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DESAFIOS NESTE FINAL DE 2014

Entramos no último trimestre de 2014. O ano letivo está a iniciar-se e tornam-se mais
marcantes os condicionamentos que teremos de enfrentar neste novo ano e os
desafios que teremos pela frente.
O Orçamento do Estado para 2015, que será conhecido na primeira quinzena deste
mês de outubro, seguramente não trará boas notícias para os orçamentos das
instituições para 2015. O corte anunciado de 1,5% fará com que a diminuição das
transferências seja na ordem de 1/3 só tendo como referência os últimos 4 anos.
Apesar de alguns dirigentes se terem insurgido, e bem, contra mais esta
irracionalidade, dos lados do governo parece querer insistir-se na moda do fazer “mais
com menos” (só no que lhes interessa, está claro).
Entretanto os cortes salariais impostos em 2011 voltarão a aplicar-se já neste mês de
outubro. Algumas instituições, ao que nos têm chegado, preparam-se mesmo para
além de os aplicar, retirar ainda o valor que terão pago a mais neste passado mês de
setembro uma vez que a Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, entrando em vigor no dia
seguinte à sua publicação.
Mas estes mesmos que insistem em pedir insistentemente aos docentes e
investigadores que façam “mais com menos”, são também os mesmos que se recusam
a dar-lhes condições dignas de trabalho e estabilidade contratual ou até lhes
defraudam todas as expectativas de que se cumprirem com o que lhes exigem esse
esforço será recompensado. Importará assim voltar a relembrar que os regimes
transitórios se aproximam do fim e que é necessário alterá-lo e mesmo alargar o seu
prazo, ou que a Diretiva 1999/70/CE é mesmo para cumprir também para os docentes
do ensino superior e para os investigadores.
E o mesmo se diga dos Colegas do ensino superior privado. Num início de ano letivo
em que nos têm chegado informação sobre “vagas” de não renovações de contratos
ou de propostas indecentes para que profissionais indispensáveis ao funcionamento
dos ciclos de estudo continuem a dar aulas (já que a investigação, salvo raras exceções,
é aqui uma miragem) sem quaisquer condições de dignidade laboral, também aqui
importa relembrar o poder político que está em falta com o regime do pessoal docente
e de investigação das instituições privadas há já vários anos.
São grandes os desafios que enfrentamos neste final de 2014. Mas estamos certos que
todos juntos seremos mais fortes e teremos mais condições de os vencer. Não baixe os
braços. O SNESup continuará empenhado e resiliente. Continue também connosco!
_________________________
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FCT DENUNCIADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tal como divulgámos, o SNESup apresentou no passado dia 23 de setembro uma
denúncia ao Ministério Público relativa ao processo de avaliação das Unidades de I&D
realizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
Tendo o responsável pela FCT Miguel Seabra, a Secretária de Estado da Ciência Leonor
Parreira e o próprio Ministro Nuno Crato, teimosamente assumido manter o processo
apesar das inúmeras irregularidades apontadas e largamente evidenciadas pela
comunidade científica, não podia o SNEsup deixar de fazer o que estava ao seu alcance
para repor alguma dignidade no processo, denunciando as ilegalidades detetadas ao
Ministério Público solicitando a anulação do processo de avaliação em causa. Na
denúncia o SNESup focou aspetos como, por exemplo, a não divulgação dos
avaliadores com o aviso de abertura, a não realização de visitas presenciais pelos
avaliadores na primeira fase da avaliação, a violação dos princípios da publicidade e da
transparência, sendo também incluído a definição a priori de que apenas 50% das U I
&D passariam à segunda fase.
_________________________

SNESup REUNIU COM REITOR DO ISCTE SOBRE RAD

Representantes do SNESup reuniram no passado dia 18 de setembro com o Reitor do
ISCTE-IUL para debater a posição apresentada pelo SNESup relativamente ao projeto
de alteração ao Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do ISCTE-IUL
(RAD).
A reunião decorreu num ambiente franco e aberto tendo sido possível chegar a
entendimento sobre várias das propostas apresentadas pelo SNESup, propostas que
foram assim acolhidas e serão integradas pela Reitoria do ISCTE-IUL na versão final da
alteração ao RAD a publicar em Diário da República.
Contudo, em algumas outras propostas apresentadas pelo SNESup não foi possível
chegar a acordo, tendo os dirigentes do ISCTE-IUL entendido manter as suas por razões
que consideraram estratégicas para a instituição.
_________________________

