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IV CONGRESSO DO SNESup, 13 A 15 DE NOVEMBRO 
O SNESup comemora o 25º aniversário nos próximos dias 13 e 14 de novembro de 
2014. Visando comemorar este aniversário, o SNESup irá realizar o seu IV Congresso 
nos dias 13, 14 e 15 de novembro. O Congresso terá lugar no ISCTE-IUL e terá como 
tema "25 anos a Dignificar o Ensino Superior e a Ciência". 
 
O Congresso iniciará no final da tarde do dia 13 com uma sessão dedicada ao Futuro 
do Ensino Superior, continuando no dia 14 com sessões sobre o Financiamento do 
Ensino Superior, o Ensino Superior Privado, a Ciência e os Investigadores e o 
Sindicalismo no Ensino Superior pelo Mundo. No dia 15 de manhã realizar-se-á uma 
reunião do Conselho Nacional do SNESup. 
 
A participação é gratuita mas, por razões de organização, pedimos que se inscreva 
através do email snesup@snesup.pt. 
 
Chamamos ainda a atenção para o cartaz desenvolvido pela jovem dupla 
Joana&Mariana, duas estudantes de doutoramento em Design que desenvolvem 
investigação sobre design e movimentos sociais. Ao longo dos próximos meses vamos 
poder contar com a sua colaboração, que se desenvolve também como uma 
investigação. Do cartaz consta também um logo referente aos 25 anos do SNESup. 
 
São tudo razões para podermos pensar, debater, refletir. 
Participe! 
_________________________ 
 
 
CIÊNCIA - ESF AMEAÇA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
A cientista espanhola Amaya Moro-Marti escreveu um artigo de opinião na revista 
Nature em que denunciava os efeitos das políticas de austeridade no desenvolvimento 
da Ciência em vários países europeus. Nesse mesmo artigo Moro-Marti aborda de 
passagem o possível encerramento de 50% das Unidades de I&D devido ao desastroso 
processo de avaliação da FCT contratado à ESF. Apesar de a menção ser apenas de 
uma frase num longo texto, que aborda vários problemas e vários países, foi o 
suficiente para a ESF escrever um duro texto à cientista a exigir que se retrate. Ora, 
para além de revelar o nervosismo da ESF com esta matéria, demonstra-se também 
uma tentativa de constrangimento da liberdade de opinião, sintoma do muito de 
errado que existe no aparelho científico europeu. Para além da gravidade do atentado 
à liberdade de expressão, a ESF tenta ainda sugerir algo que não é verdade, dando a 
entender que que existe uma ação legal interposta por um sindicato. Se a referência é 
à denúncia que o SNESup apresentou ao ministério público, falha mais uma vez a ESF. 
O SNESup não pode interpor uma ação legal porque o poder político limitou a ação dos 
sindicatos e associações representativas a interpor ações na justiça portuguesa. 
Podemos assim apreciar como se vai reduzindo a liberdade, mesmo quando se trata do 
sentido mais básico de apenas querer esclarecer. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/SNESUP_Congresso_web.jpg
http://www.nature.com/news/a-call-to-those-who-care-about-europe-s-science-1.16086
http://www.nature.com/news/a-call-to-those-who-care-about-europe-s-science-1.16086
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CARTA ABERTA EM DEFESA DA CIÊNCIA 
A carta aberta pela ciência é uma iniciativa de mobilização de investigadores de vários 
países europeus, para a defesa da ciência e de um projeto de futuro. O SNESup apoia a 
sua divulgação. Apelamos a todos os colegas a participar e a divulgar esta importante 
iniciativa: 
 
website: http://openletter.euroscience.org 
blog: http://blog.euroscience.org 
_________________________ 
 
 
 
