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OE 2016 E MAIS ALÉM

Foi promulgada no dia 28 de março a Lei de Orçamento de Estado para 2016.
Chamamos a atenção para os artigos 26.º e 27.º, que contêm as questões de admissão
de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas e contratação de
doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, verificando-se as
matérias para as quais tínhamos alertado na última InfoSNESup.
Além dessas questões, é importante, também, salvaguardar, em sede de execução
orçamental, a implementação das recomendações sobre o regime transitório e de
medidas de estabilização de vínculos para necessidades permanentes. Embora, no
geral, sejam aspetos com reduzido impacto no orçamento do setor, aplicar estas
medidas pode significar bastante, em instituições já de si fragilizadas.
Há que perceber que o quadro institucional do ensino superior se degrada
aceleradamente com a multiplicação de contratações precárias que desqualificam a
própria formação avançada. As instituições acabam por assumir-se, elas próprias,
como as primeiras a desvalorizar aqueles que formam e a desqualificar o valor da
qualificação.
Os artigos 26.º e 27.º dizem diretamente respeito a este quadro de degradação, após
um corte brutal sobre o setor que atingiu os 30%. O aumento de 2,7% para o ensino
superior significa pouco, ou mesmo nada, em relação a esta matéria.
Em algumas Assembleias Municipais chegaram, inclusivamente, a aprovar-se moções
sobre o regime transitório e aplicação da Diretiva, que abordam não só a sua
necessidade, como também os constrangimentos financeiros das instituições. Não
seria difícil que este tipo de moções se multiplicasse pelo país, em particular nas
instituições mais fragilizadas em contextos com maiores debilidades socioeconómicas.
É um sinal, também, para a forma como as comunidades podem intervir, de facto,
enquanto partes interessadas na resolução dos problemas das instituições, sendo um
sinal também de quais estão verdadeiramente implicadas, ou não, na dignidade e valor
do ensino superior e ciência na sua região.
Os problemas estão aí para os resolvermos e não para fingirmos que não existem.
_________________________

RESOLUÇÃO SOBRE REGIMES TRANSITÓRIOS
E DIRETIVA 1999/70/CE

Tal como demos conta em comunicado próprio, foi aprovada na última semana de
março a redação final da Resolução que resulta do acordo entre as três propostas
aprovadas anteriormente por PS, PCP e BE relativamente ao Regime Transitório e
contratação com vínculos estáveis, e que recomenda ao Governo "a prorrogação do
período transitório previsto no estatuto de carreira docente do ensino superior para a
conclusão do grau de doutor e contratação efetiva com vínculo público dos docentes do
ensino superior público".
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Como já o dissemos, esta Resolução, apesar de ser um sinal político importante, dado
pelos três partidos que suportam, na Assembleia da República, o Governo, em si
significa apenas uma recomendação mas não inscreve um Decreto-Lei, nem se torna
Lei. Apesar de ser muito positiva não está ainda nada concretizado, pelo que não
podemos dá-lo por adquirido até que surja efetivamente a necessária legislação.
Há, assim, agora que concretizar e resolver o espaço de precariedade no ensino
superior e ciência. O SNESup escreveu já ao Ministério nesse sentido. O tempo
escasseia e os meses de abril e maio são decisivos para a implementação de medidas
legislativas efetivas. Mantemos esta batalha e não deixamos cair ninguém. Os Colegas
sabem que contam com o SNESup. E todos contam para a aplicação de um princípio
simples e transversal: necessidades permanentes = vínculos estáveis!
_________________________

REGIME DE CONTRATAÇÃO DE DOUTORADOS

Foi conhecido através do comunicado sobre o Conselho de Ministros de 24 de março
de 2016 que se aprovou a "...adoção de um regime de contratação de doutorados
destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento...".
Refere-se ainda no mesmo comunicado que "O diploma seguirá para consulta ao
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, ao Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos, ao Conselho dos Laboratórios Associados e à
Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia.".
Não discutindo o mérito de trabalhar uma proposta desta natureza, foi com espanto
que tivemos conhecimento desta iniciativa depois do que nos havia sido dito pelo
Ministro Manuel Heitor na reunião que mantivemos no passado dia 7 de janeiro,
nomeadamente quanto à suposta abertura ao diálogo e envolvimento do SNESup e
demais parceiros sociais nos processos de participação e tomada de decisão.
Escrevemos, assim, já ao Ministro Manuel Heitor relembrando não só o que havia
ficado acordado em 7 de janeiro, mas também reforçando que a produção de um
diploma desta natureza está, por força da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, obrigada a
negociação sindical com organizações representantes de tais profissionais como é o
caso do SNESup.
Ficamos a aguardar a resposta do Ministro, bem como o envio do projeto de diploma
em causa, e manteremos os Colegas informados sobre o desenrolar desta matéria.
_________________________

