Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior

InfoSNESup
Número 110 – Janeiro de 2010 – 1ª Quinzena

SUMÁRIO


CONTRATO DE CONFIANÇA: APENAS UMA MIRAGEM?



COMISSÃO PARLAMENTAR ADIA VOTAÇÃO PARA DIA 20



DEBATE SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A 27 DE JANEIRO NO IST



SNESup CLARIFICA SITUAÇÃO QUANTO
A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO IP LISBOA



REUNIÃO COM PRESIDÊNCIA DO IP LEIRIA ADIADA.



RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
- CAAD CONTACTA INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR



DIRECÇÃO DO SNESup PROPÕE CONSELHO
NACIONAL PARA VOTAR REALIZAÇÃO DO III CONGRESSO.



MEMÓRIA DO SNESup



PRESTAÇÃO DE CONTAS



CIAC PROMOVE I JORNADAS
DE INVESTIGAÇÃO EM ARTES E COMUNICAÇÃO



7TH PAN-EUROPEAN INTERNATIONAL RELATIONS CONFERENCE



WORK, EMPLOYMENT AND SOCIETY CONFERENCE 2010



SEMINÁRIO INTERNACIONAL A PARTICIPAÇÃO DOS UTENTES
COMO GARANTIA DE EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO



5ª CONFERÊNCIA ANUAL DA ORDEM DOS ECONOMISTAS



DIÁRIO DA REPÚBLICA

CONTRATO DE CONFIANÇA: APENAS UMA MIRAGEM?
Numa das primeiras reacções ao anúncio da celebração de contratos de confiança entre o
MCTES, as Universidades e os Institutos Politécnicos,
http://www.mctes.pt/archive/doc/cc_universidades.pdf
http://www.mctes.pt/archive/doc/cc_politecnicos.pdf
Luís Moutinho, ex-Presidente da Direcção do nosso Sindicato, alertava no Fórum SNESup para
a “miragem”
http://forumsnesup.wordpress.com/2010/01/15/ainda-a-miragem/

Na reunião plenária de Direcção realizada no passado sábado na recém inaugurada sede de
Coimbra o assunto foi também abordado.
Os contratos assinados há dias não têm verdadeiro alcance plurianual, uma vez que
expressamente se faz depender a atribuição de verbas para 2011 e anos seguintes da situação
financeira do país, são, confessadamente, meras "Bases Programáticas", dependendo a sua
concretização de "Programas de Desenvolvimento", e não são juridicamente vinculativos. Têm
apenas valor político, e, receamos, valor político conjuntural.
Estranhamos que, com um quadro de financiamento que meramente repõe os níveis
orçamentais de 2005, se aponte para a assunção de novos compromissos em matéria de
formação. Apesar do incremento previsto para o ensino à distância, o reforço da formação
tecnológica vai exigir mais recursos para ensino presencial. Perspectiva-se a sobrelotação das
turmas ou a ultrapassagem dos limites das cargas horárias lectivas dos docentes, havendo já
pelo menos um Instituto Politécnico que considera que as horas de leccionação dos Cursos de
Especialização Tecnológica (CET) valem menos do que as outras, por "não serem ensino
superior".
Preocupa-nos entretanto que se ponha ênfase não no número de formandos, mas no número
de formandos certificados, o que quer dizer que as pressões que existem nos ensinos básicos
e secundário para “trabalhar para as estatísticas” se vão transferir para o ensino superior.
O facto é que na sequência da revisão dos Estatutos de Carreira Docente são já conhecidos
projectos de regulamento de avaliação de desempenho que penalizam salarialmente os
docentes que tiverem taxas de aprovação de alunos inferiores às estabelecidas pelos órgãos
de gestão.

COMISSÃO PARLAMENTAR ADIA VOTAÇÃO PARA DIA 20
A votação em Comissão das alterações ao ECDU / ECPDESP, inicialmente programada para
dia 14 de Janeiro, foi adiada para dia 20.
Surgiram entretanto da parte dos grupos parlamentares algumas novas propostas de alteração
que nos levam a presumir que o corpo dos Estatutos e o regime transitório do ensino
universitário serão significativamente melhorados, o que não é líquido suceda em relação ao
regime transitório do Ensino Superior Politécnico.
A Direcção do SNESup , através dos colegas Nuno Ivo Gonçalves e Jorge Morais participou
em 7 de Janeiro num plenário de docentes do IPP Porto, a convite da respectiva comissão
promotora, e teve reuniões com os Grupos Parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda,
nas quais participaram Nuno Ivo Gonçalves e Teresa Alpuim.
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DEBATE SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A 27 DE JANEIRO NO IST
O debate anunciado recentemente no SNESup sobre “A avaliação de desempenho nos
Estatutos de Carreira”, a ter lugar no Instituto Superior Técnico a 27 de Janeiro a partir das 15
horas, terá entre outros, os seguintes tópicos:
•

Métricas: são ou não uma boa forma de avaliação?

