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NOVO CONSELHO DIRETIVO FCT

Foi ontem anunciada a composição do novo Conselho Diretivo da Fundação de Ciência
e Tecnologia (FCT). A presidência será assumida pelo colega Paulo Ferrão, tendo como
vice-presidente Miguel Castanho e como vogais Isabel Ribeiro e Ana Sanchez.
Trata-se de uma equipa com experiência académica, que terá de responder ao forte
desafio social e científico que lhe é colocado. Tal é particularmente presente no
conjunto de contributos que chegaram ao longo deste debate público, do qual
resultaram um as recomendações que surgem no relatório do Grupo de Reflexão.
Claro está que queremos deixar para trás uma página negra, com marcas no sistema
científico nacional. Mas para tal, é preciso escutar com atenção os interlocutores e
partes envolvidas, que deram contributos interessantes e que importa considerar.
Uma leitura atenta dos contributos para este debate permite ver que a FCT pode
evoluir em sentidos mais abrangentes e que não se resumem a ideias-feitas coladas a
preceito. Há um corpo abrangente de pessoas que podem contribuir para uma melhor
política científica.
É também de notar a forma como muitos dos colegas que integravam o Grupo de
Reflexão decidiram abrir o conjunto de testemunhos a um leque mais abrangente de
atores, sinal de uma sociedade que não se restringe a individualidades, e que se
declara presente e ativa para intervir.
A transparência na publicação destes documentos é também sinal de um modo
diferente de atuar face ao passado recente. Há lições que parecem ter sido
assimiladas, mas o grande desafio é corresponder ao que foi exposto.
A tarefa de recuperar a FCT e com isso voltar a capacitar o sistema científico e
tecnológico nacional é um dos maiores desafios do presente. Vejamos o que é
realmente concretizado.
Deixamos, por isso, votos de um bom mandato a todos aqueles que irão fazer parte
deste novo capítulo da FCT.
_________________________

REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA FCT

A pedido do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, também a Direção do
SNESup elaborou um contributo para a reflexão sobre o papel da FCT.
Pelas implicações num conjunto de erros que importa serem corrigidos, julgámos
importante proceder a um enquadramento histórico, para se compreender o que foi a
história recente desta entidade governamental.
Contudo, não nos concentrámos apenas neste aspeto e pensámos com ousadia,
considerando a relação com a sociedade.
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Dentro desta perspetiva, parece-nos fundamental articular as políticas de ciência com
lógicas de diálogo social, que contribuam para melhores condições de trabalho,
articuladas com um espaço de reflexão com dinâmicas continuadas por parte das
partes interessadas.
Trata-se de um contributo para as políticas de ciência que auxilia também a construção
da reflexão (científica) para as políticas, envolvendo interlocutores diversos. Mas é
também a ideia de uma visão mais alargada da ciência, que não se esgota nos
indicadores vigentes, passando a ter em consideração questões como o impacto social
e o envolvimento.
Sabemos que há várias vozes que se querem fazer ouvir e estamos em crer que é
necessário que se façam ouvir e que sejam escutadas. Todos estamos cientes do papel
fundamental da FCT para as políticas de ciência e para o desenvolvimento do país.
_________________________

ASSEMBLEIA GERAL DO SNESup: RESULTADOS

Já são conhecidos os resultados da Assembleia Geral do SNESup realizada no passado
dia 27 de janeiro. Há que destacar a participação, condizente com votações anteriores.
Apesar do forte apoio, com uma percentagem de votação de 95,5%, a proposta de
alteração aos Estatutos do SNESup ainda não alcançou o necessário nível de
participação, que permita concretizar a mesma. É por isso sempre importante voltar a
referir que ser sócio do SNESup é também participar da sua vida interna,
nomeadamente as Assembleias Gerais.
As propostas de alteração do Regulamento Eleitoral e alteração ao Regulamento de
Funcionamento da Assembleia Geral mereceram a aprovação de 84,6% e 89,5% dos
votos, respetivamente.
As propostas de adesão à Internacional da Educação e ao Regime de Docentes e
Investigadores das Instituições Privadas apresentadas pelos membros da Direção
mereceram a aprovação dos votantes, com valores claros e expressivos (95,5% no
primeiro caso e 83,8% no segundo).
O mesmo não aconteceu com as propostas apresentadas por outros colegas
associados, tendo sido rejeitada a proposta de adesão à Internacional de Educação
(com apenas 56,7%, não reunindo a aprovação necessária de 4/5 dos votantes) e de
alteração do RDIIP (apenas 41,7% dos votos a favor).
O Relatório e Contas de 2014 mereceu a ratificação com voto favorável de 91,5% dos
votantes.
A todos os associados que participaram em mais este momento de decisões da vida do
SNESup, o nosso agradecimento!
_________________________
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VENCIMENTOS EM 2016 E QUOTA DO SNESup

