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IV CONGRESSO SNESup – UM BALANÇO MUITO POSITIVO 
Nos passados dias 13 e 14 de novembro decorreu, no ISCTE, o IV Congresso do SNESup 
sob o lema “25 Anos a Dignificar o Ensino Superior e a Ciência”. O balanço deste 
Congresso é extremamente positivo, dada a qualidade e diversidade das intervenções. 
 
Procurámos formar painéis que permitissem abranger a diversidade de perspetivas em 
cada tema. O modelo adotado com intervenções iniciais sucintas e com a possibilidade 
de participação da assistência promoveu a discussão e o debate franco e aberto. 
 
Em breve divulgaremos, no site do SNESup, a gravação de todas as sessões e um 
resumo das conclusões ou aspetos em destaque em cada painel. Contamos também 
divulgar as apresentações feitas em cada sessão e onde, em geral, foram apresentadas 
informações, factos e opiniões muito relevantes. 
 
Numa primeira abordagem às conclusões salientamos a falta de definição clara e 
estável de objetivos para o Ensino Superior e a Ciência em Portugal, tanto públicos, 
como privados. Esta indefinição é notória nas flutuações de financiamento e de 
número de alunos, que têm diminuído acentuadamente nos últimos anos, apesar de se 
reconhecer unanimemente que Portugal deve ter mais e melhor Ensino Superior e 
Ciência. Esta indefinição é também visível na inconsistência do modelo binário, com a 
clara sobreposição de atividade entre universitário e politécnico e com propostas de 
soluções desajustadas da realidade, nomeadamente porque não têm na devida conta a 
enorme evolução recente do sistema politécnico. 
 
Também as sucessivas mudanças de estratégia na Ciência, no seu financiamento e 
critérios de avaliação, têm lançado a confusão neste sistema e incentivado a saída de 
muitos investigadores para o estrangeiro. 
 
A falta de concretização do regime do pessoal docente e de investigação do Ensino 
Superior Privado tem permitido situações de graves abusos e ameaça a garantia de 
qualidade das instituições que não tem sido devidamente cuidada pela tutela. A falta 
de definição de critérios de funcionamento e de concorrência entre os setores públicos 
e privados agrava todo este cenário. 
 
Os oradores de outros países salientaram o alastrar da redução de financiamento 
público como medida global mas com especial impacto nos países do sul da Europa. 
Foi ainda salientada a tendência para a sobrecarga de trabalho dos docentes em 
muitos países, resultante dos cortes e de uma suposta cultura do “mérito” que 
acentua ainda mais o individualismo e o isolamento dos docentes do ensino superior e 
investigadores, com reflexos na redução da atividade sindical e na incapacidade de se 
analisar e enquadrar o papel de cada um no ensino e na investigação. 
 
Entretanto poderá ver ou rever os vídeos completos do Congresso no canal do SNESup 
no Youtube em https://www.youtube.com/SNESup. 
_________________________ 
 
 

https://www.youtube.com/SNESup
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CRUP TEM NOVO PRESIDENTE 
O CRUP elegeu o seu novo presidente e vice-presidente, respetivamente o Reitor da 
Universidade do Minho António M. Cunha, e o Reitor da Universidade de Coimbra João 
Gabriel Silva. Membros da Direção do SNESup reuniram com ambos no passado dia 11 
de novembro na sede do CRUP em Lisboa. Foi uma oportunidade não só para 
apresentar cumprimentos e felicitações, como para abordar, ainda que 
genericamente, alguns temas importantes relativos ao Ensino Superior e Ciência. 
Contamos em breve voltar a reunir com estes novos responsáveis do CRUP para tratar 
de assuntos mais específicos e que a todos importam. 
_________________________ 
 
 

SNESup REUNIU COM DIREÇÃO DA FAUP 
Por forma a poder mediar um diferendo relativo a distribuição de serviço docente e 
atribuição de responsabilidades relativo a um associado da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto (FAUP), membros da Direção do SNESup reuniram no 
passado dia 7 de novembro com o Diretor e Vice-Diretor da Faculdade. O clima de 
cordialidade em que se desenvolveu a reunião permitiu alinhavar uma solução para 
acolher as questões apresentadas pelo associado. Esperamos que estas soluções 
possam ser desenvolvidas em breve. 
_________________________ 
 
 

É NECESSÁRIO REVER E ALARGAR  
O PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DE DOCENTES DO IPP 
No passado dia 28 de outubro os Delegados Sindicais do SNESup no Instituto 
Politécnico do Porto (IPP) reuniram com a Presidência desta instituição para discutir o 
regime de apoio à formação avançada de docentes. 
 
Para os responsáveis do SNESup este programa de apoio é claramente insuficiente 
porque só abrange os Colegas que poderiam acabar o doutoramento até agosto de 
2015, o que além de injusto se afigura como ilegal uma vez que pretende obrigar os 
Colegas a comprometerem-se com algo que não depende apenas da sua vontade: que 
a marcação das provas de doutoramento ocorram até 31 de agosto de 2015. 
 
Reconhecendo que a Presidência do IPP tem feito um esforço para apoiar a formação 
dos docentes, este apoio tem-se evidenciado claramente insuficiente e por isso o IPP 
continua a ter um número desadequado de docentes doutorados e vários Colegas 
poderão mesmo não conseguir completar o doutoramento no prazo devido. Seria 
assim de elementar justiça que, pelo menos agora, todos os docentes que estão em 
formação fossem apoiados e não apenas aqueles que estarão prestes a concluir o 
doutoramento. 
 