A MONTANHA QUE PARIU UM RATO… MANCO 
Foi apanágio do Ministério do Ensino e da Ciência, praticamente desde o início da 
legislatura, o anúncio de várias medidas destinadas a introduzir reformas no Ensino 
Superior Português. De entre as diferentes medidas anunciadas podemos referir por 
exemplo: a revisão do RJIES, a alteração das regras de financiamento das instituições 
de ensino superior, ou a tão discutida reorganização da rede de ensino superior. É de 
referir que estas e outras medidas foram anunciadas inclusivamente com datas e 
prazos previstos para a sua entrada em funcionamento. Neste momento, a cerca de 
um ano das próximas eleições legislativas e com um Ministro da tutela politicamente 
fragilizado devido à enorme trapalhada relacionada com a colocação de professores do 
ensino secundário, não se esperam grandes concretizações relativamente ao rol de 
medidas anunciadas para o ensino superior. Podemos dizer que os que criticavam este 
Ministério por ser sobretudo o da Educação não superior, tinham razão. No entanto 
houve uma notável exceção: o lançamento dos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTSP), os tais cursos superiores curtos não conferentes de grau a 
lecionar pelos Politécnicos. Esta iniciativa esteve desde o início envolta em polémica, 
desde logo causada pelos protestos dos presidentes dos IP's, mas também por não ter 
acolhido a simpatia dos próprios empresários. Por outro lado o processo de criação 
destes cursos tem sido muitíssimo atribulado, não existindo sequer uma certeza sobre 
o início dos pouquíssimos cursos que poderão funcionar este ano letivo. Ora surge 
agora o Conselho Nacional de Educação a dar mais uma achega a este processo 
conturbado, com uma série de críticas e recomendações que implicam 
necessariamente alterações de fundo numa legislação que não tem sequer um ano 
Recomendação n.º 2/2014 – D.R. n.º 195/2014, Série II de 2014-10-09. 
 
Moral da história: este Ministério da Educação e Ciência está a ser uma enorme 
deceção no que toca ao ensino superior. Podemos dizer que face às expectativas 
criadas no início do mandato, as únicas coisas que conseguimos reter são os enormes 
cortes transversais no sistema e este "rato" manco, chamado CTSP. 
_________________________ 
 
 

http://openletter.euroscience.org/
http://blog.euroscience.org/
https://dre.pt/application/file/58217525
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CRUP TEM NOVO PRESIDENTE 
Após a renúncia de António Rendas, Reitor da Universidade Nova de Lisboa, ao cargo 
de Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), foi 
eleito no passado dia 14 de outubro como novo Presidente do CRUP o Reitor da 
Universidade do Minho, António M. Cunha  
 
O novo Reitor dos Reitores diz que as prioridades do seu mandato passarão pelo 
reforço da autonomia universitária e pela procura de condições para um 
financiamento adequado, estável e transparente das universidades públicas, 
destacando ainda matérias ligadas ao regime jurídico das instituições de ensino 
superior, a carreira docente universitária, a centralidade das universidades na 
produção científica nacional, a internacionalização e a interação mais efetiva com a 
sociedade. Parecendo esta uma eleição de continuidade (António M. Cunha era vogal 
de António Rendas na anterior Comissão Permanente do CRUP), esperemos que se 
mantenha a abertura ao diálogo com o SNESup que solicitou já reunião ao novo 
Presidente do CRUP para apresentação de cumprimentos e análise de questões 
relativas ao ensino superior e ciência. 
_________________________ 
 
 
REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO SINDICAL 
Chegaram nos últimos dias dois projetos de regulamento ao SNESup para audição 
sindical: O projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Nova 
Medical School / Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e a 
proposta de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, proposta esta que resulta já da audição 
realizada ao SNESup e incide agora sobre algumas alterações entretanto realizadas. 
_________________________ 
 
 
DELEGADOS SINDICAIS DO SNESup PROMOVEM REUNIÕES NAS 
ESCOLAS DO IPP A PROPÓSITO DO FIM DO REGIME TRANSITÓRIO 
Infelizmente o governo tem-se mostrado pouco disponível para reconhecer a 
necessidade de prolongar para além de agosto de 2015 o regime transitório previsto 
no ECPDESP, dado que muitos politécnicos não cumpriram a lei ao negarem os apoios 
mínimos necessários à qualificação dos docentes. 
 
Os delegados sindicais do SNESup têm vindo a promover reuniões nas várias escolas do 
IPP no sentido de esclarecer e preparar os colegas para o que acontecerá se o regime 
transitório não for prolongado. Estas reuniões têm revelado que há ainda um número 
significativo de docentes que desconhecem os seus direitos e o que pode acontecer 
aos seus contratos, estando alguns deles à espera que aconteça alguma coisa que lhes 
resolva o problema, ou simplesmente aceitando resignadamente o que as instituições 
vierem (ou não) a oferecer-lhes. 
 