•

Avaliação pedagógica: garantia da qualidade de ensino ou apoio ao facilitismo?

•

Perfis: vários tipos de docentes?

•

Poder de decisão: quem avalia?

•

Diferenciação de desempenho: quando se justifica uma negativa? ou um “excelente”?

Foi cedido para o efeito o Anfiteatro QA 02.3 da Torre Sul do IST.
O debate é aberto a todos os docentes do ensino superior.

SNESup CLARIFICA SITUAÇÃO QUANTO
A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO IP LISBOA
A intervenção formal das associações sindicais na aprovação dos Regulamentos da Avaliação
de Desempenho deve fazer-se mediante envio dos documentos, em boa e devida forma, aos
Sindicatos, na versão imediatamente anterior à aprovação final.
As posições do SNESup, sem prejuízo da dinamização do debate público nas instituições,
serão assumidas mediante análise jurídica e com participação dos delegados sindicais e
associados das instituições onde estes não existam.
Consultas orais a sindicalizados da “casa”, sem poderes para comprometer o Sindicato não
são de todo em todo admissíveis.
Tivemos de pôr os pontos nos “ii” no IPL a propósito desta questão, mas até à data não
recebemos na nossa sede o projecto de regulamento, ao contrário do que sucedeu, por
exemplo, na UTL.
http://www.snesup.pt/htmls/EkyFFluEEyJXfJCFxB.shtml
E já percebemos que estamos a ser discriminados em relação a outras associações sindicais.

REUNIÃO COM PRESIDÊNCIA DO IP LEIRIA ADIADA.
As reuniões sucessivamente marcadas com a Presidência do Instituto Politécnico de Leiria
para 11 e 25 de Janeiro foram adiadas, respectivamente devido à assinatura do “contrato de
confiança” e à realização de uma reunião do Conselho Geral.
Aguardamos agora a marcação de nova data.
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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
- CAAD CONTACTA INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
O recurso à arbitragem previsto no ECDU/ECPDESP só pode ser efectivo desde que em
regulamento interno da instituição se aceite a jurisdição de um Centro de Arbitragem
legalmente acreditado.
O CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa, constituído sob a égide do Ministério da
Justiça, vem contactando as instituições de ensino superior com o propósito de explicar a estas
o modus faciendi.

DIRECÇÃO DO SNESup PROPÕE CONSELHO
NACIONAL PARA VOTAR REALIZAÇÃO DO III CONGRESSO.
A Direcção do SNESup pediu a realização de um Conselho Nacional para debater a realização
do III Congresso do SNESup, tendo elaborado na sua recente reunião plenária em Coimbra
uma proposta que aponta para a respectiva realização em 7/8 de Maio na cidade do Porto.
A realização do III Congresso é um dos pontos das linhas de candidatura da actual Direcção,
empossada em 21 de Junho de 2008.

MEMÓRIA DO SNESup
Estão já on line a Acta da Assembleia Constituinte do SNESup, realizada em 13/14 de
Novembro de 1989 e os primeiros Estatutos do Sindicato, aprovados na mesma ocasião.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Depois do Relatório de Actividades da Direcção e das Contas relativos a 2008 foram já
colocados on line os Relatórios e as Contas de 2007 a 2005. Ao contrário do que faremos na
Memória do SNESup, aqui iremos “recuando”.

