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DOCES E AMARGOS DE PÁSCOA...
O Conselho de Ministros terá aprovado na reunião do passado dia 15 de abril os
objetivos orçamentais para 2015. Sem surpresa: entre outros, diminuição do défice
através da redução de custos dos Ministérios ou redução do número de funcionários
públicos.
Depois da diminuição das transferências do Orçamento do Estado para as Instituições
de Ensino Superior em cerca de 40% nos últimos cinco anos (sem contar com os 48
milhões que estarão ainda em falta de 2013), adivinha-se nova diminuição para 2015.
Some-se a este corte a diminuição de docentes e investigadores dos últimos anos, e a
quase certa incapacidade (ou em alguns casos mesmo vontade) das instituições para
inverter esta tendência, ou a prometida divulgação da proposta de tabela salarial única
da Função Pública até ao fim do corrente mês de abril que poderá tornar definitivos os
cortes nas remunerações, e os próximos tempos afiguram-se muito pouco favoráveis.
Mas são também estes os tempos em que muito do nosso Futuro, do Ensino Superior e
da Ciência, das nossas Instituições, se decidirá. E temos também de decidir se
queremos continuar a aproveitar o momento de espera para manter o preenchimento
cuidadoso dos formulários em que nos vamos inundando convencidos que estamos a
fazer algo importante, ou, por outro lado, escolhendo um segundo caminho, nos
queremos envolver, participar, contribuir para não correr o risco de perder a
oportunidade de assegurar um Ensino Superior e Ciência de qualidade.
Agora, como nos últimos quase 25 anos de história do SNESup, escolhemos o segundo
caminho. Atreva-se a juntar-se a nós.
Apesar de tudo, e independentemente da sua decisão, desejamos-lhe uma Boa
Páscoa!

_________________________

SNESup REÚNE COM PSD E CCISP
SOBRE REGIMES TRANSITÓRIOS E VÍNCULOS
Um delegação do SNESup foi recebida no final da manhã do dia 16 de abril por
Deputados do grupo parlamentar do PSD visando apresentar as suas propostas
relativas às alterações aos regimes transitórios do ECDU e do ECPDESP bem como as
preocupações relativas à consolidação dos vínculos dos docentes do ensino superior
contratados a termo. Os Deputados do PSD assumiram o compromisso de aprofundar
o estudo sobre as propostas de alteração dos regimes transitórios reconhecendo que
não existe Ensino Superior a mais e que é preciso não desperdiçar o investimento que
tem vindo a ser feito no corpo docente criando condições para a sua estabilidade.
Na tarde do mesmo dia 16 foi o SNESup recebido pelo CCISP visando precisamente
abordar a mesma matéria. Os responsáveis do CCISP referiram que a nossa proposta
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seria discutida em breve numa reunião deste órgão dada a necessidade de alteração e
prorrogação do regime transitório do ECPDESP uma vez que não existiram as
condições e apoio necessário aos docentes para que estes se pudessem dedicar como
devido à realização dos seus doutoramentos nos limites impostos pelo regime
transitório em vigor. Esperamos que este importante apoio se possa concretizar
porque deixar o regime transitório como está só irá criar perturbação desnecessária
nas instituições que ficarão limitadas no cumprimento da sua missão. A proposta do
SNESup engloba também a retificação dos aspetos do regime transitório que excluem
injusta e indevidamente muitos docentes, como por exemplo, os leitores no sistema
universitário e docentes do sistema politécnico que já tinham o doutoramento antes
do início do regime transitório.
O SNESup, enquanto aguarda a marcação da reunião solicitada ao Secretário de Estado
do Ensino Superior sobre o assunto continuará em contacto com diversas entidades e
personalidades visando a concretização das alterações propostas aos regimes
transitórios e a vinculação dos docentes do ensino superior.

