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MAIS DO MESMO (OU NÃO)...
Depois da maratona de Conselhos de Ministros Extraordinários, dos anúncios de
anúncios, da entrega do Documento de Estratégia Orçamental pelo Governo na
Assembleia da República, está previsto para hoje às 20h uma comunicação do
Primeiro-Ministro ao país onde se prevê a apresentação de mais cortes.
Estaremos atentos. Independentemente do que aí possa vir uma coisa é certa: O
SNESup continuará a informar, a debater e a intervir. E contamos com todos para
manter um ensino superior e uma investigação científica de qualidade. Podem contar
com o SNESup!

_________________________

ENCONTROS DO SNESup
Como temos vindo a defender, um Sindicato hoje representa (e defende) os seus
associados dando-lhes um espaço de debate e de apresentação de propostas com a
força de um grupo.
A nossa responsabilidade é a de responder aos desafios do futuro, ajudando a
construir novas soluções e respostas mais eficientes. A definição de estratégias de
atuação para o SNESup passa por ser capaz de compreender onde nos encontramos
hoje, quais os objetivos que se pretendem alcançar, os referenciais a seguir no
processo a desenvolver e os equívocos que devem ser evitados.
A Direção do SNESup aprovou na sua última reunião plenária retomar a realização dos
Encontros do SNESup, promover o Debate sobre as grandes questões do Ensino
Superior e da Investigação. As primeiras iniciativas serão já no próximo mês e sobre o
Processo de Bolonha.

_________________________

ENCONTROS SNESup:
REFLECTIR O PROCESSO DE BOLONHA
Nos quase 50 países envolvidos no Processo de Bolonha, o balanço sobre o mesmo é
muitas vezes convergente: surgiu uma nova estrutura de graus académicos (mais ou
menos distinta da que previamente existia), mas esta mudança não terá conduzido
necessariamente a alterações significativas no plano pedagógico como também se
preconizava. Também em Portugal vários contributos têm salientado que, apesar da
rapidez com que a nova estrutura de graus académicos foi adotada e implementada
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nas instituições de ensino superior desde 2006, estão ainda por concretizar mudanças
no plano pedagógico preconizadas no quadro do Processo de Bolonha. Tendo em
conta este contexto atual, o SNESup pretende criar oportunidades de encontro e
debate entre colegas no sentido de se refletir e partilhar experiências sobre mudanças
pedagógicas e desafios para os docentes no ensino superior após Bolonha.
Neste âmbito, irá realizar-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
no dia 25 de junho, um encontro que terá como oradores convidados o Doutor Marçal
Grilo (Fundação Calouste Gulbenkian), a Dr.ª Amélia Veiga (Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior), o Prof. Américo Leite (Instituto Politécnico de
Bragança) e a Prof.ª Alexandra Esteves (UTAD). Mais informações e inscrições estarão
disponíveis, em breve, em www.utad.pt e www.snesup.pt.
Está também prevista a realização de um Encontro em Lisboa (em local a confirmar) no
dia 26 de junho tendo como oradora convidada a Doutora Kátia Ramos (Docente na
Universidade Federal de Pernambuco no Brasil e pós-doutoranda na Faculdade de
Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto).

_________________________

APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO 212/XII/2ª NA AR
A Petição Apelo - Pelo cumprimento das obrigações legais do Estado para com o Ensino
Superior e a Ciência foi discutida em plenário na Assembleia da República no passado
dia 18 de abril. Apesar de terem sido apresentadas propostas a diversos grupos
parlamentares apenas o BE apresentou um projeto de resolução que foi rejeitado no
dia seguinte.
Mas esta é uma Petição que ainda não chegou ao fim ...

_________________________

SNESup REUNIU COM PRESIDENTE DA FCT
O SNESup reuniu no passado dia 22 de abril com o Presidente do Conselho Diretivo da
FCT a propósito da proposta de Regulamento de avaliação e financiamento de
unidades I&D. O SNESup apresentou as propostas que haviam sido enviadas em março
sobre o regulamento em causa e ficou a saber que a FCT prepara agora um articulado
final que deverá refletir vários dos contributos recebidos.
Conheça mais detalhes da reunião aqui.

_________________________
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CCISP APRESENTA ESTUDO
SOBRE FUTURO DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
A convite do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos (CCISP), o SNESup esteve presente, no passado dia 24 de abril, na
apresentação do relatório "Policy Challenges for the Portuguese Polytechnic Sector",
trabalho desenvolvido pelo Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) da
Universidade de Twente.
Neste estudo, pedido pelo CCISP, são identificadas sete áreas de eventual intervenção
reformadora e comparadas a esse propósito as experiências de seis sistemas binários,
maioritariamente de países do Norte da Europa. Pese embora a homogeneidade da
amostra e o facto de se sentir a ausência de uma confrontação com sistemas
integrados, o estudo é bastante sistemático e permite identificar algumas tendências
mais recentes de desenvolvimento do ensino superior à escala internacional.
Na segunda parte da sessão, o Presidente do CCISP (Joaquim Mourato) deu a conhecer
um memorando em que, considerando este e outros estudos disponíveis, o CCISP
avança com propostas concretas para a transformação do Ensino Politécnico
português no futuro. Desse vasto elenco merecedor de uma análise mais fina, destacase como particularmente relevante a opção de fazer assentar no estabelecimento de
consórcios regionais as mudanças no funcionamento da rede, remetendo para o longo
prazo cenários de fusão e reestruturação mais profundos. O CCISP assume ainda uma
vontade já conhecida de que os Institutos Politécnicos passem a designar-se por
Universidades de Ciências Aplicadas, bem como a pretensão de alargamento da oferta
formativa com a concessão de doutoramentos e a disponibilização de maiores apoios à
investigação aplicada. Prometida ficou também a abertura de um período de discussão
destas propostas, diálogo no qual o SNESup não deixará de participar com contributos
e ideias próprias.
Poderá aceder aos documentos apresentados aqui.

