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A FCT, OS ERROS E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A CIÊNCIA 
O processo de denúncia feito pelo SNESup ao Ministério Público relativo à avaliação 
das Unidades de Investigação contínua a desenvolver-se. O SNESup enviou 
recentemente a sua resposta à pronúncia da FCT, com argumentos que descrevem 
situações factuais comprovadas dos vícios/ilegalidades invocados, aproveitando o 
facto de terem sido disponibilizados outros documentos, reforçando a posição com a 
questão do acordo de quota prévia de 50% e com a recente posição do CRUP 
esclarecedora sobre esta matéria. Tivemos assim oportunidade de dotar o processo de 
mais elementos, auxiliando a ação da justiça. Os desenvolvimentos deste processo, são 
fundamentais para repor um quadro de legalidade nos procedimentos da FCT. 
 
Todavia, e mantendo a sua linha de atuação, a FCT continua a insistir nas quotas na 
segunda fase da avaliação. A FCT precisa de parar de insistir no erro. A FCT precisa de 
dignidade. E o país necessita da dignidade institucional. 
 
Como se não bastasse as confusões promovidas pela FCT, relativas a este processo, e a 
perturbação ao normal funcionamento das Unidades de Investigação, as 
consequências destas malfeitorias afetam também Laboratórios do Estado e 
Laboratórios Associados, que se vêm forçados a repensar a sua missão, ou a dispensar 
Investigadores. É absolutamente necessário repor a dignidade na Ciência. Os 
investigadores precisam voltar a ter condições para poderem preocupar-se com o 
essencial: investigar! É caso para dizer à FCT: Pare, escute, corrija e deixe-nos produzir! 
_________________________ 
 
 
 
FUTURO DO LNEG NA SEE? 
Membros da Direção do SNESup reuniram no passado dia 27 de novembro com o 
Secretário de Estado da Energia (SEE), Dr. Artur Trindade, tendo em conta a situação 
criada pela nova Lei Orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 
com a transferência de algumas competências e investigadores para a Direção-Geral 
de Energia e Geologia (DGEG). 
 
Nesta reunião os responsáveis do SNESup puderam transmitir uma posição de 
desacordo com esta questão, dado o seu impacto nas matérias de investigação e 
ciência. O clima cordial da reunião ajudou a que o SEE confirmasse que se trata de uma 
reorganização que tenta colmatar o défice de técnicos existente no LNEG, tal como 
suspeitávamos. O próprio SEE alertou para o caso dos 50 Colegas que perderão a sua 
relação contratual, fruto desta reorganização, que segundo o mesmo, decorre das 
metas impostas pela troika. 
 
De todas as questões apresentadas, surge uma visão, pobre e partilhada por vários 
membros do Governo, de que há investigadores a mais e técnicos a menos. Atente-se 
no exemplo do LNEG em que são transferidos e dispensados investigadores, que 
conseguem captar financiamento para investigação e desenvolvimento, em prol da 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CRUP_Processo_Avaliacao_Centros_Investigacao_21102014.pdf
http://dererummundi.blogspot.pt/2014/11/as-quotas-para-segunda-fase-de.html
http://dererummundi.blogspot.pt/2014/11/as-quotas-para-segunda-fase-de.html
http://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/08/16600/0457704581.pdf
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colmatação de lugares para tarefas na área da fiscalização. O futuro é hipotecado em 
prol do presente. É caso para perguntar, porque é que este Governo tem tanta raiva 
aos investigadores? Naturalmente, que estamos prontos a defender os colegas do 
LNEG, sendo que este caso merece a máxima atenção, até pelo que representa. 
_________________________ 
 
