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QUANDO SE SOMA PARA SUBTRAIR
O Governo divulgou no passado dia 30 de abril o Documento de Estratégia Orçamental
2014-2018 (DEO).
Na página 45 do documento é apresentado um quadro plurianual de programação
orçamental relativo ao limite de despesa coberta por receitas gerais e onde se pode ler
que se prevê para 2015 um aumento do valor acometido à Ciência e Ensino Superior
de 16 milhões de euros, passando de 1,296 previstos no Orçamento Retificativo de
2014, para 1,312 em 2015. É a única vez que se aborda a Ciência e o Ensino Superior
nas 76 páginas do documento. Quanto a estratégia para a Ciência e Ensino Superior
nem vê-la. Poderia ser um sinal positivo mas quando se sabe que ainda não terão sido
devolvidos os 42 milhões de euros indevidamente retirados às instituições, estar agora
a prometer mais 16 vale o que vale.
Mas na apresentação pública do DEO ficamos a saber pela Ministra de Estado e das
Finanças que o Governo irá apresentar aos representantes dos trabalhadores,
previsivelmente no início de 2015, uma tabela remuneratória única realçando que se
pretende que tal não se traduza em perda de rendimentos. Todavia referiu também a
mesma Ministra que se tratam de “medidas duradouras que vão substituir as medidas
transitórias” – “que não foram transformadas em permanentes” Confuso? Não é de
admirar. Mas o SNESup aguardará serenamente a proposta do Governo relativa a esta
matéria visando os docentes do Ensino Superior e Investigadores mas muito pouco
esperançado que qualquer alteração nas tabelas implique um ganho face aos valores
pagos até 2010.
Por outro lado o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, anunciou a
substituição da Contribuição Extraordinária de Solidariedade por uma nova
Contribuição que apesar de pretender baixar a taxa aplicada às pensões mantém os
cortes nas mesmas.
Enfim, um documento que seguramente não conforta os docentes do ensino superior
e investigadores, no ativo e aposentados, nem lhes apazigua as incertezas.

_________________________

UMA DEVOLUÇÃO QUE AFINAL PODE NÃO ACONTECER
Ao contrário do noticiado, parece que afinal o Governo não se comprometeu a
devolver às Instituições de Ensino Superior a verba retirada do Orçamento do Estado
de 2014 devido ao célebre “erro de cálculo” relativo à redução de salários. Ao que
soubemos, em carta dirigida ao CRUP e ao CCISP, responsável governamental terá
referido que as verbas apenas seriam transferidas se se demonstrasse que tal fosse
necessário (como se dúvidas existissem).
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Sem essa devolução as universidades e politécnicos poderão não ter garantidas as
condições mínimas para um normal funcionamento em 2014, tal como alguns
dirigentes têm vindo a tornar público. E seguramente não será com alguma esmola em
jeito de migalha discricionária que se assegurará a qualidade do ensino superior. É que
já se cruzou o limite.

_________________________

CONCURSO POR FOTOGRAFIA EM AVEIRO
O SNESup denunciou na passada semana ao Ministério Público um concurso para
professor auxiliar na Universidade de Aveiro que claramente procura restringir o
universo dos possíveis candidatos.
A transparência e o mérito são essenciais no Ensino Superior. O Apoio Jurídico do
SNESup está a analisar outros Editais de concursos e não hesitará em denunciar os que
não respeitem estes princípios.
Se tiver conhecimento de concursos pouco claros não deixe de nos dar conta dos
mesmos para snesup@snesup.pt.

_________________________
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RAD's 2.0: ISCTE-IUL E UBI
O SNESup recebeu no passado dia 16 de abril uma proposta de alteração ao
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa para audição sindical. De salientar que a versão enviada ao
SNESup encontrava-se ainda em discussão pública, devendo as organizações sindicais
pronunciarem-se em sede de audição sindical sobre a versão final dos projetos de
Regulamento.
Todavia, e após um trabalho de análise ao documento e reunião de docentes
promovida pela Comissão Sindical do SNESup no ISCTE-IUL, enviámos no passado dia
30 informação nesse sentido à reitoria do ISCTE-IUL bem como o fruto do trabalho da
Comissão Sindical. Ao que soubermos o Reitor do ISCTE terá já divulgado aos docentes
uma nova versão do documento que corrigirá os problemas mais graves entretanto
identificados. Aguardaremos agora o envio da versão final para a formalização da
respetiva audição sindical.
No passado dia 29 de abril chegou também ao SNESup para audição sindical uma
proposta de alteração ao Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da
UBI. Curiosamente na comunicação o Reitor da UBI solicitava que o SNESup se
pronunciasse até dia 5 de maio, o que levou a que no passado dia 30 tenhamos
respondido à UBI alertando para o lapso na data indicada e deixando claro que as