Só através da união e da ação conseguiremos conhecer e defender os nossos direitos. 

http://www.crup.pt/images/Nota_de_imprensa_-__Renuncia_de_mandato_AR.pdf
http://www.crup.pt/images/Nota_de_imprensa_-__Eleies_CRUP.pdf
http://www.crup.pt/images/Nota_de_imprensa_-__Eleies_CRUP.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UNL_FCM_RPSD_09102014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/RADE_Texto%20Global_versao_2_Out.pdf
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Já foram realizadas reuniões muito participadas no ISEP e no ISCAP e iremos continuar 
nas restantes escolas do IPP. 
 
Pensamos que será interessante replicar esta experiência nas restantes instituições do 
país, no sentido de alertar, esclarecer e mobilizar os colegas para estas questões. 
_________________________ 
 
 
EMPREGO NO ESTRANGEIRO 
Lembramos ter em CONCURSOS E BOLSAS EM OUTROS PAÍSES informação sobre 
emprego no estrangeiro. Deixamos hoje mais duas ligações que poderão ser úteis. 
 
Caso tenha ou saiba de sugestões a fazer, seja quanto a ofertas concretas seja sobre a 
forma de as disponibilizar, faça com que nos cheguem.  
Esperamos ter em breve uma atualização mais frequente da informação. 
_________________________ 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Regulamento n.º 442/2014. D.R. n.º 197, Série II de 2014-10-13  
- Instituto Politécnico da Guarda 
Regulamento do Processo de Avaliação Específica da Atividade Desenvolvida no 
Período Experimental 
 
Regulamento n.º 435/2014. D.R. n.º 196, Série II de 2014-10-10 
- ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do ISCTE-IUL 
 
Recomendação n.º 2/2014 – D.R. n.º 195/2014, Série II de 2014-10-09 
- Ministério da Educação e Ciência - Conselho Nacional de Educação 
Recomendação sobre os cursos técnicos superiores profissionais. 
 
Despacho n.º 12292/2014. D.R. n.º 192, Série II de 2014-10-06  
- Universidade de Lisboa 
Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Universidade de Lisboa 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
FIRST INTERNATIONAL MEETING OF INDUSTRIAL SOCIOLOGY, SOCIOLOGY OF 
ORGANIZATIONS AND WORK 
Work, Social Change and Economic Dynamics: Challenges for Contemporary Societies. 
27 e 28 novembro – Instituto Politécnico de Lisboa 
Data limite -19 de outubro 
Saiba mais aqui 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EFuAZZFEupKxgCoUGe
https://dre.pt/application/file/58278091
https://dre.pt/application/file/58248314
https://dre.pt/application/file/58217525
https://dre.pt/application/file/58018475
http://www.apsiot.pt/images/websiteeisiot/eisiotindex.html
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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 
Uma nova ciência cidadã? Uma cartografia dos processos de participação e 
democratização no conhecimento científico actual 
31 outubro - Sala polivalente - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
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 
 
COLÓQUIO INTERNACIONAL 74-14 | O SAAL e a ARQUITETURA  
EXPOSIÇÃO - O PROCESSO SAAL: ARQUITETURA E PARTICIPAÇÃO, 1974-1976 
14, 15, 16 Novembro - DARQ - Colégio das Artes / 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 
 
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 
_________________________ 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
www.snesup.pt 
Av. 5 de Outubro,104, 4º - 1050-060 LISBOA - Telefone 217 995 660 - snesup@snesup.pt  
Pr. Mouzinho Albuquerque, 60, 1º - 4100-357 PORTO - Telefone 225 430 542 - snesup.porto@snesup.pt  
Estrada da Beira, 503, R/C, A - 3030-173 COIMBRA - Telefone 239 781 920 - snesup.coimbra@snesup.pt 

http://www.bad.pt/noticia/2014/09/02/apelo-a-apresentacao-de-trabalhos-ao-3o-congresso-literacia-media-e-cidadania/
http://www.bad.pt/noticia/2014/09/02/apelo-a-apresentacao-de-trabalhos-ao-3o-congresso-literacia-media-e-cidadania/
http://sigarra.up.pt/flup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=28302
http://sigarra.up.pt/flup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=28302
http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=p&mm=1&ctmid=3&mnid=1&linha=1&evid=428&mtype=8&fam=7
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8946&id_lingua=1&via=ci
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=8946&id_lingua=1&via=ci
http://www.ces.uc.pt/eventos/saal/index.php?id=9686&id_lingua=1&pag=9713
http://www.adurbem.pt/content/view/1044/673/
http://www.adurbem.pt/content/view/1044/673/
http://www.etc.ulices.org/jet/welcome.html
http://www.2ga.ulusofona.pt/
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

