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A CIÊNCIA DO SINTOMA (E OS SINTOMAS DA CIÊNCIA) 
 
A presença do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, no Parlamento não veio a 
alterar o essencial dos problemas detetados na FCT. Durante estas últimas semanas 
vários foram os colegas que nos enviaram documentação que permite ter um melhor 
conhecimento fatual do que se passou no concurso de bolsas. A notícia de 
transferência entre ministérios das verbas da ESA percebe-se como uma clara tentativa 
de criar efeito mediático e choca com as sintomáticas declarações da Secretária de 
Estado da Ciência, Leonor Parreira, relativas ao "pseudo emprego" dos bolseiros, a 
"bolha de crescimento" "insustentável" de um sistema com "excesso de cientistas", em 
que as decisões tomadas não se deviam a falta de financiamento. 
 
Se no Ensino Superior tinha sido possível reunir consenso em torno da ideia de que 
"não há Ensino Superior a mais", o caso FCT veio demonstrar que estamos a afunilar 
num rumo que não deriva das circunstâncias mas sim duma vontade concreta e 
premeditada. Cruza esta ideia de constranger e reduzir com a hipótese de criar uma 
"liga exclusiva" onde há lugar para poucos, desmantelando e fazendo encolher a 
investigação em várias áreas. O sintoma está presente nas várias ações da FCT e tem-
se prolongado em cada concurso e avaliação. 
 
O voluntarismo estilo "early adopter" com que se abraçou este caminho demonstra os 
perigos do momento em que nos encontramos e da sempre contínua necessidade de 
espírito crítico, que caracteriza a tarefa do pensar, tão necessária ao exercício da 
Ciência. 
 
É por isso um exercício mínimo de dignidade científica alterar o que sabemos estar 
errado, não existindo condições para que a atual equipa de Ciência possa continuar. 
Assemelha-se àqueles desenhos animados em que o personagem caminha para lá do 
precipício e age como se nada tivesse acontecido. Tal como o esbracejar das 
animações, o exercício dos programas doutorais surgirá no horizonte. Não se trata de 
mais um giro mediático. É um sintoma de uma ação concreta, que alterou a lógica de 
financiamento da Ciência em Portugal. Alguns dos seus custos são pagos no curto-
prazo, mas os maiores (e piores?) estão ainda por vir e irão condicionar muito do que é 
a investigação feita em Portugal. É esse o sentido para que continuamos a ser 
arrastados. Até que finalmente alguém mostre ao gato que o chão não está lá, que não 
faz sentido, e assim o deixe cair. 
_________________________ 
 
 
VINCULAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NO ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA 
 
O SNESup apresentou no passado dia 23 de janeiro um pedido de negociação setorial 
visando a vinculação de docentes do ensino superior contratados a termo visando 
adotar para estes profissionais medida equivalente à que o Ministro Nuno Crato 
anunciou para os docentes contratados da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2014.01.31_Expressoonline.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2014.01.31_Expressoonline.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFApVyEZkEPFylkhCB.shtml
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Secundário em cumprimento da Diretiva 1999/70/CE. No dia seguinte seguiu idêntico 
pedido de negociação setorial visando a vinculação de investigadores contratados a 
termo. 
 
Enquanto aguardamos o agendamento das reuniões solicitadas e respetiva abertura de 
processos negociais continuaremos a insistir na necessidade de consolidar os vínculos 
de Colegas que há demasiados anos vêm mantendo contratos precários com as suas 
instituições apesar de serem indispensáveis ao funcionamento das mesmas, a um 
ensino superior e ciência de qualidade. 
_________________________ 
 
 
 
SNESup REUNIU COM O DIRETOR DA FA-ULisboa 
 
A pedido do Diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade e Lisboa (FA-
ULisboa), uma delegação do SNESup composta pelos vice-presidente Raul Jorge, o 
membro da Direção Gonçalo Velho e os delegados sindicais Elisabete Freire e Manuel 
Couceiro, reuniu com a Direção desta Faculdade com vista a debater a situação que 
esta atravessa. Nesta reunião, que decorreu na tarde do passado dia 31 de janeiro, o 
Diretor apresentou a situação financeira difícil que a Faculdade atravessa e que tem 
levado a um esforço redobrado de docentes, funcionários e alunos. As condições de 
ensino têm-se degradado numa situação de constrangimento que deriva do 
financiamento desta Faculdade. Os argumentos apresentados dirigem-se sobretudo 
para a Reitoria da Universidade de Lisboa, por forma a que possa resolver estes 
problemas. O SNESup manifesta a sua compreensão com a Direção da FA-ULisboa, mas 
deve-se ter em conta que esta é uma questão de gestão interna de financiamento das 
Escolas e Unidades Orgânicas da ULisboa, uma matéria da responsabilidade da Reitoria 
e à qual esta não pode fugir. Talvez estejamos perante mais um erro de cálculo no 
financiamento das instituições que urge corrigir. 
_________________________ 
 