Estão já disponíveis no site do SNESup as tabelas de vencimentos para o ano de 2016,
com a reposição trimestral dos cortes aos vencimentos. Assim, no final deste ano os
valores de vencimento serão então iguais aos estabelecidos para o início do ano de
2010. São mais de seis anos de regressão nos vencimentos. Para quem, os custos e
benefícios? Eis uma reflexão que importa fazer. O estímulo ao talento e à
produtividade, durante estes seis anos, torna-se evidente…
Claro está que, para além da reposição do que havia sido tirado, temos também o
demais, que resultou na novela dos processos de avaliação de desempenho e da
necessária progressão remuneratória. Muitos colegas têm-nos escrito em relação a
esta matéria, chamando a atenção para o congelamento dos valores dos vários
escalões e da progressão entre os mesmos.
Tal como tivemos ocasião de realçar em comunicado próprio, uma maior
representatividade demonstra uma maior força. É por isso fundamental que todos
possam estar associados. Estar sindicalizado é parte importante e necessária de se ser
docente do ensino superior e investigador.
Incluímos também o valor de quota do SNESup, bem como a recuperação da mesma
em sede de IRS. Fica assim evidente que são muitas as razões para se associar ao
SNESup.
_________________________
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O FIM DA PALAVRA NO ENSINO SUPERIOR

Havíamos já dado conta da promessa que está por cumprir pelo CRUP relativamente
ao acordo estabelecido com o SNESup, sobre o pagamento, por todas as
Universidades, aos Colegas que obtiveram a agregação após 2011, assim que fosse
conhecida uma decisão judicial nesse sentido, transitada em julgado. Ora, perante o
Acórdão de um tribunal superior transitado em julgado que obrigou a UTAD a proceder
ao pagamento devido aos Colegas agregados, veio depois o CRUP informar que afinal
haveria um "consenso generalizado" de opiniões no sentido de que o Acórdão apenas
compromete a UTAD. Está bem de ver que, apesar de vários Reitores reconhecerem a
justiça deste pagamento, só o farão quando forem obrigados pelo tribunal.
Ainda sobre esta matéria, havíamos acordado há pouco tempo com o Presidente de
um Instituto Politécnico permitir que uma situação (aparentemente a única na sua
instituição) fosse resolvida no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). Demos
conta dessa intenção ao Colega, e preparou um dos Advogados que colabora com o
SNESup a ação que enviou ao CAAD, quando formos recentemente surpreendidos pela
resposta desse Presidente: afinal não permite que o litígio seja resolvido em tribunal
arbitral - além de outras duas motivações, invoca, erradamente, como explicámos, que
as custas são aqui elevadas e que estas decisões podem ser revertidas por um tribunal
administrativo. Preferirá este dirigente que o caso vá para tribunal, apesar de
reconhecer a justiça do pagamento, preferindo onerar a sua instituição em custas bem
mais elevadas para depois invocar os escassos recursos financeiros... Afinal parece que
há dinheiro a mais em algumas instituições (ou honradez a menos).

Mal vão as Instituições e o Ensino Superior onde a palavra já de pouco parece valer. Ao
que parece, várias são mesmo as instituições dirigidas por pessoas que afirmam
reconhecer a justiça de uma decisão que podem tomar (afinal ainda vão tendo
autonomia) mas que não o fazem por medo. E depois querem ser respeitados
enquanto apregoam por mais autonomia...
_________________________

SEMANA INTENSA DE NEGOCIAÇÕES

A Direção do SNESup terá mais uma semana intensa de reuniões. No dia 9, terça-feira,
está programada reunião com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e
no dia 10, quarta-feira, com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos. Este conjunto de reuniões desenvolve-se num quadro de intensificação
do diálogo social, do qual se pretende que possam resultar condições positivas para o
ensino superior e investigação. Estarão em debate as questões de contratação e
negociação coletiva, nomeadamente as referentes à produção dos diversos
regulamentos administrativos, bem como medidas de resolução do quadro de
precariedade e necessário rejuvenescimento do corpo docente e de investigação.
Também no dia 10, seremos recebidos em audição da Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência, onde iremos apresentar a precariedade no ensino superior e
ciência, procurando impulsionar as necessárias medidas legislativas para resolver
problemas há muito adiados, num quadro de contínua degradação das condições
contratuais, que afeta milhares de colegas. Existem já propostas da parte de um dos
partidos com assento parlamentar, as quais consideramos que é urgente atender e
reforçar.
_________________________

REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO
E NEGOCIAÇÃO E PROPOSTAS DO SNESup

Durante a segunda quinzena de janeiro, o SNESup foi bastante solicitado para se
pronunciar sobre diversos projetos de Regulamento ou alterações a Regulamentos em
várias instituições.
No dia 22 de janeiro, apresentámos a posição do SNESup sobre o projeto de
Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto de Educação
Universidade de Lisboa. Destacamos a necessidade de condensar os critérios de
avaliação antes do início do período da avaliação, de se considerar a obtenção de graus
e títulos académicos ou relatórios produzidos, tal como decorre do ECDU, ou de que o
Conselho Científico tenha de ratificar as classificações finais dos docentes.
Em 22 de janeiro enviámos à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa um
conjunto de comentários e propostas sobre o projeto do Regulamento de Avaliação do
Desempenho dos Docentes daquela Faculdade, onde alertámos para a necessidade de
cada docente identificar a área disciplinar em que se integra, publicando-se as áreas de
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avaliados e avaliadores, ou de ser o Conselho Científico a definir a classificação final de
cada docente ratificando-a.
No dia 29 de janeiro, apresentámos à Presidente do Instituto Superior de Agronomia
da Universidade de Lisboa a posição do SNESup sobre o projeto de Regulamento de
Assiduidade dos Investigadores daquele Instituto.
Em 26 de janeiro, apresentámos a posição do SNESup sobre o Regulamento de
Prestação de Serviço dos Docentes da Escola Naval.
Em 2 de fevereiro, enviámos à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa a
posição do SNESup sobre o projeto de Regulamento de Distribuição do Serviço dos
Docentes daquela Faculdade.
A todos os Colegas destas diversas instituições que nos fizeram chegar os seus
comentários e sugestões, o nosso reconhecido agradecimento! Ficamos agora a
aguardar o agendamento das diversas reuniões solicitadas para concretizar a devida
audição sindical.
Recebemos já no passado dia 29 de janeiro a proposta de Regulamento de Distribuição
do Serviço Docente do Instituto Politécnico da Guarda para a devida negociação. Os
Colegas que o pretendam podem enviar os seus contributos e comentários até ao
próximo dia 15 de para snesup@snesup.pt.
Uma nota final ainda para o contributo preliminar que enviámos no passado dia 29 de
janeiro sobre o Novo Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho dos
Docentes do Instituto Politécnico de Portalegre que se encontrou em discussão pública
até esta data. Iremos agora promover uma reunião de docentes no próximo dia 11 de
fevereiro, pelas 16:00 horas, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto
e que contará com a presença de um Vice-Presidente da Direção além do Delegado
Regional do SNESup.
_________________________

RCPD UCOIMBRA: SNESup REÚNE COM REITORIA

O SNESup reuniu no passado dia 21 de janeiro com a reitoria da Universidade de
Coimbra de forma a trabalhar sobre a proposta de Regulamento de Contratação de
Pessoal Docente. Foi uma longa reunião, de trabalho intenso, versando ponto a ponto
sobre este documento, integrando os contributos que o SNESup já havia apresentado,
verificando e procurando que fossem reformuladas algumas das enunciações.
Tal como referimos, num momento em que a questão das métricas e dos indicadores é
cada vez mais colocada em causa, deve ser tido cuidado na forma como se tenta
determinar os processos de contratação. Sobretudo, deve-se privilegiar o
funcionamento assente na capacidade de construção de equipas, versus uma
contratação fugaz de estrelas académicas.
_________________________
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SNESup REÚNE COM DIREÇÃO DA FCT/UNL