_________________________

SNESup NEGOCEIA ACEEP COM UAlgarve
Na sequência de comunicação do Senhor Reitor da Universidade do Algarve
manifestando vontade em encetar um processo de negociação de Acordo Coletivo de
Entidade Empregadora Pública (ACEEP) decorrente de proposta que recebeu de uma
organização sindical essencialmente representativa de funcionários não docentes,
realizou-se no dia 16 de abril uma primeira reunião sobre o assunto envolvendo
diversas organizações sindicais.
Face à diversidade de trabalhadores docentes e não docentes, foi acordado, enveredar
esforços na próxima ronda negocial para se chegar a um texto comum a todos os
trabalhadores da instituição, devendo este centrar-se em pontos como as horas de
trabalho e a definição do período noturno. O ACEEP, de acordo com as organizações
sindicais, deverá ainda estabelecer mecanismos de efetiva negociação dos
regulamentos específicos que afetam os filiados de cada um dos sindicatos,
nomeadamente o regulamento de prestação de serviço docente, para os
trabalhadores docentes, e o regulamento de horários, para os trabalhadores não
docentes.
Os representantes do SNESup apresentaram, ainda, na reunião uma proposta que
havia sido previamente dada a conhecer aos associados, atendendo à especificidade
do corpo docente e investigador. Este será um processo no qual o SNESup continuará
empenhado visando formalizar um Acordo e do qual irá mantendo os interessados
informados.
Ficou já agendada nova ronda negocial para o próximo dia 7 de maio às 10H.

_________________________
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RPSD DA UTAD: UM REGULAMENTO QUE MELHOROU BASTANTE
Depois de termos dado conta na InfoSNESup 204 de uma nova versão de projeto de
Regulamento da Prestação de Serviço dos Docentes (RPSD) da Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD) com variadas desconformidades com os Estatutos das
Carreiras Docente (ECDU e ECPDESP) bem como com o Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes da UTAD e das respetivas Escolas, chegou ao SNESup no
passado dia 3 de abril uma versão final aprovada pelo Conselho Académico da UTAD e
com praticamente todas as desconformidades corrigidas no sentido proposto pelo
SNESup.
Reconhecendo aqui publicamente o acolhimento que mereceu a maioria das propostas
apresentadas pelo SNESup e que permitiram que se muito melhorasse a versão do
Regulamento em apreço, o SNESup enviou no passado dia 15 de abril nova
comunicação à UTAD apelando à correção de algumas gralhas e últimas imprecisões.
Um bom exemplo, e que gostaríamos de ver alargado, de que uma audição sindical
efetiva pode permitir de facto melhorar normativos que regularão a vida das
instituições e dos docentes.

_________________________

REUNIÃO COM DIRETOR DA FCT-UNL SOBRE RAD
Responsáveis do SNESup reuniram no passado dia 11 de abril com o Diretor da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) sobre os
resultados provisórios conhecidos da aplicação do Regulamento da Avaliação do
Desempenho dos Docentes (RAD) no primeiro período/triénio de avaliação regular, e
em particular a situação relativa à apreciação dos Presidentes de Departamento sobre
os docentes do respetivo Departamento, apreciação esta que tem suscitado dúvidas
legítimas em alguns docentes devido à falta de fundamentos legais para a mesma no
quadro legal que sustenta a avaliação de desempenho. Uma situação que deverá ser
melhor analisada e corrigida pela FCT-UNL e que não deverá deixar de ser considerada
aquando da revisão do RAD.

_________________________

SNESup NA TOMADA DE POSSE DO PRESIDENTE DO IPSETÚBAL
O SNESup fez-se representar na cerimónia de tomada de posse da nova Presidência do
Instituto Politécnico de Setúbal (IPSetúbal), que teve lugar no passado dia 10 de abril.
O Presidente eleito, Prof. Doutor Pedro Dominguinhos, dirigiu o seu discurso para a
apresentação das linhas programáticas do mandato e referiu-se, nesse âmbito, ao
financiamento do ensino superior, à reorganização da rede e aos "doutoramentos
profissionais", como questões que será necessário enfrentar para, no respeito pelas
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instituições, acautelar o futuro do Ensino Superior Politécnico. Em reunião para
apresentação de cumprimentos entretanto solicitada, teremos ocasião de transmitir
ao Presidente do IPSetúbal os nossos pontos de vista sobre estes e outros dossiers que
marcam a atualidade do Ensino Superior bem como discutir algumas questões
particulares relativas ao IPSetúbal.