 
 
RADD IPLEIRIA, UM RADD QUE PRECISA DE ESCLARECIMENTOS 
 
Depois da homologação tardia, e sem a necessária reunião com as associações 
sindicais, do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes (RADD), a 
Presidência do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) publicou agora um Despacho de 
esclarecimento sobre a mesma matéria que o RADD, recentemente publicado, deveria 
esclarecer. Para além de inusitado, este Despacho demonstra que, em Leiria, a 
aplicação de um Regulamento de Avaliação de Desempenho é mais complicado do que 
nas demais instituições do país. Facilitava se a Presidência deste Instituto tivesse 
reunido com o SNESup, em sede de audição sindical, tal como fizeram as outras 
instituições. Evitava assim o pedido de impugnação, que já noticiámos, e beneficiava 
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do contributo que foi valorizado pelas demais instituições. Tendo em conta que este 
Despacho interfere na mesma matéria que o RADD e sendo que não existiu processo 
de audição sindical, não restará outra opção ao SNESup que não novo pedido de 
impugnação. Mas talvez o objetivo seja voltar ao início. Se assim for será por certo 
uma boa oportunidade para proceder agora de forma correta. Afinal, porque terá a 
Presidência do IPLeiria tanto receio de reunir com o SNESup? 
_________________________ 
 
 
 
DIPLOMA DO ESTUDANTE INTERNACIONAL 
 
O governo anunciou no passado dia 23 de janeiro que o Conselho de Ministros havia 
aprovado um diploma que procede à criação do estatuto do estudante internacional. 
 
Ao que parece este diploma permitirá regulamentar a captação de estudantes 
estrangeiros, através de um regime especial de acesso aos ciclos de estudos de 
licenciatura e integrados de mestrado, possibilitando às instituições de ensino superior 
cobrar uma propina acima do limite fixado na lei aos estudantes portugueses. 
Enquanto aguardamos para ver o que dispõe o diploma esperemos que não se assista 
a uma institucionalização de estudantes de primeira e de segunda, e veremos também 
qual o real impacto que esta medida terá no orçamento das instituições. 
_________________________ 
 
 
 
NOVOS DELEGADOS REGIONAIS EM PORTALEGRE E VILA REAL 
 
A Colega Filipa Torres Manso, da Escola de Ciências Agrárias da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, aceitou o convite para exercer as funções de Delegada 
Regional do SNESup em Vila Real. 
 
Em Portalegre passa também a exercer as funções de Delegado Regional, juntamente 
com a Colega Orlanda Póvoa, o Colega Rui Pulido Valente da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre. 
 
Aos dois novos delegados regionais, a quem agradecemos terem aceite o convite, 
desejamos as maiores felicidades e votos de bom trabalho. 
 
Uma palavra ainda aos Colegas Teresa Fonseca (Vila Real) e Luís Batista (Portalegre) 
que cessaram as suas funções como delegados regionais do SNESup para se dedicarem 
a outros desafios, colegas a quem desejamos as maiores felicidades. 
_________________________ 
 
 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-atualizado/20140123-mec-estudante-internacional.aspx
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2014/01/FilipaConceioSilvaTorresManso.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2014/01/RuiPulidoValente.shtml
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO SNESup:  
NOVO DINAMISMO, NOVOS CONTEÚDOS, NOVA PLATAFORMA 
 
O SNESup procedeu à catalogação e organização de um vasto acervo de bibliografia 
que inclui obras de autor, atas de congressos, seminários e conferências, relatórios 
produzidos por equipas ou organismos nacionais e internacionais, entre outros. A 
bibliografia incide sobre temas relativos ao ensino superior, educação e ciência e inclui 
obras produzidas por vários autores ao longo das últimas décadas. 
 
