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APRECIAÇÃO PARLAMENTAR DO ECDU / ECPDESP - VOTAÇÃO SUSPENSA 

A apreciação parlamentar do ECDU / ECPDESP, cuja segunda sessão de votação na 

Comissão Parlamentar de Educação e Ciência decorreu na terça-feira, 26 de Janeiro, 

continuará na próxima quinta-feira, dia 4 de Fevereiro. Em aberto algumas disposições do 

corpo do ECPDESP, a quase totalidade das disposições do regime transitório do ECPDESP, e 

a retroacção ou não a 1 de Setembro de 2009 das alterações efectuadas a ambos os 

Estatutos. 

Temos feito algumas críticas ao sentido das votações que têm tido lugar: 

http://www.snesup.pt/home.shtml 

no entanto só depois da conclusão do processo em Comissão iremos publicar um conjunto de 

comunicados sobre as propostas que continuarão na agenda do SNESup. 

Nas últimas semanas o SNESup tem mantido contactos com os grupos parlamentares do PSD, 

CDS e BE. Em 22 de Janeiro realizou-se uma reunião formal com o Grupo Parlamentar do 

CDS para a qual convidámos também colegas do ISEL integrados no movimento independente 

do Politécnico. Na data em que encerramos a edição desta newsletter está também agendada 

uma reunião com o Grupo Parlamentar do PCP.  
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DEBATE SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO IST 

No passado dia 27 de Janeiro o SNESup ocupou durante horas um dos anfiteatros do IST para 

debater a “Avaliação de desempenho nos Estatutos de Carreira”. Na mesa estiveram Teresa 

Alpuim (FCUL), Catarina Fernando (UMa) e António Vicente (UBI) que apresentaram 

comunicações que já estão disponíveis no Site do SNESup, bem como António Oliveira (IP 

Beja) e um colega que apresentou a comunicação de José Moreira (Ualg), retido na sua 

instituição por motivo de serviço de exames. 

Foram sendo colocadas numerosas questões por parte dos colegas que assistiram ao debate e 

feita referência a diversos projectos de regulamento já conhecidos. 

O nosso site tem desde há dias na Secção “Dossiers” uma Subsecção sobre Avaliação de 

Desempenho onde iremos colocando legislação, artigos e comunicações, projectos de 

regulamento das instituições e pareceres sobre eles emitidos pelo SNESup. 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkyuyAEVAFBxvogTRn 

 

 

SNESUP PROMOVE REUNIÃO NO IP LEIRIA 

Foram já publicados pelo Instituto Politécnico de Leiria dois dos Regulamentos sobre os quais 

pretendíamos transmitir à respectiva Presidência a nossa opinião. Tendo sido entretanto 

desencadeada simultaneamente debate público e audição sindical em relação  a um projecto 

de regulamento de avaliação de desempenho, o SNESup irá promover uma reunião dos 

docentes do IP Leiria na próxima 4 ª feira, 3 de Fevereiro, pelas 14.30 na ESTG.  

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SETÚBAL ELEGE COMISSÃO SINDICAL 

A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal voltou a ter, a partir do passado 

dia 21 de Janeiro, uma Comissão Sindical, integrada por duas colegas. 

Às novas delegadas sindicais aqui ficam os nossos votos de bom trabalho. 

 

 

ESTADO CONDENADO POR OMISSÃO LEGISLATIVA 

O SNESup já conseguiu a condenação do Estado por omissão legislativa numa acção em que 

reclamava uma compensação para uma sua associada por não ter sido publicada 

tempestivamente a legislação sobre subsídio de desemprego.  

O acórdão encontra-se publicado em 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/sentenca_sub_desemprego.pdf 

Temos outras acções em curso. 

Iremos contactar o Provedor de Justiça no sentido de apoiar a produção de legislação sobre 

estas situações. 
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PEDIDOS DE DECLARAÇÕES E NOTAS DE LIQUIDAÇÃO DO IRS 

O SNESup tem mantido correspondência com a Comissão Nacional de Protecção de Dados 

Pessoais e com instituições no sentido de se encontrarem procedimentos de comprovação de 

rendimentos auferidos que não impliquem a revelação de dados sobre rendimentos de 

conjuges ou sobre deduções. 

Em breve iremos enviar a todas as instituições de ensino superior uma circular sobre o 

assunto. 

 

 

TEMAS DE ACTUALIDADE 

Encontra-se publicado no nosso site o artigo de Ladislau Dowbor “Da propriedade intelectual à 

Economia do Conhecimento” 

http://www.snesup.pt/htmls/EkyuyAEpupEqXfMWur.shtml 

 

 

TERESA ALPUIM ELEITA COORDENADORA  
DA COMISSÃO PERMANENTE DA DIRECÇÃO 

Na reunião plenária ordinária da Direcção do SNESup realizada em Coimbra no passado dia 

16 de Janeiro, dia de inauguração da nova sede do SNESup na referida cidade, ficou concluída 

a revisão do Regulamento de Funcionamento da Direcção, cujo texto actualizado já está 

publicado no site. 

http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZFpyEkVZbvrUsT.shtml 

Situações em que um Presidente da Direcção que, no modelo estatutário do SNESup, é um 

primus inter pares, se recuse a reunir a Direcção ou a Comissão Permanente desta passam a 

ter solução consagrada no próprio Regulamento. A Comissão Permanente passou aliás a 

dispor de um coordenador próprio. 

Na reunião da Comissão Permanente realizada em 27 de Janeiro último a colega Teresa 

Alpuim, Professora Catedrática da FCUL, foi eleita coordenadora da Comissão. 

 

 

CONVOCADO CONSELHO NACIONAL PARA 6 DE FEVEREIRO 

Encontra-se convocada para Sábado, 6 de Fevereiro, em Lisboa, uma reunião do Conselho 

Nacional do SNESup que, entre outros pontos, discutirá a realização do III Congresso do 

Sindicato e o Relatório e Contas de 2008.  
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MEMÓRIA DO SNESUP 

Encontra-se já publicada no site do SNESup a Composição da Comissão Instaladora que, 

presidida por Pedro Lourtie, orientou o Sindicato de 15 de Novembro de 1989 a 11 de Maio de 

1990. 

http://www.snesup.pt/htmls/EkyuuukpAEEshiVOnv.shtml 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registámos 

Portaria n.º 55/2010. de 21 de Janeiro - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/01/01400/0021200216.pdf 

- Regula o conteúdo do relatório anual referente à informação sobre a actividade social da 

empresa e o prazo da sua apresentação, por parte do empregador, ao serviço com 

competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral 
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