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“stakeholders” somos nós e é bom que nos 

irá fazer por nós.   Desvalorizar o conheci-
-
-

rio e mais ainda no Ensino Superior e Ciência.      

COM AMIGOS DESTES…!
A ser verdade que alguns membros 
do CRUP pretendem fazer tábua 
rasa das avaliações de desempenho 
passadas, limitando a contabiliza-
ção a um ponto por ano, com a argumen-
tação de que o nosso sistema de avaliação 
de desempenho não possui diferenciação do 
mérito, que pensar dos primorosos exercí-
cios matemáticos em que assentaram tantos 
regulamentos? Que foi feito de tantas fórmu-
las e pontos calculados à centésima (senão 
à milésima) e de buscas de publicações dos 
avaliados em bases de revistas indexadas? 
Uns a fazer que avaliavam, e que reservaram 
para si avaliações automáticas de Excelente, 
e outros obrigatoriamente forçados ao jogo 

DE ATRASO, EM ATRASO
Vai já adiantado o mês de março, e está por 
cumprir, na quase totalidade das instituições 
de Ensino Superior, o pagamento das pro-
gressões remuneratórias por efeito da avalia-
ção de desempenho.   

O impacto com a progressão remune-
ratória de todos aqueles que a ela têm 
direito é de 8,5 milhões de euros, repre-
sentando 0,7% da dotação dos estabele-
cimentos de Ensino Superior e 0,3% do 
orçamento do Ensino Superior e Ciência. 
Têm direito à progressão todos os cole-
gas que possuem 10 ou mais pontos acu-
mulados na mesma categoria e escalão.     
Cada 10 pontos acumulados dão direito à 

que os colegas com 20 pontos acumulados na 
mesma categoria e escalão progridem dois 
escalões. 

Como irá agora acertar o passo a 
medida determinada pelo Governo do gra-
dual aumento da progressão, dos 25% ini-
ciais aos 100%, no 2º semestre de 2019?    
Em sede de Orçamento de Estado o SNESup 
procurou que o Orçamento Privativo dos 
diversos estabelecimentos de Ensino Supe-
rior contivesse a provisão do valor das pro-
gressões. No entanto, nenhum partido apre-
sentou qualquer proposta nesse sentido, 
nem o Governo corrigiu os quadros, ape-
sar de o impacto já ser conhecido atra-
vés de um trabalho realizado pela DGAEP.      
É absolutamente inaceitável que tal valor 
não tenha sido incluído desde logo em sede 
de Orçamento! E a culpa não recai só no 
Governo, mas também sobre as instituições 
que não souberam fazer valer a sua autono-
mia, lutando pela valorização dos seus docen-
tes e investigadores, eles que são responsá-
veis pela captação de, pelo menos 600 milhões 
de euros, ou seja, cerca de 30% do orçamento 
dos estabelecimentos de Ensino Superior.    
Aqueles que são efetivamente responsá-
veis pela maior captação de fundos externos 

-
cos, cujos sacrifícios são o que permite que 
as instituições possam funcionar, são assim 
tratados (e assim se deixam tratar, ao não 
se sindicalizarem e não procurarem defen-
der-se e valorizar-se). Não haja dúvidas que 

ESTE É O 
ESPAÇO EM QUE 
CONSTRUÍMOS 
O FUTURO E A 
VALORIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE. 
É BOM QUE 
SAIBAMOS 
DEFENDÊ-LO E 
QUE SAIBAMOS 
VALORIZÁ-LO.
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do ser-se avaliado? Foi tudo tempo perdido? 
Ou foram os regulamentos de avaliação ape-
nas criados para punir?

 

A URGENTE E IMPERIOSA REGULAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO 
Depois de mais de dez anos – uma longa 
espera – surge a garantia dada ao Público 
pelo ministro Manuel Heitor de que a car-
reira dos professores do Ensino Superior será 

A notícia demonstra a intenção positiva 
do MCTES, mas porque a realidade não é 
apenas feita de manobras de comunicação, 
importa que o ministério chame os sindicatos 
e a organização patronal para uma primeira 
reunião, a ocorrer tão breve como possível.

Como se recordam, o SNESup apresen-
tou ao Governo anterior  uma proposta de 
RPDIIP, a qual não teve qualquer seguimento. 

É importante reforçar a qualidade do 
Ensino Superior privado, assegurando que 
a noção de corpo docente próprio corres-
ponda de facto a corpo docente com vincu-
lação estável às instituições, evitando assim 
situações que acarretam danos vários à cre-
dibilidade do Ensino Superior. Nesse sentido,  
o SNESup enviou já uma proposta aos diver-
sos partidos políticos, no sentido da introdu-
ção de uma correção cirúrgica à Lei de Graus 
e Diplomas. É imperiosa a existência de “uma 
carreira paralela à dos docentes do ensino 

superior público” (art.º 52.º da Lei 62/2007), 
através de um Regime do pessoal docente 
e de investigação das instituições privadas 
(art.º 53.º da Lei 62/2007).

Desenvolvendo o trabalho realizado até 
aqui, o SNESup irá organizar um encontro 
sobre a carreira docente no Ensino Superior 
Privado. Esperamos poder contar com a par-
ticipação de todos, para que possamos mudar 
para melhor a realidade deste setor.