organizações sindicais deverão pronunciar-se num prazo mínimo de 20 dias, tempo
para fazer a análise devida ao documento enviado bem como auscultar os seus
representados relativamente às propostas em causa. Estamos certos que se tratou de
uma gralha e que também aqui a audição se processará como devido.

_________________________

RAD EM DISCUSSÃO NO ISCAP
Uma delegação do SNESup reuniu no passado dia 28 de abril com uma delegação da
comissão de redação do RAD do ISCAP, visando analisar as propostas de alteração
apresentadas pelo SNESup ao documento em discussão pública. Várias sugestões do
SNESup foram aceites, sendo que o RAD do IPP implica alguns procedimentos que nos
parecem errados (e até ilegais), nomeadamente no que diz respeito à avaliação dos
dirigentes que são claramente favorecidos em relação à generalidade dos colegas.
Insistimos também na necessidade de integrar no documento em discussão a grelha de
avaliação e de ser dada a possibilidade de todos os docentes testarem a grelha antes
da sua aprovação final. A proposta em discussão será revista e será enviada ao SNESup
a proposta final para a respetiva audição sindical.

_________________________

REGULAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE DO IST,
UC E IPC ENVIADOS AO SNESup PARA AUDIÇÃO
Chegaram também nesta segunda quinzena de abril ao SNESup projetos de
Regulamentos de Prestação de Serviço dos Docentes de três instituições: do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra, e do
Instituto Politécnico de Coimbra.
Com habitualmente, dos mesmos demos conhecimento aos docentes das respetivas
instituições e solicitámos comentários e contributos que não deixaremos de ter em
conta aquando da análise dos respetivos documentos visando preparar as respostas a
enviar a cada uma das instituições. E das mesmas daremos conta logo que enviadas,
bem como das reuniões que posteriormente venham a ter lugar para formalizar a
devida audição.

_________________________

DELEGADOS DO SNESup REÚNEM COM PRESIDÊNCIA DO IPP
Delegados Sindicais do SNESup reuniram no passado dia 15 de abril com a Senhora
Presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP).
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Foi discutida a situação dos docentes do IPP e a necessidade de melhorar a sua
qualificação (o que acontece também em várias outras Instituições de Ensino Superior
(IES)). Paradoxalmente, apesar desta necessidade, no IPP e em outras IES, muitos
docentes continuam a não receber o apoio previsto na lei para realizar o
doutoramento (em especial, dispensa de serviço docente), o que pode levar ao
despedimentos de colegas que não concluam a sua formação até ao final do regime
transitório. Esta situação é para o SNESup da maior gravidade.
Nesta reunião os Delegados do SNESup apelaram mais uma vez para que a Presidência
do IPP e as Direções das várias Escolas elaborem um plano de emergência que
aumente significativamente o apoio à formação dos docentes para que, pelo menos no
próximo ano letivo, estes possam ter dispensa de serviço.
Ainda neste sentido os Delegados do SNESup informaram a Presidência do IPP sobre as
propostas do SNESup para prolongar e corrigir o regime transitório do ECPDESP
solicitando o apoio do IPP para esta importante iniciativa.
Foram depois discutidas as restrições orçamentais de 2014 e a possibilidade de o IPP
recorrer aos saldos transitados. O Governo prometeu em termos vagos que reforçaria
o orçamento do Ensino Superior “se fosse necessário…” (mas alguém tem dúvidas?)
mas ainda não há garantias escritas que tal venha suceder. O orçamento do IPP e de
muitas outras IES em 2014 não é suficiente para assegurar um regular funcionamento.
Transmitiram ainda os representantes do SNESup à Senhora Presidente a preocupação
pela atuação da A3ES ao querer ser ao mesmo tempo "acreditador" e regulador,
concretamente quanto aos cursos na área da saúde, que pode afetar gravemente o IPP
e outras IES e está a criar grande confusão nesta área.

