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"DIRECÇÃO DE CAMPANHA" REORIENTA ACTIVIDADE
O programa com que a actual Direcção do SNESup foi eleita em Junho de 2008 apresentava-a
como "Direcção de Campanha" até à conclusão do processo de revisão dos Estatutos de
Carreira, o que, com alguma dose de ingenuidade, prevíamos ocorresse ainda em 2008.
Neste momento contamos no nosso activo com resultados significativos quer na negociação
com o MCTES, quer na apreciação parlamentar, que podem ser medidos pelo número de
disposições, que, num caso e no outro, correspondem à reprodução "ipsis verbis" das nossas

propostas ou foram acolhidas com alterações meramente formais. Subsistem contudo pontos
em que a revisão merece controlo de constitucionalidade e outros que ficarão na nossa agenda
para futuras negociações. No entanto, aguardaremos a publicação dos diplomas resultantes da
apreciação parlamentar para suscitar estas questões.
Começam entretanto a multiplicar-se os projectos de regulamento sujeitos a audição sindical e
foi definido o calendário de realização do III Congresso do SNESup. Para essas áreas, e para
um conjunto de realizações previstas no nosso plano de actividades, se reorientará a
actividade do Sindicato para o 1º semestre.

CONSELHO NACIONAL CONVOCA III CONGRESSO DO SNESup
A reunião do Conselho Nacional realizada no passado dia 6 de Fevereiro aprovou por
unanimidade a convocação do III Congresso do SNESup para os dias 7 e 8 de Maio de 2010
(sexta e sábado) na cidade do Porto, com vista à discussão de "A docência e a investigação no
ensino superior, o sistema binário e o papel do SNESup".
Mais informações no site do SNESup:
http://www.snesup.pt/htmls/EkyVAlEZAEHbsXsEdS.shtml

UMA NOVA COORDENAÇÃO PARA UMA NOVA FASE DA ACTIVIDADE
Assim como o relançamento da actividade e da comunicação do SNESup a partir de
Novembro/Dezembro do ano passado e a apresentação de propostas aos grupos
parlamentares, de acordo com as orientações colegialmente definidas pela Direcção, exigiu a
remodelação da coordenação desta, a nova fase de actividade em que já entrámos levou, em 6
de Fevereiro, à constituição de uma equipa de coordenação reforçada, integrada por António
Vicente (UBI) como Presidente da Direcção, tendo como novos Vice-Presidentes Nuno Ivo
Gonçalves (ISG) e José Rodrigues (ISEP). Teresa Nascimento (UMa) que fica a assegurar a
ligação à Comissão Organizadora do Congresso e Catarina Fernando (também UMa) mantêmse como Vice-Presidentes.
Passam a integrar a Comissão Permanente, coordenada por Teresa Alpuim (UL), Paulo
Cruchinho (Enfermagem de Lisboa) e Henrique Curado (ESTS Porto). Mantém-se a distribuição
por áreas de responsabilidade publicada no nosso site.

DELEGADOS REGIONAIS DE LISBOA
A equipa de delegados regionais de Lisboa foi reforçada com a integração de Jorge Rodrigues
(ISCAL) e José Cavaleiro Rodrigues (E. S. Comunicação Social).
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FORUM SNESup
O Fórum SNESup, lançado em Março do ano passado, ultrapassou na primeira quinzena de
Fevereiro os 120 000 acessos.
Os textos publicados são da responsabilidade individual dos seus autores, não sendo raros os
casos em que um comentário desenvolvido acaba por ser transformado em post.
Escrever para o Fórum é um exercício recompensado com larga audiência.

A MEMÓRIA DO SNESup E A COMUNICAÇÃO
SINDICAL NOS PRIMÓRDIOS DA VIDA DO SINDICATO
Na Secção Revista do nosso site estão já publicados os primeiros cinco números do histórico
SNESup - Informação
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkyuEyVkEuYcUWfgSG
e os dois únicos números do Jornal Em Questão
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkyFFllkuVeQbjdWgR
Estes números coincidem com os primeiros tempos da vida do Sindicato, estando também já
publicados elementos relativos aos primeiros órgãos nacionais (primeira Direcção Pedro
Lourtie), ao I Congresso e à Assembleia Geral que procedeu à revisão estatutária.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkyVlkpAkZZwoOybTO

REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Para além do Regulamento da UTL, em que o SNESup não considera encerrado o processo de
audição, corre neste momento a audição sindical relativa aos projectos de regulamento da
Universidade de Coimbra (documento técnico), da Universidade da Madeira e do IST. O
SNESup ainda não foi ouvido sobre o projecto de Regulamento da Universidade do Porto.
No ensino superior politécnico, decorre a audição sindical sobre os regulamentos dos Institutos
Politécnicos da Guarda, de Coimbra e de Leiria. O SNESup ainda não recebeu o projecto de
regulamento do Instituto Politécnico de Lisboa.
Por princípio, e já o fizemos no caso da UTL / IST, do IP Leiria, do IP Coimbra e do IP Guarda,
serão convocadas reuniões de docentes para debate dos projectos de regulamento
conhecidos.
Veja no site do SNESup a evolução dos processos, no Dossier sobre Avaliação de
Desempenho, diariamente actualizado:
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkyuyAEVAFBxvogTRn
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REUNIÕES SOBRE AVALIAÇÃO
O SNESup tem insistido na marcação de reuniões com as instituições de ensino superior para
discussão dos projectos de regulamento de avaliação de desempenho, o que está por exemplo
adquirido no caso do IP Guarda.
Na U. Coimbra foi a própria Reitoria que tomou a iniciativa de marcar uma reunião com as
associações sindicais. Na sequência dessa reunião divulgámos um comunicado aos colegas
da Universidade, procedimento que seguiremos em casos análogos.

REUNIÃO DE DIRIGENTES E DELEGADOS DO SNESup NO NORTE
No passado sábado, 13 de Fevereiro teve lugar uma reunião de dirigentes e delegados
regionais e sindicais do Norte com o Presidente da Direcção do SNESup. Estiveram também
presentes Paulo Ferreira da Cunha, ex- Presidente da Direcção, actual membro do Conselho
Editorial da Ensino Superior - Revista do SNESup, e autor de um texto de opinião ("Pensada
Lei, Pensada Malícia") sobre avaliação de desempenho já publicado no site do SNESup, e
António Martins, delegado regional da Guarda, que tem tido uma intervenção relevante no
debate sobre o processo de avaliação de desempenho no IP Guarda, sobre o qual prestou
esclarecimentos durante a reunião.
Em foco as recentes alterações do ECDU e ECPDESP por via de apreciação parlamentar e a
intervenção do SNESup nos processos de regulamentação da avaliação de desempenho em
cada instituição.

DOCENTES DE COIMBRA TOMAM POSIÇÃO
SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Dezenas de docentes da Universidade de Coimbra tomaram já posição sobre o projecto de
avaliação de desempenho colocado em debate público pela Reitoria, num documento que
publicamos no nosso site
http://www.snesup.pt/htmls/EkyykFFkllXvrjxdwN.shtml
Na generalidade das instituições que desencadearam processos de debate público a reacção
aos projectos de regulamento difundidos tem sido meramente individual, pelo que é de saudar
o esforço de mobilização em curso.
Para ter presente o que está em causa, ler também
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/projecto_regulamento_ucoimbra.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/extra/UniversidadedeCoimbra-ContributopreliminardoSNESup.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/extra/ComunicadodoSNESupde2deFevereiro.shtml

4
InfoSNESup – Nº 112 – Fevereiro de 2010 – 1ª Quinzena

REBIDES
O SNESup difundiu, na sequência de um alerta recentemente recebido, um conjunto de links
que permitem aos colegas verificar se os seus dados no REBIDES estão correctos.
http://www.snesup.pt/htmls/EkyVlkEyVpVoexeDLS.shtml
O GPEARI tem mantido que só recebe dados a partir das instituições e só os actualiza num
prazo inicial de seis meses. Esta postura contradiz o direito à rectificação de dados pessoais.
Os colegas que, tendo rectificações a pedir, não as vejam aceites deverão reportar a situação a
snesup@snesup.pt juntando cópia da correspondência mantida com o GPEARI.

"VIAGENS CRUZADAS - MOBILIDADE E TRANSFERÊNCIAS"
(Call for papers)
A Universidade de Lisboa – CEC (Centro de Estudos Comparatistas), juntamente com a
Universidade da Madeira e em colaboração com a Dedalus – a Revista da Associação
Portuguesa de Literatura Comparada – estão a organizar um Colóquio Internacional intitulado
“Viagens Cruzadas - Mobilidade e Transferências” a realizar entre 23 e 25 de Setembro
2010, na Universidade da Madeira.
Apela-se a comunicações que reflictam sobre perspectivas teóricas e/ou abordagens
metodológicas quantitativas e qualitativas. As áreas a considerar definem-se, sem contudo se
limitar, aos seguintes tópicos:
•

Viagem e Literatura de Viagens

•

Viagem e Utopia

•

Viagem e Orientalismo

•

Turismo Cultural e Político

•

Transferências Interdisciplinares

•

Transferências Interlinguísticas

•

Colonialismo e Pós-Colonialismo

•

Hibridismo, Métissage e Criolização

Envio das propostas (comunicações individuais de 20 minutos cada ou painéis (com um
moderador e 3-5 participantes).até 15 de Março de 2010.
Línguas do Colóquio: Português, Inglês, Francês.
Custo da Inscrição: Com comunicação: € 60. Sem comunicação: € 40
Proposta e Inscrição a enviar para: rop48648@mail.telepac.pt .