ENSINO SUPERIOR - REVISTA DO SNESup EM DISTRIBUIÇÃO

Está em distribuição o nº 49 da Ensino Superior - Revista do SNESup, relativa a julho setembro de 2014.
Destacamos os seguintes textos:
- "As universidades fundacionais - que realidade durante os primeiros 5 anos?", de
Pedro Barrias;
- "O caso BES: o teste de stress à justiça portuguesa", de Boaventura de Sousa
Santos e Conceição Gomes;
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- "A importância do ensino do Direito penal-criminal nos cursos (também) jurídicos
num Portugal mais ético e menos corrupto", de Gonçalo de Melo Bandeira;
- "Para que serve uma avaliação?", de Paulo Peixoto.
Para saber mais sobre este número, pode ler o Editorial e um Artigo de Opinião.
Lembramos que os números anteriores estão consultáveis no site.
Na penúltima Ensino Superior, número 48, já inteiramente disponível em formato html
no site do SNESup uma chamada de atenção para dois importantes artigos sobre a
Rede de Ensino Superior Nacional:
- “A Rede de Ensino Superior em Portugal: contributos para a reflexão”, de
Conceição Rego;
- “Reorganização da rede de Ensino Superior e financiamento”, onde Joaquim Sande
Silva e Paulo Peixoto apresentam os resultados do questionário concretizado pelo
SNESup, sobre a proposta de reestruturação da rede de Ensino Superior.
Estes artigos estão também disponíveis no formato PDF no site do SNESup

A quem, não sendo sócio, pretenda receber números isolados na edição em papel,
bastará enviar o respetivo pedido para snesup@snesup.pt, com indicação de nome,
instituição e morada postal. O custo é de 5€ por exemplar. O SNESup não cobrará as
despesas de expedição.
_________________________
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – NOVAS PUBLICAÇÕES

Nas últimas semanas recebemos quatro publicações no centro de documentação do
SNESup, sendo que três delas correspondem a atas de seminários ou colóquios.
Destaque-se o livro editado já em 2014 pela Almedina com o título “Figuras do
Judiciário – Séculos XIX-XX” da autoria de Luís Eloy Azevedo, Luís António Noronha
Nascimento, José Mouraz Lopes, Mário Mendes Serrano, Isabel Graes, Nuno
Camarinhas, José António Barreiros, Luís Bigotte Chorão, Paulo Dá Mesquita, Maria da
Glória Garcia. A organização em 2013 do colóquio que deu origem a este livro partiu da
constatação de que o conhecimento do passado das instituições judiciárias e dos seus
protagonistas tem estado completamente afastado das preocupações institucionais e
do quotidiano da magistratura que se centra sobretudo no imediato e na resolução do
presente. Assim, privilegiaram-se as instituições e a norma judicial como objeto de
investigação elegendo os seus agentes como objeto central do estudo. Por essa via,
mais do que contribuir para o campo tradicional da história do direito, procurou-se
colmatar a lacuna de conhecimento sobre figuras do judiciário com a intenção de
beneficiar a construção e consolidação da identidade judiciária.
Tendo por base o I Colóquio Luso-Brasileiro de Educação a Distância e Ambientes
Virtuais de Aprendizagem realizado em 2007, a publicação em suporte digital (cd) das
respetivas atas reúne um conjunto variado de textos que foram apresentados e
discutidos nesse evento. Sob a coordenação geral de Vânia Valente e dinamizado por