 
"ELES ESCOLHERAM A IGNORÂNCIA" 
O SNESup subscreveu recentemente a carta aberta "Eles Escolheram a Ignorância" 
associando-se assim a esta ação promovida por um conjunto de investigadores de 
diferentes países europeus que partilham as críticas e preocupações face a um 
conjunto de políticas similares que têm vindo a promover o desinvestimento e mesmo 
destruição da Ciência na Europa. Os problemas hoje sendo locais não se resolvem 
apenas ai. O futuro da Ciência em Portugal depende também do que venha a ser o seu 
futuro na Europa. Se também concordar com esta carta aberta não deixe de a 
subscrever aqui bem como reenviar a outros Colegas, mesmo de outros países. 
_________________________ 
 
 
PETIÇÃO N.º 444/XII/4 - REVISÃO DO ECIC 
Na sequência da iniciativa da ANICT (associação nacional de investigadores em ciência 
e tecnologia) visando "a criação do Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica 
e reestruturação da Carreira de Investigação Científica" foi lançada uma petição sobre 
a "Revisão da Carreira de Investigação Científica" que chegou agora à Assembleia da 
República e onde se peticiona a inclusão de um conjunto de princípios numa eventual 
revisão do ECIC (Estatuto da Carreira de Investigação Científica), entre os quais o 
paralelismo e convergência com o ECDU (Estatuto da Carreira Docente Universitária). 
O SNESup foi chamado a pronunciar-se junto da Assembleia da República sobre a 
petição em causa, o que fará muito em breve, onde seguramente não deixará também 
de voltar a apontar as duras e justas críticas feitas à proposta divulgada pela ANICT. 
_________________________ 
 
 
SNESup REÚNE COM DIREÇÃO DA FCT/UNL SOBRE RAD 
Reuniu no passado dia 21 de novembro uma delegação do SNESup, composta pelo 
Presidente da Direção e Delegadas Sindicais do SNESup na Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), com o Diretor da FCT, 
Fernando Santana, que se fez acompanhar pelo Subdiretor e Assessora Jurídica, com 
vista a apresentar e debater um conjunto de propostas relativas à implementação do 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da FCT/UNL (RAD) e 
resultados recentemente conhecidos relativos à avaliação dos anos de 2010 a 2012.  
 
Os representantes do SNESup apresentaram um conjunto de propostas tais como a 
possibilidade de participação dos Delegados do SNESup na FCT/UNL na Comissão 
constituída para avaliar o RAD e a sua implementação, que a avaliação seja de facto 
concretizada trienalmente e não anualmente em particular nas vertentes de 

http://openletter.euroscience.org/open-letter-portuguese/
http://openletter.euroscience.org/sign-the-petition/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12569
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12569
http://snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuEFApkyFkDIwleANG


 

4 

Investigação e Extensão, ou uma melhor e mais coerente articulação com o 
Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da FCT/UNL. As sugestões e 
propostas apresentadas pelo SNESup foram, na generalidade, bem aceites pela 
Direção da FCT, pelo que estamos convictos que estão reunidas as condições para que 
se possa melhorar ainda mais um processo que nos parece ter decorrido de forma 
positiva. 
_________________________ 
 
 
RAD'S EM AUDIÇÃO SINDICAL (ESTG-IPP / ESTS-IPP / UA) 
Têm continuado a chegar ao SNESup propostas de Regulamento de Avaliação de 
Desempenho dos Docentes (RAD's) para a necessária e devida audição sindical. 
 
Chegou no passado dia 17 de novembro o projeto de Regulamento de Avaliação de 
Desempenho dos Docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras do 
Instituto Politécnico do Porto (ESTG-IPP). No dia 26 de novembro recebemos o projeto 
de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESTS-IPP). No mesmo dia 26 
chegou ainda a versão final da proposta de alteração ao Regulamento de Avaliação de 
Desempenho dos Docentes da Universidade de Aveiro. 
 
O SNESup enviou como é seu hábito, os documentos em causa aos Colegas 
interessados a quem solicitou contributos e sugestões que não deixará de ter em 
consideração na preparação das respostas a enviar. 
 