SNESup REÚNE COM PRESIDENTE DO IPV

A Direção do SNESup reuniu com o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu (IPV)
no passado dia 30 de março a propósito da proposta de alteração do Regulamento de
Contratação de Pessoal Docente. Apesar de compreendermos o sentido da proposta,
na sua relação direta com constrangimentos orçamentais, tivemos ocasião de
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comunicar de viva voz que nos parece inaceitável que se repercuta este problema nos
docentes, penalizando-os duplamente, quer nas fragilidades dos vínculos a tempo
parcial, quer na própria desvalorização do trabalho. Os tempos parciais aparecem,
mais uma vez, como panaceia para o problema da pauperização das instituições,
penalizando de forma inaceitável os docentes, com repercussões para a degradação de
todo o sistema. A forma certa de resolver esta questão não é, certamente,
prejudicando os docentes que se doutoraram. Dado o grau de qualificação académica
e de preparação de muitos destes colegas, são fortes opositores em concursos que
poderiam ser abertos. Em vez de se resolver pelo caminho correto, envereda-se pelo
brusco atalho. Não sem completa razão, dado o estado de desinvestimento e cortes
que se fazem sentir dramaticamente nas instituições. Este é um problema para encarar
de frente e não estamos em desacordo com o facto de as instituições estarem muito
subfinanciadas.
_________________________

IPP SUSPENDE PROCESSO DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 2004-2015

No passado dia 30 de março, por decisão da Presidente do Instituto Politécnico do
Porto (IPP), Prof. Doutora Rosário Gamboa, foi suspenso o processo de avaliação de
desempenho dos docentes desta instituição, referente ao período 2004-2015.
Esta suspensão surge na sequência do pedido do SNESup e de vários docentes, dado
terem sido detetados problemas graves neste processo de avaliação que prejudicavam
seriamente a generalidade dos docentes do IPP.
Congratulamo-nos com esta decisão e já apelámos à CCADD e à Presidência do IPP
para que se reinicie o processo de negociação e diálogo para redefinição do sistema de
avaliação para este período.
Ainda em 30 de março, realizou-se uma reunião de docentes do IPP sobre este mesmo
assunto. A reunião teve uma numerosa participação de colegas de várias Escolas do
IPP, sendo consensual a rejeição liminar da grelha de avaliação definida pela CCADD,
bem como a não aceitação da desigualdade de classificação entre os docentes que
ocupam os principais cargos de gestão e os restantes colegas. Para além das várias
propostas apresentadas nessa reunião, foi decidido recolher mais contributos.
Convidamos os docentes do IPP a enviarem-nos as suas sugestões e propostas sobre
este processo de avaliação.
_________________________

REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO E PROPOSTAS DO SNESup

Apresentámos ao Diretor de Ensino da Escola Naval no passado dia 30 de março a
posição do SNESup sobre o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de
Pessoal Docente Civil da Escola Naval, uma proposta que nos parece bem estruturada,
como tem sido apanágio das propostas recebidas pelo SNESup pela Escola Naval,
respeitadora do Estatuto da Carreira Docente Universitária, e sobre a qual
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apresentámos apenas algumas sugestões que fomos já informados terem sido bem
acolhidas. Um bom exemplo a seguir.
Veiculámos ainda no passado dia 23 de março a posição do SNESup sobre a proposta
de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do ISEG-ULisboa. A
reunião, que visou concretizar a negociação deste Regulamento, e onde foi possível
chegar a entendimento sobre praticamente todas as sugestões indicadas pelo SNESup,
o que merece um destaque positivo, realizou-se no passado dia 4 de abril, tendo
decorrido num clima cordial.
Enviámos no dia 04 de abril a posição do SNESup sobre a Proposta de Regulamento de
Avaliação de Desempenho dos Docentes da Faculdade de Farmácia da ULisboa, um
documento que precisa de ser bastante melhorado. Esperamos ter oportunidade de
contribuir para tal aquando da reunião que entretanto solicitámos para formalizar a
devida audição sindical.
Apresentámos no dia 06 de abril a posição do SNESup sobre a proposta de
Regulamento de Contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este é um documento pouco original e
que tenta replicar os males que outras Universidades já tentaram nesta área,
nomeadamente quanto ao desrespeito pela proporcionalidade entre a percentagem
de contratação e o número de horas letivas que os docentes em tempo parcial devem
lecionar. Uma proposta de Regulamento que precisa verdadeiramente de ser corrigida
para que se eliminem estas e outras ilegalidades para as quais alertámos na posição
enviada à UTAD e que esperamos poder fazê-lo aquando da devida negociação.
_________________________

PROTOCOLOS

Grupo Alberto Oculista
Com sede no Funchal, e lojas na Madeira, Açores, Lisboa, Coimbra e Figueira da Foz,
bem como em várias localidades do Algarve. Proporciona descontos até 20% e
facilidades de pagamento em produtos e serviços de ótica e optometria a sócios e
familiares.
Cambridge School
Descontos de 10% nos cursos de inglês, francês, alemão e português para estrangeiros
nas escolas do grupo, abrangendo sócios do SNESup e familiares.
_________________________

