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III CONGRESSO DO SNESup: DOIS DIAS DE DEBATE APROFUNDADO 

O III Congresso do SNESup cumpriu em 7 e 8 de Maio últimos, na Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, o programa de debate aprofundado que lhe havia sido proposto: 
repercussões do processo de Bolonha, futuro do sistema binário, relacionamento entre 
docentes e investigadores, ligação à sociedade, modelos organizativos das instituições, 
orientação da actividade futura do SNESup. O relato geral do Congresso e os textos das 
intervenções serão objecto de publicação no número de Abril - Junho da Ensino Superior - 

Revista do SNESup. 

Para referir apenas os convidados que não integram a actual Direcção, são devidos especiais 
agradecimentos a Luís Moutinho (ISCS - Norte), Joaquim Sande Silva (ESA de Coimbra), 
Manuel Couceiro (F. Arquitectura da UTL), José Matos Pereira (ESCE de Setúbal), Jorge 
Pedreira (FCS Humanas da UNL) e Rui Santiago (U. Aveiro), e à Presidente do Departamento 
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de Química da FCUP, colega Maria João Ramos que teve a gentileza de proferir algumas 
palavras de boas vindas na sessão de abertura. Na sessão preenchida pelas intervenções de 
antigos Presidentes da Direcção do SNESup a intervenção mais marcante foi a de Jorge 
Pedreira, Presidente da Direcção entre 1996 e 1998, que se referiu não só ao passado do 
SNESup, mas também ao seu presente e ao seu futuro, e insistiu nos aspectos negativos da 
não separação da promoção e do recrutamento nos Estatutos de Carreira bem como em outros 
pontos que deverão merecer a consideração do nosso Sindicato. 

Na tarde de dia 8 reuniu o Conselho Nacional para fazer o balanço do Congresso e debater o 
Relatório de Actividades e as Contas de 2009, que foram aprovados. 

 

 

DESCRÉDITO DO PODER 

A sucessão de declarações, promessas, e medidas económico-financeiras que vão afectar 
intoleravelmente quem vive do seu trabalho estão a contribuir para descredibilizar 
acentuadamente o poder político. 

Antes era o défice, agora é a dívida e o custo da dívida. No entanto o Estado português vai-se 
financiando no exterior a taxas de juro superiores a 4% quando os residentes não conseguem 
aplicações minimamente rentáveis para colocar as suas poupanças. 

Aumentam-se as taxas dos impostos mas mantêm-se benefícios fiscais sem qualquer 
justificação económica. 

Começa-se a falar das remunerações dos gestores públicos mas consentem-se situações 
escandalosas em entidades reconhecidas como de utilidade pública, às quais não se exige 
sequer o cumprimento de elementares obrigações laborais.  

Vá-se lá perceber porquê. 

 

 

REUNIÃO COM A COMISSÃO PERMANENTE DO CRUP 

O SNESup, representado pelo Presidente da Direcção, António Vicente, e pela coordenadora 
da Comissão Permanente, Teresa Alpuim, reuniu no passado dia 12 de Maio com o novo 
Presidente do CRUP (Professor Doutor António Rendas, Reitor da UNL), a quem, para além de 
desejar felicidades no exercício do seu mandato, apresentou alguns assuntos de que se tem 
ocupado o Sindicato. 

Foram assim focadas as alterações ao ECDU publicadas em D.R. no dia seguinte ao da 
reunião, as ilegalidades que surgem com alguma frequência nos projectos de regulamentos de 
avaliação de desempenho (como a não admissão da competência dos conselhos científicos 
como órgão que deve aprovar a avaliação de desempenho dos docentes ou a participação dos 
conselhos pedagógicos na avaliação pedagógica), a avaliação dos períodos 2008-2009-2010, 
um uso excessivo de métricas e a necessidade de uma avaliação do processo de avaliação. 

Foi ainda referido pelos representantes do SNESup a necessidade de audição sindical na 
elaboração de outros regulamentos (tal como decorre da lei da negociação colectiva, Lei 23/98) 
como a prestação de serviço, concursos ou o período experimental, por exemplo, tendo 
também sido chamada a atenção para o que a lei estipula em matéria de isenção do 
pagamento de propinas de doutoramento a docentes do ensino superior.  
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Não podiam ainda deixar de ser trazidas à reunião pelo SNESup as questões relacionadas com 
os bolseiros de investigação e investigadores e as suas situações precárias num quadro de 
financiamento das instituições onde se soube que começam já a ser assinados os contratos de 
confiança anunciados. 

Estiveram presentes também, o Reitor da Universidade do Porto, Prof. Doutor Marques dos 
Santos, e da Universidade da Beira Interior, Prof. Doutor João Queiroz. 

 

 

REGULAMENTOS: ALGUMAS EVOLUÇÕES  

Desde a publicação do número anterior da Newsletter InfoSNESup: 

 - foi realizada uma aproximação de posições com o IPCA em relação ao 
Regulamento de Prestação de Serviço Docente; 

 - foram enviadas posições preliminares sobre alguns Regulamentos da Universidade 
do Algarve;  

 - iniciou-se a preparação de uma  posição sobre o projecto de Regulamento de 
Avaliação de Desempenho da Universidade dos Açores; 

 - realizou-se um Encontro da Direcção do SNESup com docentes do IP Viana do 
Castelo, onde foram equacionadas sobretudo questões relativas às normas de 
prestação de serviço docente, tendo o Sindicato enviado já duas cartas ao 
Presidente do Conselho Científico do Instituto; 

 - realizou-se, em clima muito construtivo e de aproximação de posições, uma 
reunião com a Presidência da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, 
precedida  de um Encontro da Direcção do SNESup com docentes; 

 - teve lugar um Encontro da Direcção do SNESup com docentes da FMH, com vista 
à preparação da posição sobre o Regulamento de Avaliação de Desempenho 
daquela Faculdade; 

 - foi marcada uma reunião para o dia 27 de Maio pelo Instituto Politécnico de Lisboa. 