_________________________

PUBLIQUE OS SEUS ARTIGOS DE OPINIÃO NO SITE DO SNESup
No site do SNESup encontra uma secção dedicada a Temas de Atualidade, um espaço
onde publicamos e divulgamos artigos de opinião de Colegas onde estes expõem os
seus pontos de vista sobre diversos temas relativos ao Ensino Superior e Ciência.
Se estiver interessado em publicar artigos de opinião envie-nos os seus textos para
site@snesup.pt.

_________________________

O SNESup TEM UMA NOVA PÁGINA NO FACEBOOK
Com o intuito de dinamizar a comunicação com os amigos do SNESup no Facebook foi
criada uma nova página.
Aceda aqui, “goste” da página e participe ativamente!

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 31/2014, de 11 de abril
- Recomenda ao Governo que proceda à implementação de um programa nacional,
global e integrado de modernização, simplificação e desburocratização
administrativas.
Declaração de Retificação n.º 25/2014, de 11 de abril
- Retifica o Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril, do Ministério das Finanças, que
estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2014, publicado no
Diário da República n.º 68, 1.ª série, de 7 de abril de 2014.
Declaração de Retificação n.º 23/2014, de 9 de abril
- Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2014, de 24 de fevereiro, da
Presidência do Conselho de Ministros, que cria as agências nacionais para a gestão do
Programa Erasmus+ em Portugal, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 38, de
24 de fevereiro de 2014.
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Portaria n.º 79/2014, de 8 de abril
- Revoga a Portaria n.º 56/2013, de 7 de fevereiro, que aprova o Regulamento do
Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no Curso de Licenciatura em
Teatro da Universidade de Évora.
Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril
- Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2014.

_________________________

EVENTOS
CALL FOR PAPERS
“Narrative and medicine: caring for the future”
5 e 6 março - 2015
Congresso internacional interdisciplinar - Organização: projecto narrative & medicine (con)texts and practices across disciplines - Centro de Estudos Anglísticos - UL DataData limite de envio dos resumos: 30 de Junho de 2014
Saiba mais aqui
NESTA QUINZENA
A diversidade dos espaços linguísticos em Portugal e nos seus contextos migratórios
23 abril
Mesa-redonda interdisciplinar - 9h00, CES-Lisboa, Picoas Plaza
Saiba mais aqui
Do trauma à recuperação: os gestores de recursos humanos e o processo
revolucionário
23 abril
Seminário - IX Ciclo Anual Jovens Cientistas Sociais - 17h00, Sala 2, CES-Coimbra
Saiba mais aqui
A Idade do Bronze em Portugal
28 abril
Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar
Saiba mais aqui
OUTROS EVENTOS
40 anos após o 25 de abril de 1974: a crise das democracias liberais
8 a 10 maio
Conferência Internacional - ISCTE-IUL
Saiba mais aqui
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ARbD’14 - Fourth International Conference on Architectural Research by Design.
8 e 9 maio
Lisboa - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Saiba mais aqui
Jornadas de Neurofisiologia
17 maio
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Saiba mais aqui
Questioning contemporary painting - A pintura contemporânea em questão
21 a 23 maio
Faculdade de Belas Artes - UL
Saiba mais aqui
X Encontro Nacional de Investigação em Psicologia Social e das Organizações
22 e 23 maio
Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE-IUL
Saiba mais aqui
IV Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação
- Entre crise e euforia: práticas e políticas educativas no Brasil
19 e 20 Junho – FLUP
21 Junho – FPCE-UP
Saiba mais aqui
Conferência Internacional de Arte & Criatividade Urbana de Lisboa
3 a 5 julho
Faculdade de Belas Artes - UL
Saiba mais aqui

_________________________
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