Se a Presidência do IPP se mostrar disponível para dialogar e procurar uma resolução 
para este problema saiba que conta com a total disponibilidade do SNESup para apoiar 
o alargamento do apoio à formação dos docentes. 
_________________________ 
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NOTÍCIAS INSÓLITAS: OS CASOS  
DA REVISTA ANÁLISE SOCIAL E O DEBATE IDEOLÓGICO NA FDUC 
Duas notícias insólitas surpreenderam recentemente a academia. Uma delas chegou 
de Coimbra onde o Diretor da Faculdade de Direito (FDUC) resolveu proibir a 
realização de um debate de natureza política sob o pretexto de que a Escola não podia 
constituir “um palco para debates ideológicos”. Aqueles que queriam conhecer os 
argumentos políticos de Pedro Mexia e Rui Tavares sobre a esquerda, a direita e a 
ideologia, tiveram de o fazer num outro local – a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
mesma Universidade. 
 
A outra notícia insólita foi protagonizada pelo Diretor do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) ao impedir a saída da revista “Análise Social”, 
alegando que um conjunto de fotografias que eram objeto de um ensaio visual 
conteriam “linguagem ofensiva” além de serem de “mau gosto”. Tratam-se de 
fotografias de grafittis que estão espalhados pela cidade e que, na sua maioria, 
retratam de modo mordaz governantes e empresários. Nos últimos dias os jornais 
noticiaram que este número da revista acabará afinal por ser publicado, dando 
cumprimento à posição do Diretor da “Análise Social” com o apoio unânime do 
Conselho Científico do ICS-ULisboa. 
 
O prestígio de ambas as instituições, referências nas suas áreas de saber, torna ainda 
mais injustificáveis e absurdos estes comportamentos. Que sentido terá afirmar-se que 
numa Escola de Direito não pode haver lugar a um confronto de perspetivas e 
ideologias, quando todo o edifício jurídico-legal assenta sobre pressupostos e valores 
que são necessariamente frutos do pensamento ideológico e da ação política? E que 
pensar de uma Revista de Ciências Sociais em que determinados objetos não podem 
ser analisados porque atentam contra a “moral e os bons costumes”? 
 
Os tiques autocráticos e as pulsões censoras que parecem ter movido estes decisores 
não nos podem causar estranheza se tivermos em conta o autoritarismo e o autismo 
que tem dominado a governação do Ensino Superior e da Ciência em Portugal. Mas 
importará lembrar, mais uma vez e todas aquelas que forem precisas, que a essência 
do Ensino Superior é a liberdade – de pensamento, de expressão, de investigação, e 
que nele haverá sempre quem a defenda da pura arbitrariedade e de proibições 
discricionárias. 
_________________________ 
 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Resolução da Assembleia da República n.º 93/2014 – D.R. n.º 219, Série I de 2014-11-12 
- Assembleia da República 
Recomenda ao Governo a resolução urgente dos constrangimentos que persistem no 
Instituto Politécnico do Cávado e Ave através da construção da residência universitária 
e da Escola Superior de Tecnologia 
 

https://dre.pt/application/file/58849218
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Declaração de retificação n.º 1176/2014. D.R. n.º 223, Série II de 2014-11-18 
- Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny 
Retifica a introdutória do Regulamento de Creditação de Formação e Experiência 
Profissional da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny 
 
Despacho n.º 13946/2014. D.R. n.º 222, Série II de 2014-11-17  
- Universidade Nova de Lisboa - Reitoria 
Alteração dos Estatutos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa 
 
Despacho n.º 13936/2014. D.R. n.º 222, Série II de 2014-11-17  
- ENSIGEST - Gestão de Estabelecimentos de Ensino, S. A. 
Regulamento de creditação do Instituto Português de Administração de Marketing de 
Lisboa 
 
Aviso n.º 12800/2014. D.R. n.º 221, Série II de 2014-11-14  
- ESE – Ensino Superior Empresarial, Lda. 
Alteração aos Estatutos do ISAG 
 
Despacho n.º 13761/2014. D.R. n.º 219, Série II de 2014-11-12  
- Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia 
Despacho de aprovação do Regulamento do Conselho de Escola do Instituto Superior 
de Agronomia 
 
Declaração de retificação n.º 1157/2014. D.R. n.º 219, Série II de 2014-11-12  
- Universidade da Madeira 
Retifica o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade da 
Madeira 
 
Regulamento n.º 509/2014. D.R. n.º 218, Série II de 2014-11-11  
- Universidade da Madeira 
Alteração ao Regulamento Orgânico da Universidade da Madeira 
 
Regulamento n.º 506/2014. D.R. n.º 217, Série II de 2014-11-10  
- Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny 
Regulamento de Creditação de Formação e Experiência Profissional da Escola Superior 
de Enfermagem de São José de Cluny 
 
Despacho n.º 13584/2014. D.R. n.º 217, Série II de 2014-11-10  
- Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  
– Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. 
Aprovação do regulamento que define os procedimentos para o reconhecimento de 
títulos obtidos em países estrangeiros 
 
Despacho normativo n.º 16/2014. D.R. n.º 217, Série II de 2014-11-10  
- Ministério da Educação e Ciência – Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior 
Homologação das alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Lisboa 
_________________________ 

https://dre.pt/application/file/58912803
https://dre.pt/application/file/58898909
https://dre.pt/application/file/58898890
https://dre.pt/application/file/58895390
https://dre.pt/application/file/58848939
https://dre.pt/application/file/58848940
https://dre.pt/application/file/58828127
https://dre.pt/application/file/58814833
https://dre.pt/application/file/58814823
https://dre.pt/application/file/58814802
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EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE EUROPEAN ENERGY MARKET 
20 a 22 maio de 2015 Lisboa 
Data limite - 21 de novembro 
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 
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 
 
Congresso Nacional de Investigação em Educação Médica 
22 novembro - Universidade do Minho 
Saiba mais aqui 
 
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 
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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