COMO USUFRUIR DOS PROTOCOLOS

Não esqueça que, para usufruir das vantagens dos protocolos, deverá ter o seu cartão
do SNESup válido e atualizado.
A atualização do seu cartão ou dos dados que nele constam pode ser feita online.
A chave de acesso individual ser-lhe-á facultada, a seu pedido, através de mensagem
enviada para o secretariado.
_________________________

5

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Lei n.º 7-a/2016 - D.R. n.º 62/2016, 1º suplemento, Série I de 2016-03-30
- Assembleia da República
Orçamento do Estado para 2016
Resolução da Assembleia da República n.º 53/2016 - D.R. n.º 60/2016, Série I de
2016-03-28
- Assembleia da República
Recomenda ao Governo a prorrogação do período transitório previsto no estatuto da
carreira docente do ensino superior para a conclusão da obtenção do grau de doutor e
a contratação efetiva com vínculo público dos docentes do ensino superior público.
Regulamento n.º 361/2016 – D.R. n.º 67/2016, Série II de 2016-04-06
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Estatutos do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
Regulamento n.º 354/2016 – D.R. n.º 66/2016, Série II de 2016-04-05
- Universidade da Madeira
Regulamento da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira
Aviso n.º 4458/2016 - D.R. n.º 64/2016, Série II de 2016-04-01
- Universidade de Aveiro
Consulta Pública - Estatutos da Universidade de Aveiro
Regulamento n.º 344/2016 - D.R. n.º 63/2016, Série II de 2016-03-31
- Instituto Politécnico de Bragança
Regulamento de prestação de serviço dos docentes do Instituto Politécnico de
Bragança
Despacho n.º 4403/2016 - D.R. n.º 62/2016, Série II de 2016-03-30
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
da ESTGF
Regulamento n.º 330/2016 - D.R. n.º 61/2016, Série II de 2016-03-29
- Universidade de Coimbra
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da Universidade de
Coimbra
Despacho n.º 4262/2016 - D.R. n.º 59/2016, Série II de 2016-03-24
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
do ISEP
Despacho n.º 4227/2016 - D.R. n.º 58/2016, Série II de 2016-03-23
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
da ESEIG
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Despacho n.º 4226/2016 - D.R. n.º 58/2016, Série II de 2016-03-23
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
do ISCAP
Despacho n.º 4225/2016 - D.R. n.º 58/2016, Série II de 2016-03-23
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
da ESSE
Despacho n.º 4156/2016 – D.R. n.º 57/2016, Série II de 2016-03-22
- Instituto Politécnico do Porto
Homologação do Regulamento Específico da Avaliação de Desempenho dos Docentes
da ESTSP
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS
Conferência internacional – “Europa e Refugiados: Política e Práticas”
19 e 20 outubro, Instituto de História Contemporânea, IHC-UNL, CEME-UNED
Data limite: 27 de maio
2.ª Conferência Internacional (CISPEE2016) “(Re)Pensar a Educação Superior de
Engenharia”
19 a 21 outubro, UTAD, Vila Real
Data limite: 22 de maio
RABAN 2016 - 7th International Workshop on Recent Advances in Broadband Access
Networks
18 a 20 outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.
Data limite: 10 de junho
ICUMT 2016 – The 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications
and Control Systems
18 a 20 outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.
Data limite: 10 de junho
OUTROS EVENTOS
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)
Congresso Nacional do Emprego Jovem
19 abril, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
Eurographics
9 a 13 maio, Lisboa. Feira Internacional de Lisboa
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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
Conferência Internacional - Música e Mobilidade Humana - Redefinindo Comunidade
em Contexto Intercultural
7 a 9 junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança,
(FCSH/NOVA) e Academia da Força Aérea Henri Coanda da Roménia
Conferência Internacional - Canção de Protesto e Mudança Social
15 a 17 junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança e
pelo Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL e Câmara Municipal de Grândola.
3rd International Conference on Project Evaluation
16 e 17 junho de 2016, Universidade do Minho, Guimarães
119th European Study Group with Industry (ESGI)
27 junho a 1 julho,Instituto Politécnico do Porto.
KISMIF International Conference "DIY Cultures, Spaces and Places"
18-21 julho, Porto
KISMIF Summer School "Mappin’ Your Own Underground!"
22 julho, FLUP-Porto
2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira - 'Culturas
Partilhadas'.
14 a 16 setembro, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
PRO-VE 2016 : 17th IFIP/Socolnet Working Conference on Virtual Enterprises
3 a 5 outubro, Porto
CENTERIS - Conference on ENTERprise Information Systems
5 a 7 outubro, Porto.
_________________________
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