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ENQUANTO ESPERAMOS PELO PAÍS... 
 
A época em que estamos a entrar é habitualmente tida como a "silly season". Este ano, 
ao que parece mais "silly" do que é habitual. 
 
Enquanto se espera pelo país tentando manter viva a esperança, o ânimo e o alento 
que nos permita continuar a contribuir para o desenvolvimento do mesmo, o que se 
afigura como um hercúleo desafio face à catadupa de informações e desinformações 
que nos atropelam hora-a-hora, à incerteza em que estamos banhados e às 
fragilidades que nos vão ressequindo e tolhendo, é fundamental não abdicar de 
princípios fundamentais nem ceder à tentação de não tomar em nossas mãos as 
responsabilidades que nos foram acometidas ou até mesmo de escolher o caminho 
mais fácil mesmo sabendo que nos levará a um porto indesejado. 
 
A qualidade do trabalho desenvolvido no Ensino Superior e na Ciência não pode ser 
trocada por um prato de lentilhas, o desenvolvimento do país não pode ser hipotecado 
numa fuga para a frente descurando que se estará a caminhar para o abismo. Aceitar 
as dificuldades que atravessamos não pode ser justificação para cedermos o futuro. 
Pelo contrário. 
 
Enquanto esperamos pelo País, pelo Governo, pelos Ministros, pelos Secretários de 
Estado, é preciso não abdicar de defender a qualidade e o mérito. É fundamental que 
nos possamos envolver. Assumir como nossa a responsabilidade de construir o futuro. 
Cada um de nós, em cada momento, em cada ação, em cada gesto. 
_________________________ 
 

RJIES: UMA ALTERAÇÃO  
QUE NÃO NOS PODE PASSAR AO LADO 
 
Chegou ao conhecimento do SNESup uma proposta de alteração à Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, (RJIES) que deve merecer a atenção de todos. 
 
Numa primeira leitura, esta é uma proposta que vai muito além do que o Secretário de 
Estado do Ensino Superior João Queiró referenciou na reunião que teve com o SNESup 
em 10 de maio. Além de matérias relativas ao regime fundacional, a proposta agora 
conhecida propõe também de forma clara o aprofundamento do sistema binário, 
vincando diferenças e menorizando o Ensino Superior Politécnico (ESP). 
 
Esta é uma proposta que apesar de não ter tido a divulgação devida começa já a 
provocar reações de repúdio em algumas instituições. Aparentemente, o Governo terá 
má vontade para com o ESP e não tem pejo em desbaratar o esforço e o investimento 
realizado. Será que o Ministro Nuno Crato e o seu Secretário de Estado João Queiró 
pretendem abrir mais uma “guerra” no Ensino Superior? 
_________________________ 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Proposta_de_Alteracao_Lei62_2007.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFyluuyllEcrriGTim.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFyluuyllEcrriGTim.shtml
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DESPEDIMENTOS: A ILUSÃO DA SOBREVIVÊNCIA  
IMEDIATA QUE HIPOTECA O FUTURO 
 
Depois das notícias de Tomar, surgem agora sinais de intenções de novos 
despedimentos e desrespeito pelo regime transitório do Estatuto de Carreira do 
Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) em Beja e Leiria. Sintomas 
semelhantes, em que a imaginação é trabalhada para a contração das instituições. Que 
palavra terão os Conselhos Técnico-Científicos (CTC) destas instituições nesta matéria? 
Até onde é que o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e o 
ECDESP serão desrespeitados? Vale tudo para continuar a acomodar mais cortes? Qual 
o limite? 
 
Alguns colegas com um ímpeto mais centralizador poderão pensar: que importa a 
periferia? (ainda e sempre a ideia de "província"). Muitos assumem o "downsizing" 
como desígnio nacional. Mas há quem esteja consciente de que se está a desbaratar 
investimento e capacidade. Estamos a perder massa crítica e outros irão aproveitar o 
que nós não fomos capazes de trabalhar, organizar, potenciar. 
 
Muito deste cenário poderia ser ultrapassado se houvesse uma maior 
responsabilidade. O CCISP surge cada vez mais dividido entre instituições grandes e 
pequenas, proto-universidades e os outros politécnicos de cariz mais regional. 
Principalmente para estes últimos (mas nenhum fica a salvo) o destino é o garrote, 
agravado por medidas como a cativação de verbas pela DGO, a não transferência de 
verbas da CGA e muitos outros problemas que se tornam dramáticos para tesourarias 
de menor dimensão e/ou menor capacidade de acomodar destes impactos. A tentação 
é o contínuo processo de redução da instituição (até ao seu apagamento?). 
Presidentes do PREC (Processo de Redução Em Curso), trabalha-se em comissões 
liquidatárias, que tentam sobreviver sem (quererem ter?) margem de manobra para 
encontrar soluções. Um país arrastado para a agonia de uma morte lenta, retirado da 
sua missão estratégica: inovar, dinamizar, qualificar. 
 