CONGRESSO INTERNACIONAL:
PEQUENA NOBREZA NOS IMPÉRIOS IBÉRICOS DE ANTIGO REGIME
Mais informações em: www.iict.pt/
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INTERNATONAL CONFERENCE
"TENTATIVE GOVERNANCE IN EMERGING SCIENCE AND TECHOLOGY
ACTOR CONSTELLATIONS, INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS & STRATEGIES"
October 28-29, 2010, University of Twente, The Netherlands.
The conference is organized by the Institute of Innovation and Governance Studies (IGS) of the
University

of

Twente

(http://www.universiteittwente.nl/research/igs).

Internationally,

the

conference will be run as a key event of the European Forum for ‘Studies into Policies for
Research and Innovation’ (Eu-SPRI Forum; succeeding the PRIME Network of Excellence;
http://www.euspri-forum.eu/).
Theme
For emerging science and technology (EST) governance becomes tentative when it is designed
as a dynamic process to manage interdependencies and contingencies. Tentative governance
aims at creating spaces of openness, probing and learning instead of trying to limit options for
actors, institutions and processes. It answers political and organizational complexities with
explorative strategies, instead of relying only on orthodox or preservative means.
Call for abstracts (papers, sessions, posters, see also
http://www.igs.utwente.nl/international_conference_tenta/):
The deadline for submission of proposals for papers, sessions or posters is March 16, 2010
Please submit all paper, session and poster proposals
at http://www.igs.utwente.nl/international_conference_tenta/.

SEMINÁRIO PERMANENTE DE HISTÓRIA DO BRASIL - FUNDOS DOCUMENTAIS
PORTUGUESAS RELATIVOS AO BRASIL: QUESTÕES E DEBATES
Caio Boschi (Universidade Federal de Minas Gerais) e Silvestre Lacerda (Direcção Geral de
Arquivos/Torre do Tombo).
17 de Fevereiro - 18h - Local: Instituto de Ciências Sociais, Sala de aula 3 - Av. Prof. Aníbal
Bettencourt, 9 - Lisboa. http://www.cham.fcsh.unl.pt/pages/actividades_brasil.html

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - SEMANA ABERTA 2010
UAlg espera perto de três mil visitantes durante a Semana Aberta 2010
De 23 a 26 de Fevereiro, nos Campi da UAlg em Faro. http://www.ualg.pt/

ENCONTRO "HARMONIZAÇÃO TÉCNICA
A NÍVEL EUROPEU NO DOMÍNIO DA CONSTRUÇÃO"
Local e data: Lisboa, no Centro de Congressos do LNEC, no dia 23 de Março de 2010, entre as
14:00 e as 18:30. O custo de inscrição é de € 40,00.
http://www.lnec.pt/congressos/eventos/encontro_harmtecnica/
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ARTIGOS DE OPINIÃO NA SECÇÃO EM DEBATE
Paulo Ferreira da Cunha, com o artigo “Pensada Lei, Pensada Malícia - a propósito das
avaliações universitárias em preparação” e Nuno Ivo Gonçalves, com o artigo “Os Estatutos do
SNESup e a “lei geral”” vieram animar a Secção em Debate do nosso site.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEVZZNomvhWTC
Os textos publicados poderão ainda ser revistos pelos autores antes da sua prevista publicação
no próximo número da Ensino Superior - Revista do SNESup.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A reunião do Conselho Nacional de 6 de Fevereiro aprovou por unanimidade o Relatório de
Actividades da Direcção e as Contas relativas a 2008.
Seguindo nesta área também a política de recuperar a memória, estão neste momento
publicadas no site do SNESup as contas desde 2001.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkykEZuykkokDHzNuV

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 92/2010, de 12 de Fevereiro –
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.30&iddip=20100259

Aprova os Estatutos da Agência para a Modernização Administrativa, I. P.
Portaria n.º 73/2010, de 4 de Fevereiro http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.24&iddip=20100197

Cria a Comissão de Acompanhamento da Iniciativa Novas Oportunidades e do Sistema
Nacional de Qualificações e define a sua composição, competências e regras gerais de
funcionamento
Aviso n.º 14/2010 publicado em 4 de Fevereiro –
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.24&iddip=20100190

Torna público ter, em 14 de Dezembro de 2009, a República Portuguesa depositado junto da
Organização Mundial de Propriedade Intelectual o seu instrumento de ratificação do Tratado da
Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, adoptado em Genebra
em 20 de Dezembro de 1996

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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