O Centro de Documentação do SNESup tem agora duas dimensões: 1) na sede de 
Lisboa existe uma sala onde pode consultar a documentação disponível que está agora 
devidamente catalogada; 2) em suporte digital, foi criado um Grupo na plataforma 
Zotero, com conteúdos de acesso restrito aos sócios, através do qual pode consultar 
online cerca de 500 documentos em formato pdf e/ou saber, de entre as perto de 
7000 referências, quais os livros, revistas e outras obras consultáveis na sede de 
Lisboa. 
 
A fim de poder visualizar as ligações infra, deverá previamente ter efetuado o seu 
registo de acesso às páginas reservadas a sócios. Caso ainda não se tenha registado 
faça-o aqui.  
 
No caso de não conhecer a plataforma Zotero pode obter aqui mais informação sobre 
a mesma e sobre o centro de documentação do SNESup. 
No caso de já conhecer a plataforma Zotero pode aceder aqui a mais indicações sobre 
o centro de documentação do SNESup. 
 
Embora reservada a associados do SNESup a consulta do centro de documentação 
pode ser facultada a outros interessados mediante pedido dos próprios aos serviços do 
SNESup. Desde já convidamos a que visitem o centro de documentação do SNESup! 
_________________________ 
 
PROTOCOLOS 
 
Saúde - Casa da Ribeira - Valongo 
Casa da Ribeira - Centro Geriátrico e Centro de Dia - concede aos associados do 
SNESup e seus familiares um desconto de 10% do custo mensal, mediante 
apresentação do cartão de associado. 
Aqui a página com as vantagens em se associar. 
_________________________ 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Portaria n.º 20/2014, de 29 de janeiro 
Aprova as tabelas de preços a praticar pelo Serviço Nacional de Saúde, bem como o 
respetivo Regulamento e revoga a Portaria n.º 163/2013, de 24 de abril. 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/associados/scripts/command.cgi?action=1
http://www.snesup.pt/cgi-bin/associados/scripts/command.cgi?action=1
http://www.snesup.pt/cgi-bin/associados/scripts/redirect.cgi?redirect=EFlyZlEZklLryDGhSf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/associados/scripts/redirect.cgi?redirect=EFlZkpyZkANiWYqAVS
http://www.snesup.pt/cgi-bin/associados/scripts/command.cgi?action=5
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlklkZyVlCxVhJr.shtml
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFyZlmHyLurmr
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.20&iddip=20140142
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20130780
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Portaria n.º 17/2014, de 27 de janeiro 
Primeira alteração à Portaria n.º 286-A/2013, de 16 de setembro que cria a medida 
Incentivo Emprego 
_________________________ 
 
EVENTOS 
CALL FOR PROPOSALS  
Acesso ao Direito e à Justiça da Família e das Crianças: que desafios para o séc. XXI? 
e-cadernos ces - Convite à apresentação de artigos  
Prazo para envio dos artigos: 15 de fevereiro de 2014 
Saiba mais aqui 
 
Mapping Culture: Communities, Sites and Stories  
28 a 30 maio  
Simpósio Internacional - Coimbra  
Prazo limite: 14 de fevereiro de 2014  
Saiba mais aqui 
 
Seminário Desporto e Ciência 
14 e 15 de Março 
Auditório Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira  
Prazo limite: 24 de fevereiro de 2014  
Pedidos de informação aqui 
 
OUTROS EVENTOS  
Conferência "A Alternativa é a Saída do Euro?" 
5 fevereiro 
18h30 - Faculdade de Direito de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Particularly Lessing: Uma Celebração da Vida e Obra  
10 fevereiro 
18h00 - Anfiteatro III - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Ação de formação: Pedagogia no Ensino Superior (i): Estratégias de ensino, 
aprendizagem e avaliação inovadoras. 
1 março a 5 abril 
Universidade de Aveiro Inscrições até 20 de fevereiro de 2014 
Saiba mais aqui 
_________________________ 

 
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 

http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01800/0055000551.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17801/0000300005.pdf
http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=8921&id_lingua=1&via=ci
http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/MappingCulture_Communities,SitesandStories_call.pdf
mailto:seminário.desportoeciencia@gmail.com?subject=Seminário%20Desporto%20e%20Ciência
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=29&aID=543
http://www.ulices.org/eventos/particularly-lessing-uma-celebracao-da-vida-e-obra.html
http://www.ua.pt/formacao/PageText.aspx?id=17940
http://www.snesup.pt/