Esta estratégia de apagamento de uma parte do país revela em si mesma as suas 
fraqueza e a falta de dimensão. É tempo de pensar o contributo que damos a este 
processo, no papel que cada órgão e que cada colega tem na sua instituição (também 
se aplica aqui a máxima "todos por um e um por todos"!). Como sempre, pensar e 
refletir é essencial antes de agir e poder ultrapassar o lugar-comum do momento. Em 
cada um de nós mora a responsabilidade. Tomar, Beja, Leiria não são a periferia, são o 
centro de um país que se implode a si mesmo. 
_________________________ 
 

REQUALIFICAÇÃO APROVADA NA GENERALIDADE 
 
Foi aprovada, na generalidade, no passado dia 11 na Assembleia da República a 
proposta de Lei n.º 154XII/2.ª, que institui e regula o sistema de requalificação de 
trabalhadores em funções públicas. 
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A proposta de Lei será agora apreciada na especialidade pela Comissão Parlamentar de 
Orçamento, Finanças e Administração Pública, que terá a intenção de concluir a 
votação final até ao próximo dia 24, ou dia 29 como se prevê que possa vir a 
acontecer. 
 
Esta é, como já o dissemos, uma requalificação que não espera pelo país...  
_________________________ 
 
 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO  
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 
Foi publicado em Diário da República do passado dia 12 de julho uma Recomendação 
do Conselho Nacional de Educação sobre Grandes Linhas de Orientação na Área da 
Educação e do Ensino Superior Contributos para a Reforma do Estado. 
_________________________ 
 
 

VAGAS PARA O ANO LETIVO 2013/2014 
 
Foi publicada pela Direção-Geral do Ensino Superior no passado dia 15 informação 
relativa às vagas para o ano letivo 2013/2014 no Ensino Superior Público e Privado. 
 
Pode aceder aqui às vagas e aqui a outra informação sobre as mesmas. 
_________________________ 
 
 

SNESup REÚNE COM SECRETÁRIO  
DE ESTADO DO EMPREGO 
 
A pedido do SNESup, realizou-se no passado dia 17 de julho uma reunião com o 
Secretário de Estado do Emprego, Dr. Pedro Roque, e o seu gabinete, tendo estado 
presentes, pelo SNESup, António Vicente, Maria João Cebola e Paulo Peixoto.  
 
O SNESup solicitou o apoio da Secretaria de Estado do Emprego para o processo de 
elaboração do diploma previsto no Artigo 53º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro 
(RJIES), um diploma que, no espírito e alcance que o envolve, está para ser 
concretizado há mais de 20 anos, e que tem vindo a ser sucessivamente adiado. O 
Secretário de Estado, atento à necessidade de dar cumprimento a este diploma que 
visa regular o exercício das funções docente no Ensino Superior Privado, 
comprometeu-se a abordar a questão junto do Secretário de Estado do Ensino 
Superior, Doutor João Queiró, com vista a dar início ao processo que poderá levar à 

http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-adia-trabalhos-para-29-de-julho_173673.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-adia-trabalhos-para-29-de-julho_173673.html
http://www.snesup.pt/htmls/EFZFyFEFVEuHuDCkig.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Recomendao-CNE-Grandes-Linhas-Orientao.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Recomendao-CNE-Grandes-Linhas-Orientao.pdf
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CursosConferentesDeGrau/VagasAnoLetivo/
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/652BDFCC-EC4F-4114-B420-9756A6108303/7334/Nota_cna2013_1f.pdf
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concretização do diploma e que envolverá, necessariamente, as duas secretarias de 
estado. 
 
Foi também abordada pelo SNESup a atuação da Autoridade para as Condições de 
Trabalho (ACT) e as respostas que tem dado a pedidos formulados pelo Sindicato e 
seus representados, relativas a problemas com instituições privadas, sendo que a ACT 
se tem vindo a recusar assumir o seu papel sobre matérias laborais relativas a 
docentes do Superior Privado, tendo o Secretário de Estado tomado nota dos 
problemas apresentados e evidenciado disponibilidade para os analisar de forma mais 
detalhada, de modo a poder intervir sem, obviamente, ferir o princípio da 
independência de funcionamento da ACT.  
 
O SNESup regista a disponibilidade do Secretário de Estado do Emprego, aguardando 
que o bom acolhimento das solicitações que levou à Secretaria de Estado possa 
traduzir-se, muito brevemente, em ações concretas. 
_________________________ 
 
 

TROPELIAS NA UNIVERSIDADE DO MINHO 
 
Esteve em discussão pública até há menos de um mês a segunda versão de um projeto 
de Regulamento da Prestação de Serviço dos Docentes da Carreira Universitária da 
Universidade do Minho (UM) que apesar das inúmeras críticas de que foi alvo teimava 
em manter da primeira versão erros, omissões e até deturpações do ECDU que 
colocariam em causa a qualidade do trabalho a desenvolver pelos docentes da UM e 
para os quais o SNESup havia já alertado e apresentado propostas. 
 
Após quase um mês de silêncio eis que o SNESup é surpreendido com um mail da 
reitoria da UM informando que o processo estaria encerrado e que lhe seria remetida 
a versão publicada em Diário da República. 
 