Demos ainda vasta divulgação à nossa posição sobre a publicação do Regulamento da 
Universidade de Coimbra.  

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

 
 
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CAAD  

No passado dia 30 de Abril, realizou-se uma reunião da Assembleia Geral do Centro de 
Arbitragem Administrativa (CAAD) onde o SNESup, representado pela Vice-Presidente da 
Direcção, Catarina Fernando, participou como entidade integrante desta Associação, cujo 
centro de arbitragem foi já reconhecido pelo Ministério da Justiça. Um dos pontos tratados na 
reunião foi a nomeação dos órgãos sociais tendo o SNESup ficado com a responsabilidade de 
presidir ao Conselho Fiscal. 

O CAAD continua a encetar contactos com algumas das instituições do Ensino Superior 
sensibilizando para as vantagens que a aceitação à jurisdição do centro poderá ter na 
resolução de litígios.  

http://www.caad.org.pt/ 
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ALTERAÇÃO AO ECDU E ECPDESP  

No passado dia 13 de Maio foram publicadas alterações, por apreciação parlamentar, ao 
Decreto-Lei n.º 205/2009 e ao Decreto-Lei n.º 207/2009.  

Com a referida publicação o texto é um rendilhado difícil de ler, onde alguns dos anteriores 
artigos do ECDU e ECPDESP se entrelaçam com os incluídos ou alterados na revisão de 31 
de Agosto de 2009, facto que é agora agravado com estas novas alterações (Lei nº 7 e 8 
/2010, de 13 de Maio) http://www.snesup.pt/htmls/EkZFZVZpkZuLXulXXP.shtml. 

Seria desejável que tivesse sido tomada a opção de republicação, compilando os “novos” 
estatutos num único documento de modo a facilitar a sua consulta, tanto mais que os serviços 
da Assembleia não se coibiram de atrasar a publicação a pretexto de introdução de alterações 
meramente formais, mas parece que teremos de esperar pelas próximas alterações para que 
tal possa suceder.  

 

 

CURSO SOBRE DIREITOS LABORAIS NO PARTICULAR E COOPERATIVO 

Conforme já anunciado no InfoSNESup, realizar-se-á no próximo dia 22 de Maio um curso 
sobre "Direitos laborais no ensino superior particular e cooperativo", que decorrerá entre as 
11:00 - 13:00 e as 14:30 - 16:30 a cargo do Dr. José António Covas: 

Programa: 

- Natureza do vínculo 

- Contrato de trabalho/Contrato de Prestação de Serviços - Contrato de Docência 

- Aplicabilidade dos Estatutos de Carreira do Ensino Superior Público 

- Modalidades de Cessação do Contrato 

- Direitos dos Delegados Sindicais 

 

 

PROCOLO ENTRE O SNESUP E A MÉDIA XXI -FORMAL PRESS 

O SNESup assinou um protocolo com esta organização que garante aos seus associados 20% 
de desconto sobre edições e 10% sobre custo de inscrição em acções de Formação. 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/MediaXXIFormalPress-Protocolo.shtml 

Chamamos a atenção em especial para os cursos: 

- Curso de formação Pedagógica Inicial de Formadores B Learning 
- Relações com os Media e Gestão de Crise 
- Coaching e Marketing Pessoal 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/NewsletterMediaXXI.shtml 

Procure informações sobre as iniciativas da Formal Press no nosso site. 
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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIBERJORNALISMO 

Universidade do Porto 

9 e 10 de Dezembro de 2010  

As comunicações deverão versar sobre Ciberjornalismo, com especial preferência pelos 
tópicos deste II Congresso: 

- Modelos de negócio para o jornalismo na Internet 

- Redes sociais e ciberjornalismo 

As propostas devem ser enviadas para obciber@gmail.com, em Português, Espanhol ou 
Inglês, até 15 de Julho. 

Mais informações em: 

http://obciber.wordpress.com/ 

 

 

FLE - FÓRUM PARA A LIBERDADE DE EDUCAÇÃO  

Porto - 20 de Maio - 14H30 

Encontro FLE "POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO - Em busca de um novo modelo de 
governação.” 

http://www.fle.pt 

 

 

SEMINÁRIOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 

Entre 13 de Maio e 26 de Junho 

Mais informações em http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php 

 

 

MEMÓRIA DO SNESup 

A recuperação da memória do SNESup vai continuar a ter lugar com a publicação on line de 
uma colecção de todos os números do SNESup Informação, que antecedeu a actual Ensino 

Superior – Revista do SNESup. 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA  

- Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio  

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, 
que procede à alteração do Estatuto da Carreira Docente Universitária 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/09300/0165201653.pdf 
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- Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, 
que procede à alteração do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/09300/0164801651.pdf 

 

- Resolução da Assembleia da República n.º 35/2010, publicada em  4 de Maio 

Recomenda a integração excepcional dos docentes contratados com mais de 10 anos de 
serviço. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/08600/0158401584.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

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, 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 