_________________________

PUBLICADOS ESTATUTOS
DA NOVA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Depois de homologados pelo Ministro Nuno Crato no passado dia 18 de abril os
Estatutos da Nova Universidade de Lisboa foram publicados em Diário da República no
dia seguinte.
Está agora em marcha o processo eleitoral para o Conselho Geral e para o Senado. As
eleições terão lugar nos dias 23 e 24 de maio de 2013.
O SNESup continuará a acompanhar este processo de fusão e a sua implementação.

_________________________
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ISCSP-UTL: REUNIÃO DE DOCENTES,
RESPOSTA AO RAD E ELEITA DELEGADA SINDICAL
O SNESup promoveu no passado dia 18 de abril uma reunião de docentes do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP-UTL)
sobre a proposta de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do
ISCSP (RAD-ISCSP) que foi enviada ao SNESup para audição sindical. Na reunião, onde
participaram vários colegas (a quem agradecemos aqui a sua participação), foram
analisadas e debatidas várias propostas de alteração ao texto do RAD que não
deixaram de ter em conta a experiência e problemas identificados na aplicação já
tentada do RAD no ISCSP.
Em sequência o SNESup enviou já ao Presidente do ISCSP a sua apreciação à proposta
de Regulamento em causa e aguarda agora o agendamento da reunião que solicitou
com vista à discussão da mesma.
Aproveitando ainda a intervenção em causa foi também realizada, no dia 30 do mesmo
mês, a eleição de uma delegada sindical do SNESup no ISCSP, Colega a quem
agradecemos a disponibilidade e endereçamos os votos de bom trabalho.

_________________________
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SNESup NO XII CONGRESSO DA UGT
A convite da UGT, endereçado por João Proença, o SNESup, representado pela
Presidente do Conselho Nacional (Maria Teresa Nascimento) e Presidente da Direção
(António Vicente), esteve presente na abertura e no encerramento do seu XII
Congresso que decorreu nos passados dias 20 e 21 de abril.
À Presidente Lucinda Dâmaso e ao Secretário-Geral Carlos Silva, eleitos neste
Congresso, o SNESup deseja o maior êxito na defesa dos trabalhadores.

_________________________

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO
DE PROFESSORES DE HISTÓRIA
Foi assinado um protocolo com a Associação de Professores de História em que os
sócios do Sindicato Nacional do Ensino Superior, bem como os seus cônjuges e filhos,
passarão a dispor das mesmas condições que os associados da APH, nos eventos que
esta Associação organizar.

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 166/2013, de 29 de abril
- Procede à revisão do calendário de implementação da estratégia e dos procedimentos a implementar até 2015, e revoga a Portaria n.º 103/2012, de 17 de abril
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 187/2013, de 22 de abril
- Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 29.º
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; declara a inconstitucionalidade
consequencial da norma do artigo 31.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, na
medida em que manda aplicar o disposto no artigo 29.º dessa Lei aos contratos de
docência e de investigação; declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória
geral, da norma do artigo 77.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; declara a
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 117.º, n.º 1, da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; não declara a inconstitucionalidade das normas
dos artigos 27.º, 45.º, 78.º, 186.º (na parte em que altera os artigos 68.º, 78.º e 85.º e
adita o artigo 68.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares) e 187.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do
Estado para 2013)
Resolução da Assembleia da República n.º 60/2013, de 18 de abril
- Elaboração de um relatório anual sobre o abandono escolar no ensino superior
Resolução da Assembleia da República n.º 59/2013, de 18 de abril
- Recomenda ao Governo a criação de um regime de habilitação própria para docência
da Psicologia por psicólogos
Decreto-Lei n.º 55/2013, de 17 de abril
- Procede à integração da Fundação para a Computação Científica Nacional na
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Portaria n.º 150/2013, de 15 de abril
- Aprova os Regulamentos do Concurso local para a matrícula e inscrição nos cursos de
licenciatura em música e licenciatura em teatro da Escola Superior de Música, Artes e
Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto e revoga a Portaria n.º 466-N/2000, de 22
de julho

_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS
1ª Conferência Internacional da Sociedade
Portuguesa para a Educação em Engenharia
Instituto Superior de Engenharia do Porto
31 outubro - 1 novembro
Prazo: 2 junho
http://www.isep.ipp.pt/cispee
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OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA
VII Conferência Anual do Turismo – “Mar”
Funchal, Madeira – Centro de Congressos da Madeira (Casino)
3 maio
http://economistasmadeira.org
Colóquio Internacional
“Mobilidade social e desigualdades em tempos de austeridade”
Auditório 3, Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa
10 maio
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7302&id_lingua=1
Conferência “Maps of Time, Clocks of Space: Changing Imaginaries of Asia
17h00, Sala 2, CES-Coimbra
10 maio
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7323&id_lingua=1
Lisbon Meeting on Institutions and Political Economy
Universidade de Lisboa -Instituto de Ciências Sociais
30-31 maio
http://www.lisbonmeeting.org.pt
DEPOIS
IV Congresso de Direito Fiscal
"A redução de custos económicos e fiscais num contexto de crise"
Hotel Altis, Lisboa
4 junho
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=25&aID=484
I Congresso Internacional: Envolvimento dos Alunos na Escola:
Perspectivas da Psicologia e Educação
Universidade de Lisboa -Instituto de Educação
15-16-17 julho
http://cieae.ie.ul.pt/2013/

_________________________

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

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA
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