No dia 28 de janeiro, o SNESup foi recebido pelo Diretor da FCT/UNL, Professor
Fernando Santana, bem como por dois Subdiretores, Professores Graça Martinho e
José Júlio Alferes, e ainda pelo Professor Luís Caires, enquanto responsável da
Comissão de Revisão do RAD daquela Faculdade. Pela parte do SNESup, participaram
na reunião o Presidente da Direção, António Vicente, as delegadas sindicais da
FCT/UNL, Paula Urze e Vanda Lourenço, e ainda Mariana Gaio Alves, membro da
Direção e docente naquela Faculdade.
O principal objetivo da reunião foi o de analisar com maior profundidade o conjunto de
considerações e propostas de alteração apresentadas pelo SNESup sobre o projeto de
revisão do RAD da FCT/UNL e que havia sido remetida à Direção daquela instituição
em 5 de janeiro.
É de sublinhar o clima de cordialidade e abertura em que a reunião decorreu,
permitindo a partilha de pontos de vista entre os presentes na reunião e também o
esclarecimento de algumas das propostas apresentadas pelo SNESup. Porém,
lamentamos que tenha existido tão pouca abertura da Direção da FCT/UNL para
integrar a maior e mais significativa parte das sugestões avançadas pelo SNESup.
Nomeadamente, entendemos que teria sido especialmente importante assegurar uma
maior flexibilidade da valorização respetiva de cada uma das quatro vertentes em
avaliação em cada triénio, bem como as sugestões relativas quer aos poderes dos
Presidentes de Departamento na avaliação dos seus docentes quer à avaliação do
próprio Diretor.
_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Despacho n.º 1472/2016 – D.R. n.º 20/2016, Série II de 2016-01-29
- Instituto Politécnico de Setúbal
Alteração do Regulamento do Processo de Reconhecimento e Validação de
Competências do Instituto Politécnico de Setúbal
Aviso n.º 912/2016 – D.R. n.º 18/2016, Série II de 2016-01-27
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral Ensino Superior
Torna público o início do processo de encerramento voluntário do Instituto Superior D.
Afonso III
Aviso n.º 776/2016 – D.R. n.º 16/2016, Série II de 2016-01-25
- Instituto Politécnico de Coimbra
Consulta pública do projeto de alteração do Regulamento de Equiparação a Bolseiro do
Instituto Politécnico de Coimbra
Regulamento n.º 73/2016 – D.R. n.º 16/2016, Série II de 2016-01-25
- Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia
Regulamento para contratação de investigadores convidados no âmbito de programas,
projetos e prestações de serviço
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Declaração de Retificação n.º 51/2016 – D.R. n.º 16/2016, Série II de 2016-01-25
- Universidade de Lisboa – Reitoria
Retifica o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, aprovado pelo Despacho n.º 14472/2015, de 18
de novembro
Declaração de Retificação n.º 50/2016 – D.R. n.º 16/2016, Série II de 2016-01-25
- Universidade de Lisboa – Reitoria
Retifica o Regulamento Geral de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade
de Lisboa, aprovado pelo Despacho n.º 14073/2015, de 9 de novembro
Despacho n.º 1095/2016 – D.R. n.º 15/2016, Série II de 2016-01-22
- Universidade do Minho – Reitoria
Estatutos do Instituto Confúcio da Universidade do Minho
Despacho n.º 1037/2016 – D.R. n.º 14/2016, Série II de 2016-01-21
- Instituto Politécnico do Porto
Alteração do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do Instituto
Politécnico do Porto
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS

The Street and the City - Awakenings
14-15 Abril, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras (CEAUL),
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE)
Data limite: 29 de fevereiro
International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
29 a 31 julho, Lisboa
Data limite: 8 de março
PRO-VE 2016 : 17th IFIP/Socolnet Working Conference on Virtual Enterprises
3 a 5 outubro
Data limite: 20 de março
CENTERIS - Conference on ENTERprise Information Systems
5 a 7 outubro, Porto.
Data limite: 4 de abril

OUTROS EVENTOS

University 2016 - 10th International Congress of Higher Education
15 a 19 fevereiro, Cuba, Havana Convention Center
Seminário - As Narrativas da Crise e a Crise das Narrativas?
17 fevereiro, ISCTE-IUL
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Ilustrada - Encontro de Ilustração 2016
18 fevereiro, Auditório da Biblioteca da Universidade da Beira Interior.
Undisciplined Environments - International Conference of the European Network of
Political Ecology (ENTITLE)
20 a 23 março, Estocolmo
“A common international standard for rare materials cataloguing? Why? And how?”
22 fevereiro, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal
SEMINÁRIO - Trabalho temporário: representação, negociação e ação coletiva
23 fevereiro, ISCTE-IUL
1st International Conference Queering Partnering
30 e 31 março, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Eurographics
9 a 13 maio, Lisboa. Feira Internacional de Lisboa
5º Congresso Internacional EFCAP - “Mental health needs of young offenders and
victims: Assessment, intervention and legal issues”
11 a 13 de maio de 2016, Porto, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto
3rd International Conference on Project Evaluation
16 e 17 junho de 2016, Universidade do Minho, Guimarães
2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira - 'Culturas
Partilhadas'.
14 a 16 setembro, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto

_________________________

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
Rua do Teodoro, 8 - 3030-173 COIMBRA - Telefone 239 781 920 - snesup.coimbra@snesup.pt

9

