte legal e
insensibilidade às condições específicas da função docente oportunamente criticámos,
para além da evidente ilegitimidade do fórum onde foi gizado.
Já demos pública nota de agrado pela evolução registada no IPCA e pelo papel
desempenhado pelo seu Presidente.

_________________________
REUNIÃO COM A DIRECÇÃO DA ESSLei
Em reunião realizada em 13 de outubro entre uma delegação do SNESup composta
pelos membros da Direção António Vicente (Presidente) e Paulo Cruchinho, com o
Diretor da Escola Superior de Saúde do IPLeiria (José Carlos Gomes) e Secretária
(Cláudia Vala), ficou claro que a prestação de serviço docente em ensino clínico
pretende respeitar o limite máximo de 12 horas semanais previstos nos estatutos de
carreira e que as horas de ensino clínico realizadas pelos docentes correspondem a
horas letivas com igual natureza e valor das restantes tipologias de aulas. Ficou
também o SNESup a saber que as horas destinadas à assistência de alunos em ensino
clínico seriam todas contabilizadas na carga das horas letivas dos docentes dado que
se destinam à realização de tarefas que não podem ser asseguradas pelos orientadores
não docentes. A Escola defende que as horas letivas que ultrapassem o limite máximo
semanal devem ser compensadas no planeamento dos semestres seguintes.
Esperamos que o futuro Regulamento de Prestação de Serviço Docente do IP Leiria
acolha estas orientações, também subjacentes à proposta de Acordo Coletivo de
Entidade Empregadora Pública apresentado pelo SNESup, e as únicas compatíveis com
o ECPDESP.

_________________________
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PROTOCOLOS
O SNESup formalizou com a Glass Drive um protocolo que dá benefícios aos seus
associados e familiares diretos.
Veja aqui as condições. Protocolo Glass Drive

_________________________
SITE: CONCURSOS EM OUTROS PAÍSES
Os colegas expatriados começam a ajudar-nos a criar no nosso site uma Subsecção de
Concursos em Outros Países
Veja aqui a Universidade Federal Fluminense, no Brasil

_________________________
EVENTOS
NESTA QUINZENA
• Conferência Reforma Laboral 2011/2012
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
17-18 outubro 2012
www.iscte-iul.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
http://enga.lnec.pt
• Ciclo de Encontros – Património e Reabilitação urbana
“Reabilitação urbana: os centros históricos”
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha / Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
18-20 outubro 2012
http://www.ces.uc.pt
• I Congresso Europeu das Ciências e Práticas do Riso
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa
19-20 outubro 2012
http://congressodoriso.com
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• Conferência Internacional
“Arbitragem e Direito da Concorrência – Arbitragem e Conflitos de Consumo”
Auditório da Representação Permanente da Comissão Europeia em Portugal
19 outubro 2012
www.institutoeuropeu.eu
• XIII Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Grupanálise
"Violência - Uma Abordagem Grupanalítica"
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
19-20 outubro 2012
www.ispa.pt
• Colóquio de Património e Turismo “Praxis que se Entrecruzam”
Instituto Politécnico de Tomar
20-21 outubro 2012
www.ipt.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
• Seminário Internacional: “Quarteirões Culturais: Experiências e Desafios”
Fábrica de Santo Thyrso
25-27 outubro 2012
www.seminarioquarteiroesculturais.pt
DEPOIS
• Congresso Internacional: “Desporto e o Mar”
Clube Naval do Funchal / Universidade da Madeira
2-4 novembro 2012
www.clubenavaldofunchal.com
• 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
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• V Jornadas de Fisioterapia
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto-Instituto Politécnico do Porto
9-11 de Novembro de 2012
Cine-Teatro Eduardo Brazão – Vila Nova de Gaia, Valadares
www.ipp.pt
• I Congresso de Turismo Cultural Lusófono
Instituto Politécnico de Tomar
15-16 novembro 2012
www.ipt.pt
• Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
26 novembro 2012
www.comparatistas.edu.pt
• Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
17 -18 dezembro 2012
www.comparatistas.edu.pt
• Colóquio Internacional: Jean-Jacques Rousseau: o Homem, a Obra, o Pensamento
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
10-12 dezembro 2012
www.coloquiorousseau2012.fl.ul.pt
CALL FOR PAPERS
• Conferência Internacional "Imagens de Terror,
Narrativas de(In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais"
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
23-24 abril 2013
Prazo: 20 novembro 2012
www.cilm.comparatistas.edu.pt
• 8th Annual Graduate Conference in Political Science,
International Relations & Public Policy in Memory of Yitzhak Rabin
The Hebrew University - Jerusalem
12-14 dezembro 2012
Prazo: 14 outubro 2012
http://gradcon.huji.ac.il
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• IV Congresso Internacional de Casos Docentes em Marketing Público e Não Lucrativo
- “A (Re) Descoberta dos Espaços da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social”
Felgueiras
14 dezembro 2012
Prazo: 12 outubro 2012
http://www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012
• 5º Congresso Internacional REELC-ENCLS
“Ilhas e Continentes: (Re)construções identitárias”
Universidade da Madeira
26-28 de Setembro de 2013
Prazo: 15 novembro 2012
http://encls.net

_________________________
DIÁRIO DA REPÚBLICA

• Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 404/2012, publicado em 8 de Outubro
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do
artigo 34.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na parte em que limita a
possibilidade de apresentação de queixas ao Provedor de Justiça por motivo de ações
ou omissões das Forças Armadas aos casos em que ocorra violação dos direitos,
liberdades e garantias dos próprios militares queixosos

_________________________

Sindicato Nacional do Ensino Superior
Associação Sindical de Docentes e Investigadores
www.snesup.pt
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, 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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