Das posições do SNESup relativas a estes RAD's daremos conta em futuros números da 
InfoSNESup. Entretanto é possível aceder aqui no site do SNESup a uma área onde 
vamos disponibilizando todos os Regulamentos de Avaliação de Desempenho que são 
publicados. 
_________________________ 
 
 
ASSOCIADOS DO SNESup NO ISEL  
REÚNEM E ELEGEM DELEGADOS SINDICAIS 
No passado dia 21 de novembro realizou-se no Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa (ISEL) uma reunião de associados do SNESup, aberta a todos os docentes, onde 
se abordaram as notícias, entretanto confirmadas, de que o Instituto poderia estar na 
iminência de a curto prazo não ter condições para proceder à renovação de dezenas 
de contratos de Colegas, devido às dificuldades orçamentais, à redução do número de 
alunos e ao encerramento de cursos. Sobre a verdadeira gravidade desta situação tem 
sido disponibilizada muito pouca informação aos docentes que, além do conhecimento 
genérico do problema e das suas causas, sabem apenas que os contratos que 
caducarem nos próximos meses serão renovados unicamente até Agosto de 2015, 
cabendo depois às várias áreas departamentais decidir das necessidades de 
contratação e afastar os excedentários. 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/RAD_ESTG_Felgueiras_IPPorto_17112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/RAD_ESTG_Felgueiras_IPPorto_17112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/RAD_ESTG_Felgueiras_IPPorto_17112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPPorto_ESTSP_RAD_26112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPPorto_ESTSP_RAD_26112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UAveiro_RAD_26112014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UAveiro_RAD_26112014.pdf
http://snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkkFEEViahhMyXb
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Como não podia deixar de ser, este cenário suscita legítimas preocupações, até porque 
não são conhecidos critérios uniformes ou medidas de mitigação que possam 
introduzir algum equilíbrio e justiça neste processo, nem parecem estar acauteladas as 
posições de docentes que entretanto tiverem concluído ou vierem a concluir os seus 
doutoramentos. Para se poder proceder a uma avaliação mais rigorosa da situação e 
apresentar as reivindicações dos docentes, foram pedidas já pelo SNESup reuniões 
urgentes aos Presidentes do ISEL bem como do próprio Instituto Politécnico de Lisboa. 
 
No final desta mesma reunião os associados do SNESup elegeram três Delegados 
Sindicais, retomando-se assim a representação do SNESup no ISEL num período que se 
afigura particularmente difícil e onde será fundamental esta união e representação. 
Aos Colegas que se disponibilizaram e aceitaram este desafio, o nosso agradecimento, 
apoio e votos de bom trabalho! 
_________________________ 
 
 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
"EDUCAR, DEFENDER, JULGAR" EM COIMBRA 
Teve lugar na tarde do passado dia 3 de dezembro, na Livraria Almedina em Coimbra, a 
apresentação do Livro "Educar, Defender, Julgar: Funções Essenciais do Estado - 
Contributos para a sua Reforma", promovido pelo SNESup, ASJP (Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses), SMMP (Sindicato dos Magistrados do Ministério Público) e 
AOFA (Associação dos Oficiais das Forças Armadas). A apresentação esteve a cargo do 
Antigo Reitor da Universidade de Coimbra, Professor Doutor Rui Alarcão, perante uma 
audiência que contou com algumas personalidades ilustres como o Professor Doutor 
Gomes Canotilho. Preveem as organizações em causa realizar nova apresentação da 
obra em janeiro na cidade do Porto, em data a divulgar oportunamente. 
_________________________ 
 
 
CONCURSOS E BOLSAS EM OUTROS PAÍSES 
No seguimento das divulgações já efetuadas, passamos a informar com a regularidade 
possível aqui, e procuraremos constituir no nosso site como “centro de recursos”, 
páginas que em diferentes locais anunciam com regularidade e de forma atualizada 
ofertas de trabalho fora do âmbito nacional. 
 