Depois de não ter cumprido a lei no que respeitava à audição sindical sobre o 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UM, a reitoria da UM 
volta agora a repetir o gesto com o Regulamento de Prestação de Serviço dos 
Docentes da Carreira Universitária. Se da primeira vez não tivemos receio em avançar 
com uma ação em tribunal visando fazer respeitar a audição sindical, também não o 
teremos agora caso a UM insista em desrespeitar a lei. 
_________________________ 
 
 

SNESup REUNE COM DIRETOR DA ESSLei 
 
O SNESup reuniu no passado dia 10 de julho com o Diretor da ESSLei visando analisar e 
resolver questões relacionadas com a contabilização efetiva das horas letivas da UC de 
ensino clínico, situação dos assistentes de 2.º triénio (e também doutorados) que 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Despacho_RT_48_2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Despacho_RT_48_2013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UMinho_RPSD_SNESup_20062013.pdf
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continuam a receber pelo índice 100 e a situação dos assistentes doutorados que 
continuam também a auferir pelo índice 100. 
 
O SNESup realçou a gravidade das situações e apresentou mesmo propostas de 
negociação para a sua resolução. Perante a posição do Diretor da ESSLei o SNESup 
pediu já reunião ao Presidente do IPLeiria sobre os assuntos. 
 
Realizou-se ainda nesse mesmo dia 10 uma reunião de docentes da ESSLei que 
esperamos retomar em breve para clarificar algumas questões essencialmente 
jurídicas e que merecem a nossa preocupação. 
_________________________ 
 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Recomendação n.º 5/2013, de 12 de julho  
- Recomendação sobre Grandes Linhas de Orientação na Área da Educação e do 
Ensino Superior - Contributos para a Reforma do Estado 
 
Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho  
- Procede à terceira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado em 
anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto 
 
Portaria n.º 223/2013, de 9 de julho  
- Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos 
Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e 
Inscrição no Ano Letivo de 2013-2014 
 
Portaria n.º 224/2013, de 9 de julho  
- Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino 
Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2013-2014 
 
Portaria n.º 221-A/2013, Suplemento, de 8 de julho  
- Regulamenta o programa de redução de efetivos a realizar no âmbito dos órgãos e 
serviços da administração central em 2013 
 
Portaria n.º 220/2013, de 4 de julho  
- Primeira alteração à Portaria n.º 337/2004, de 31 de março, que estabelece o novo 
regime jurídico de proteção social na eventualidade doença, no âmbito do subsistema 
previdencial de segurança social. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 91/2013, de 2 de julho  
- Recomenda a criação de condições para que os portugueses com uma formação 
académica ou profissional especializada não tenham de emigrar e para que aqueles 
que abandonaram Portugal possam regressar. 
_________________________ 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=133.2013&iddip=2013024443
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.130&iddip=20131202
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20042785
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.130&iddip=20131203
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.130&iddip=20131204
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.129S01&iddip=20131196
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.127&iddip=20131178
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040902
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/12500/0385603856.pdf
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EVENTOS 
 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
Colóquio Internacional de Doutorandos do CES: "Coimbra C: Dialogar com os Tempos 
e os Lugares do(s) Mundo(s)"  
FEUC-Coimbra  
15-16 novembro 
Data limite para submissão de propostas: 1 de setembro 
http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=7967&id_lingua=1 
 
II Congresso Internacional o Desporto e o Mar 
Universidade da Madeira e Clube Naval do Funchal 
1-3 novembro 
Entrega de resumos até 29 de outubro  
http://www.clubenavaldofunchal.com/Default.aspx?ID=1808 
 
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA 
 
Seminário: Brasil: O Sindicalismo e o Novo Sindicalismo diante dos desafios do 
mundo do trabalho 
25 julho 
Sala 2, CES-Coimbra 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8048&id_lingua=1 
 
DEPOIS 
 
Conferência "Colonial and Postcolonial Urban Planning in Africa" 
5-6 setembro 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 
https://sites.google.com/site/cpcup2013conference/ 
 
Seminário Internacional 
Quem são os nossos magistrados? Caracterização profissional dos juízes e  
magistrados do Ministério Público em Portugal 
20 setembro  
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa, Picoas Plaza, Rua do Viriato 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7530&id_lingua=1 
 
Colóquio Internacional "1813-2013: duzentos anos de recepção do texto seminal 
“Sobre os Diferentes Métodos de Traduzir”, de Friedrich Schleiermacher" e VII 
Colóquio de Estudos de Tradução em Portugal 
24-25 outubro  
Faculdade de Letras - Universidade de Lisboa 
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html 
 

http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=7967&id_lingua=1
http://www.clubenavaldofunchal.com/Default.aspx?ID=1808
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8048&id_lingua=1
https://sites.google.com/site/cpcup2013conference/
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7530&id_lingua=1
http://www.etc.ulices.org/Schleiermacher.2013/Welcome.html
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3.ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 
Língua Portuguesa 
4-6 dezembro  
Brasil - Recife - Universidade Federal de Pernambuco 
http://www.aforges.net/ 
______________________ 
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