Alfredo Matta (UNEB – Brasil), o colóquio reuniu especialistas de universidades
públicas baianas e de universidades públicas portuguesas, constituindo-se como uma
oportunidade de apresentação de práticas, partilha de experiências e reflexão
aprofundada sobre a tecnologia educacional e o ensino a distância que tanto têm
estado em voga nos últimos anos significando um desafio para a pedagogia na
contemporaneidade.
A terceira publicação, também em cd, resulta de um seminário internacional que se
realizou igualmente em 2007, subordinado ao tema “TIC, Organização do Trabalho,
Competências e Empregabilidade” e organizado pelo SOCIUS (Centro de Investigação
em Sociologia Económica e das Organizações do Instituto Superior de Economia e
Gestão da então Universidade Técnica de Lisboa). As atas incluem os textos das
comunicações de especialistas do SOCIUS/ISEG (Ilona Kovács, Sara Falcão Casaca, José
Maria Carvalho Ferreira, Margarida Cahgas Lopes e Maria João Nicolau Santos), do
ISCTE (Júlia Marçal, António Caetano e José Neves) e da FGV/Escola Brasileira de
Administração Pública de Empresas (Paulo Martins). Globalmente, este conjunto de
artigos permite analisar e refletir sobre as TIC enquanto fator de inovação e mudança
no plano da organização do trabalho nas instituições contemporâneas, sendo
especialmente visíveis manifestações nas exigências que se colocam aos profissionais e
às relações no mercado de trabalho. Esta temática é de grande relevância para a
liderança e tomada de decisão nas empresas e em todos os tipos de organizações que
integram o Estado ou a sociedade, em Portugal como noutros países.
Por fim, a quarta publicação (também em cd) consiste numa tese de mestrado em
Gestão e Políticas Públicas apresentada no ISCSP em 2013 por Carla Esteves, sob
orientação da nossa associada Rosária Ramos. Trata-se de uma investigação sobre uma
questão premente no mercado de trabalho – a igualdade de oportunidades de género
na administração pública – e que incide em especial sobre o caso pouco conhecido da
integração de mulheres na Guarda Nacional Republicana. Sabendo que até há pouco
tempo este era um meio laboral exclusivamente masculino, a pesquisa realizada revela
a perceção dos militares de ambos os géneros sobre a entrada das mulheres na GNR
incluindo as mudanças organizacionais daí decorrentes.
Boas leituras!
_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Declaração de Retificação n.º 42/2014 - D.R. n.º 179/2014, Série I de 2014-09-17
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
- Retifica o Decreto-Lei n.º 129/2014, de 29 de agosto, do Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia, que aprova a orgânica do Laboratório Nacional
de Energia e Geologia, I. P., publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 166, de 29
de agosto de 2014
Decreto-Lei n.º 143/2014 - D.R. n.º 186/2014, Série I de 2014-09-26
Presidência do Conselho de Ministros
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- Aprova o Regulamento de Registo de Obras Literárias e Artísticas
Regulamento n.º 413/2014. D.R. n.º 179, Série II de 2014-09-17
ISCTE-IUL
- Regulamento de Serviço dos Docentes do ISCTE-IUL
Regulamento n.º 423/2014. D.R. n.º 186, Série II de 2014-09-24
Universidade da Madeira
- Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade da
Madeira
Regulamento n.º 420/2014. D.R. n.º 183, Série II de 2014-09-23
Universidade da Madeira
- Regulamento de Serviço dos Docentes da Universidade da Madeira
Regulamento n.º 417/2014. D.R. n.º 181, Série II de 2014-09-19
Universidade da Madeira
- Regulamento de Avaliação dos Docentes da Universidade da Madeira em Período
Experimental
Regulamento n.º 424/2014. D.R. n.º 187, Série II de 2014-09-29
Universidade do Algarve
- Regulamento dos Cargos de Direção da Universidade do Algarve
Despacho n.º 11895/2014. D.R. n.º 184, Série II de 2014-09-24
Instituto Politécnico de Coimbra
- Alteração ao Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Instituto
Politécnico de Coimbra
Regulamento n.º 418/2014. D.R. n.º 182, Série II de 2014-09-22
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
- Aprovação do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
Aviso n.º 10647/2014. D.R. n.º 183, Série II de 2014-09-23
Instituto Politécnico de Portalegre
- Regulamento da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Portalegre
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS
Segundo Congresso Internacional em Arquitectura e Género: Matrizes
18 a 20 março de 2015 - Lisboa - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Data limite - 14 de outubro
Saiba mais aqui
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3º Congresso “Literacia, Media e Cidadania”
17 e 18 abril de 2015 - Lisboa – Pavilhão do Conhecimento
Data limite -31 de outubro
Saiba mais aqui
IV Encontro de Jovens Investigadores de História Moderna (EJIHM)
4, 5 e 6 junho de 2015 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Data limite -28 de novembro
Saiba mais aqui
OUTROS EVENTOS
Seminário - Razões de Estado, formas do poder estatal e os modos de intervenção
pública no século XX
3 outubro - Instituto de Sociologia - Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Saiba mais aqui
Conferência Internacional “Urban Futures-Squaring Circles: Europe, China and the
World in 2050″
10 e 11 outubro - Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa - Fundação Calouste
Gulbenkian
Saiba mais aqui
Colóquio Internacional - 25 de Abril 40 Anos de Futuro
15 outubro - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Saiba mais aqui
Colóquio Internacional
@s jovens e o crime – transgressões e justiça tutelar
7 Novembro - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Saiba mais aqui
Encontro Anual da Ad Urbem 2014
A política de ordenamento do território e urbanismo e a nova arquitectura da nossa
administração territorial”
21 novembro - Braga
Saiba mais aqui
2nd ULICES Conference on Translation Studies – JET2 – International English and
Translation_
3 e 4 dezembro - Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras
Saiba mais aqui
_________________________
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