- European Consortium for Political Research (ECPR) - University of Essex 
_________________________ 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Regulamento n.º 531/2014. D.R. n.º 230, Série II de 2014-11-27  
- Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Regulamento da prestação do serviço docente do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade de Lisboa 
 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EFuAZZFEupKxgCoUGe
http://pr.ecprnet.eu/index.php?action=message&l=22&c=755&m=742&s=19a499b50612749b7ba7c76dfe28d92c
https://dre.pt/application/file/59068660
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Despacho n.º 14335/2014. D.R. n.º 230, Série II de 2014-11-27  
- Ministério da Educação e Ciência – Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior 
Determina a comunicação, pelos estabelecimentos de ensino superior privados, da 
informação acerca dos estudantes neles colocados, matriculados e inscritos no ano 
letivo de 2014-2015 através dos concursos institucionais 
 
Despacho n.º 14182/2014. D.R. n.º 227, Série II de 2014-11-24  
- Universidade dos Açores – Reitoria 
Regulamento de Creditação de Formação e de Experiência Profissional da Universidade 
dos Açores 
 
Despacho n.º 14081/2014. D.R. n.º 225, Série II de 2014-11-20  
- Instituto Politécnico de Lisboa 
Alterações aos Estatutos da Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Lisboa 
 
Despacho n.º 14080/2014. D.R. n.º 225, Série II de 2014-11-20  
- Instituto Politécnico de Coimbra 
Alteração ao Regulamento de Contratação de Professores do Instituto Politécnico de 
Coimbra 
 
Declaração de retificação n.º 1182/2014. D.R. n.º 225, Série II de 2014-11-20  
- Universidade da Madeira 
Retifica o Regulamento Orgânico da Universidade da Madeira 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
VI Congresso de Estudos Rurais - Entre heranças e emancipações: desafios do rural 
16 a 18, julho 2015 - Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 
Data limite: 10 janeiro 
Saiba mais aqui 
 
Vème Colloque luso-hispano-français - GEOGRAPHIE, LANGUE ET TEXTES LITTERAIRES 
ÉCRIRE LE LIEU, FICTIONNALISER L'ESPACE 
23 e 24, abril 2015 - PORTO – FLUP 
Data limite: 15 janeiro 
Saiba mais aqui 
 
International Conference on Research in Education and Science (ICRES) 
23 a 26, abril 2015 - Antalya, Turkey. 
Data limite: 1 fevereiro 
Saiba mais aqui 
 
 

https://dre.pt/application/file/59068612
https://dre.pt/application/file/59002110
https://dre.pt/application/file/58950377
https://dre.pt/application/file/58950376
https://dre.pt/application/file/58925069
http://sper.pt/vi-congresso-de-estudos-rurais-call-for-abstracts/
http://sigarra.up.pt/flup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=31062
http://www.icres.net/
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OUTROS EVENTOS 
OS DESAFIOS DA JUVENTUDE NAS REGIÕES EUROPEIAS 
4 e 5 dezembro – Universidade dos Açores 
Saiba mais aqui 
 
Consórcio das Universidades do Norte em análise no fórum UMinho 
5 dezembro - Campus de Gualtar, UMinho, Braga 
Saiba mais aqui 
 
Seminário "Margem de Erro" 
9, dezembro - Departamento de Teatro da ESTC -  Instituto Politécnico de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
Ética e Direitos Humanos – Tertúlia 
10, dezembro - Universidade de Aveiro, auditório Hélder Castanheira, 18:00 horas 
Saiba mais aqui 
 
Mapas em conferência. Temas de Cartografia Antiga e História da Geografia 
12,dezembro - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
XV Mostra de Dança da FMH 
20, dezembro - Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
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http://observatoriodajuventude.azores.gov.pt/mod_eventos/index.php?id_evento=43
http://www.tvdominho.com/cidade/consorcio-das-universidades-do-norte-em-analise-no-forum-uminho
http://www.ipl.pt/media/agenda/seminario-margem-de-erro
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=40924
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=mapas-em-conferencia-temas-de-cartografia-antiga-e-historia-da-geografia-2
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=xv-mostra-de-danca-da-fmh
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