CIAC PROMOVE I JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO EM ARTES E COMUNICAÇÃO
O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg)
organiza, a 16 e 17 de Janeiro, as I Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação. O
evento decorrerá entre as 09h00 e as 18h30 no Anfiteatro 0.5 do Complexo Pedagógico do
Campus Penha.
As intervenções nas I Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação dirigem-se a um
público especializado na área das artes e da comunicação e têm como objectivo promover a
divulgação da investigação que está a ser desenvolvida por professores, investigadores e
alunos de doutoramento do CIAC, bem como estimular o debate interdisciplinar entre as
diversas áreas de especialização e de actuação deste centro de investigação.
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7TH PAN-EUROPEAN INTERNATIONAL RELATIONS CONFERENCE
Politics In Hard Times: International Relations Responses To The Financial Crisis
- Stockholm, 9-11 September 2010
The conference will feature keynote speeches by Peter Gourevitch, Professor of Political
Science, University of California at San Diego, and Ambassador Jan Eliasson, Senior Visiting
Scholar at the United States Institute of Peace (USIP) and former United Nations Special Envoy
for Darfur.
The conference consists of sections
For more information on these sections and their convenors see http://www.sgir.eu/conference.

WORK, EMPLOYMENT AND SOCIETY CONFERENCE 2010
Managing Uncertainty: A New Deal? – International Challenges And The Changing Face Of
Work
Tuesday 7th – Thursday 9th September - University of Brighton
The seismic and erratic changes in economic affairs has had global reverberations in terms of
rapidly rising unemployment rates; unprecedented post-war government intervention in the
management of the economy; and wide ranging consequences for labour that are becoming
ever more apparent as events unfold since the autumn of 2008.
These developments present a new set of challenges around inequalities, insecurity, changing
forms of organisational practices and regulation; but many of these have their roots in traditional
concerns of employment researchers. What is new and what has changed? How can we get a
better grasp on these developments, both theoretically and empirically with an international
perspective? Will the recession throw up new forms of regulation? Are we looking at a new deal
and how will it challenge new dependencies at work and in society more widely?
Full details available online: http://www.britsoc.co.uk/events/wes.htm

SEMINÁRIO INTERNACIONAL A PARTICIPAÇÃO DOS UTENTES
COMO GARANTIA DE EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO
26 de Janeiro de 2010, CES-Lisboa/CIUL, Picoas Plaza, Rua do Viriato, n.º 13 (estação de
metro Picoas).
Apresentação
O seminário internacional aqui proposto procura abrir uma nova perspectiva de leitura sobre
algumas práticas de gestão participativa de serviços públicos, no espectro autárquico,
focalizando o debate sobre alguns serviços (especificamente serviços de gestão hídrica e dos
parques habitacionais públicos) que – em alguns países – encontram-se sob a competência de
empresas públicas ou agências especiais com “status” de direito privado. Neste sentido, aponta
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para a análise de casos que possam fornecer uma base de reflexão sobre o valor da inovação
no aumento da eficiência e da transparência da gestão pública, valorizando a competência de
profissionais e académicos estrangeiros, e criando um espaço de discussão inovador para
autarcas, técnicos e investigadores portugueses.
Pretende-se, igualmente, contribuir para a abertura de um debate sobre a relação que pode ser
estabelecida entre o objectivo político, de ampliar a participação dos cidadãos na gestão
pública, e a construção de novas formas de gestão dos serviços públicos. Trata-se de uma
abordagem inovadora à análise sobre experiências participativas, eminentemente centradas
em aspectos sociológicos e políticos, procurando-se, desta forma, dar maior atenção às
transformações produzidas no âmbito da gestão dos serviços.

5ª CONFERÊNCIA ANUAL DA ORDEM DOS ECONOMISTAS
A Ordem dos Economistas realiza, no próximo dia 3 de Fevereiro, das 09.30 às 18.30 horas, no
Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian a sua 5ª Conferência Anual, dedicada à análise
do Orçamento do Estado para 2010, cuja estrutura assenta em dois painéis temáticos com
oradores convidados e moderados por jornalistas da imprensa económica.
Para aceder ao Programa clique aqui:
http://www.ordemeconomistas.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=4481633&att_display=n&
att_download=y

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei n.º 5/2010 de 5 de Janeiro - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/01/01000/0018000181.pdf
- Actualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2010.
Portaria n.º 12/2010 de 7 de Janeiro - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/01/00400/0004000040.pdf
- Aprova a tabela de actividades de elevado valor acrescentado para efeitos do disposto no
n.º 6 do artigo 72.º e no n.º 4 do artigo 81.º do Código do IRS.
Portaria n.º 1460-C/2009 de 31 de Dezembro - http://dre.pt/pdf1sdip/2009/12/25202/0002200022.pdf
- Aprova o modelo do formulário para a acção de impugnação judicial da regularidade e licitude
do despedimento.

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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