40% do pessoal docente
da UC é convidado

E isto não pode infelizmente ser negado! 
Como negado não pode ser que os regula-

mentos da Universidade de Coimbra assen-
tam na violação dos limites horários estabe-
lecidos no ECDU e a proporcionalidade apli-
cável aos convidados. Há uma base jurí-
dica sólida, em que estão de acordo o Prove-
dor de Justiça e a Secretaria Geral de Educa-
ção e Ciência, quando concluem pela violação 
do n.º1 do art.º 71.º do ECDU, os princípios da 
legalidade, da proporcionalidade e da razoa-
bilidade insertos nos art.ºs 3.º, 7.º e 8.º do CPA, 
e o art.º 158.º do CT (aplicado por remissão do 
art.º 4.º da LTFP). 

 O parecer da Secretaria Geral cita tam-
bém a fundamentação desenvolvida pela 
Dra. Celeste Cardoso e apresentada pelo SNE-

-
mente do seu entendimento sobre a manifesta 
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ilegalidade deste tipo de normas.  
Ser docente e investigador no Ensino Supe-

rior implica também saber quando os núme-
ros não mentem. As cargas horárias mais 

docentes reais são muito diferentes do decla-
rado pelo reitor da Universidade de Coimbra, 

-
dades do que as citadas na sua comunicação.

Bem pode o reitor da UC escrever os des-
mentidos que escrever, que a prática da sua 
gestão lá estará a denunciar as alegadas boas 
práticas! 

POR UM PREVPAP ISENTO, 
CLARO E JUSTO
A audição do SNESup, a 13 de março, em 
sede da Comissão Parlamentar de Educação e 
Ciência, a propósito da aplicação do PREVPAP 
aos docentes e investigadores, revelou núme-
ros e situações alarmantes - 6000 candida-
turas de Pessoas, merecedoras de uma vida 
digna. Estamos a falar de docentes convida-
dos que prestam serviço com cargas horárias 

até superiores aos limites do ECDU, que coor-
denam cursos, que desenvolvem investiga-

acesso à carreira, bem como de investigado-
res, nomeadamente bolseiros doutorados e 
contratados pelos programas Ciência e Inves-
tigador FCT, que são responsáveis não só por 
excelentes resultados em termos de investi-
gação, sendo parte integrante do funciona-
mento regular das instituições, como tam-
bém pela captação de quantias generosas de 

A falta de clareza do PREVPAP, sobretudo 

o prejuízo na análise cuidada das situações.  
O afastamento do SNESup da CAB-CTES, a 

prenunciar o logro do programa neste setor, 

mais representativos dos docentes e investi-
gadores, como um prejuízo sério na análise 
das situações e nos contributos sobre os pro-
cedimentos a adoptar. 

A estratégia do Partido Socialista, com as 
declarações sucessivas do ministro Manuel 
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MANIFESTO CIÊNCIA PORTUGAL 2018
Introdução ao Manifesto

de concretizar o seu potencial, como evi-
denciado por várias comunicações públicas 
recentes. Temos já uma considerável massa 
crítica, capaz de elevar o País ao mais alto 
nível no mapa internacional. No entanto, o 
panorama atual do sistema de Ciência & Tec-
nologia (C&T) em Portuga apresenta desa-

-
teza, desgaste e frustração, levando-nos a 
esta ação.

A situação atual está a impedir os 
investigadores de planearem a sua ati-
vidade, levando uns a saírem de Portu-

diminuindo assim de forma irreversível a 
nossa competitividade.

dentro do país – quer tornar a sociedade por-
tuguesa numa sociedade baseada no conhe-
cimento, em linha com o programa do atual 
governo. Por isso, sentimos ser nosso dever 
alertar o Governo e a Assembleia da Repú-
blica para os graves problemas existentes 

e apontar direções para a sua solução.
Neste Manifesto, assinado por interve-

de diferentes partes do País, pedimos ao 
Governo e à Assembleia da República que 
reconheçam urgentemente a necessidade 
de traçar um rumo de médio e longo prazo 
para a Ciência em Portugal, que de forma 
sustentada nos permita ultrapassar estes 
estrangulamentos e fazer avançar o nosso 
país através da ciência e da tecnologia e 
que garanta os fundamentos essenciais 
de regularidade, estabilidade e respeito 

essenciais da sua política de ciência.

É fundamental e urgente:

1) Financiamento consistente e transpa-
rente, com pelo menos um concurso anual 

2) Um “simplex” para a ciência, simpli-
-

lamentos e limitando estrangulamentos 

3) Uma política de contratação regular 
e coordenada, baseada no mérito e respei-
tando investigadores e instituições.

Só será possível termos um país moderno, 
plenamente integrado nas redes

internacionais de ciência, tecnologia e ino-
vação, e estabelecer metas ambiciosas para o

futuro, quando os alicerces e estabilidade 

LEIA E ASSINE O MANIFESTO EM 
http://cienciaportugal.org/manifesto2018/

Heitor a procurar desvalorizar a aplicação 
do PREVPAP aos docentes e investigadores, 

Quando assistimos à aplicação do PRE-
VPAP às carreiras gerais, nomeadamente no 
Ensino Superior, constatamos, com espanto, 
o paradoxo: os funcionários podem usufruir 
da estabilidade contratual, mas os docentes e 
investigadores não.  

A discriminação de que somos alvo é um 
sinal de grave alerta para o grau de desvalo-
rização a que estamos todos a ser submeti-

-
ção que possuímos.  

O SNESup vai continuar a batalhar para 
que o PREVPAP corra bem, apesar de o Par-
tido Socialista tudo ter feito para que o SNE-
Sup estivesse de fora e assim anulasse as jus-
tas expectativas de docentes e investigadores.  

Nunca se conte com o SNESup para o logro 
e a injustiça. Aliás, recorreremos a todas as 
instâncias para que a precariedade no Ensino 