_________________________

CONCURSOS E BOLSAS NO SITE DO SNESup
Pode encontrar aqui no site do SNESup uma área dedicada a Concursos e Bolsas não
apenas nas Instituições de Ensino Superior e Investigação nacionais como de outros
países.
Esta é uma área que vamos mantendo regularmente atualizada e onde colocamos,
além dos concursos e bolsas publicados em Diário da República, outros que nos vão
sendo enviados.
Não deixe de passar também por este espaço no site do SNESup.

_________________________
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HARMONISING APPROACHES
TO PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION IN EUROPE
A convite do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP),
uma delegação do SNESup esteve presente no passado dia 30 de abril no Conselho
Nacional da Educação, na apresentação do Projeto Financiado pela União Europeia
através do Lifelong Learning com vista à harmonização entre o Ensino Superior e a
Profissionalização, (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in
Europe). Este evento contou com a presença do Secretário de Estado do Ensino
Superior José Gomes Ferreira, do Presidente do CCISP Joaquim Mourato, entre muitos
outros Presidentes de Institutos Politécnicos e de Escolas não Integradas.
O objetivo deste projeto que congrega quinze países é harmonizar e aproximar a
educação superior e o mundo do trabalho, com vista a uma melhor integração dos
alunos no espaço laboral e a estreitar as relações entre o mundo do trabalho, a
investigação e inovação. Pretende-se ainda reunir alguns consensos em torno da
definição, caraterísticas e critérios da educação profissional superior, o
desenvolvimento de políticas e a sua implementação.
Saiba mais acedendo ao site do projeto.

_________________________
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FALECEU MÁRIO LESTON BANDEIRA
Mário Leston Bandeira, Professor Catedrático do ISCTE, faleceu ontem, dia 1 de maio.
Foi um dos sócios fundadores do SNESup, pertenceu à Comissão Instaladora em 1989,
foi Vice-Presidente da primeira Direção do Sindicato e Diretor do jornal “Em Questão”,
a primeira revista do SNESup.
Foi o impulsionador da contestação à desindexação das carreiras dos docentes do
ensino superior às da magistratura e organizou Assembleias de docentes no ISCTE que
levaram à convocação de Plenários em Lisboa e à constituição da Comissão
Inter-Escolas.
O SNESup deixa aqui a sua mais sincera homenagem ao Homem a quem todos
devemos, quer como fundador, quer na luta pelo reconhecimento da importância de
um Ensino Superior Digno e de Qualidade.

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 91/2014, de 23 de abril
- Determina a realização de provas obrigatórias para o ingresso na licenciatura em
Educação Básica.
Decreto-Lei n.º 60/2014, de 22 de abril
- Estabelece um regime excecional para a seleção e o recrutamento do pessoal
docente dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário na dependência do Ministério da Educação e Ciência.
Portaria n.º 89/2014, de 21 de abril
- Autoriza o funcionamento do curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem de São José de
Cluny.
Portaria n.º 88/2014, de 17 de abril
- Autoriza o funcionamento do curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem Comunitária na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

_________________________

EVENTOS
A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura realiza no próximo dia 7 de
maio uma conferência parlamentar sobre a temática Verticalidade do currículo
nacional, do 1.º ciclo ao Secundário, no auditório do Novo Edifício, a partir das 9h30.
A conferência integra-se no trabalho de reflexão e debate em torno dos currículos
escolares, inserindo-se no mandato do Grupo de Trabalho dos Currículos dos Ensinos
Básico e Secundário e visa refletir sobre a verticalidade dos currículos nacionais.
A inscrição poderá ser efetuada até 5 de maio aqui.
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
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
24 ETC … Estudos de Tradução à Conversa
12 maio
16h30 às 18h00 - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Saiba mais aqui
OUTROS EVENTOS
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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