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ÓRGÃOS NACIONAIS DO SNESup TOMAM POSSE 

No dia 03 de Julho, tomaram posse os novos Órgãos Nacionais do SNESup. 

A constituição da equipa da Direcção e do Conselho Nacional pode ser consultada no site do 

SNESup em http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupEVESAkcFluE 

 

O PROCESSO DE AUDIÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES CONTINUA 

O SNESup continua a desenvolver contactos com as instituições no que diz respeito à audição 

sobre os regulamentos: 

- apresentámos resposta quanto aos pedidos de audição do IP Tomar e da Universidade 

Nova de Lisboa sobre os projectos de regulamento de avaliação de desempenho e 

divulgámos posição sobre os restantes projectos de regulamento da UNL sobre os quais 

não fomos ouvidos; 

- recebemos resposta da ESHTE aceitando as nossas propostas de alteração à nova versão 

do projecto de regulamento de avaliação de desempenho; 
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- estamos a ser ouvidos quanto ao projecto de regulamento de avaliação de desempenho da 

ESNIDH e quanto aos projectos de regulamento de avaliação de desempenho e de serviço 

docente do ISCTE. 

 

ENSINO SUPERIOR PÚBLICO AUMENTA O NÚMERO DE VAGAS 

Segundo dados divulgados pelo MCTES, o número de vagas do Ensino Superior para o ano 

lectivo de 2010/2011 aumentou 4% em relação ao ano anterior. Serão assim admitidos 53986 

novos alunos no ano lectivo de 2010/2011, um aumento que, de acordo com declarações do 

ministro da tutela, resulta fundamentalmente do “Contrato de Confiança” assinado entre 

governo e instituições.  

O objectivo é, assumidamente, melhorar as estatísticas. Tendo em vista a concretização da 

estratégia europeia Europa 2020, pretende-se atingir a meta de 40% de diplomados de ensino 

superior, na faixa etária dos 30-34 anos, em 2020.  

Estaremos atentos à atribuição de carga lectiva para além do que os Estatutos prevêem e à 

criação de “figuras” pouco ortodoxas de mão-de-obra barata. 

 

SNESup REUNE COM DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

O SNESup promoveu uma reunião de docentes no passado dia 30 de Junho que contou com a 

presença do Presidente da Direcção e vários colegas de diferentes Escolas e Institutos da 

Universidade do Minho. Num momento em que o Regulamento de Avaliação de Desempenho 

dos Docentes desta Universidade foi já publicado em Diário da República e que cabe agora às 

diversas Escolas e Institutos elaborar os seus regulamentos e grelhas de avaliação, os 

docentes manifestam algumas reservas na operacionalização do processo nomeadamente no 

que respeita ao curto prazo para enviar a regulamentação para homologação pela Reitoria bem 

como em questões mais específicas como à definição dos critérios para a avaliação retroactiva 

relativa aos anos de 2004-2009 ou à utilização dos resultados dos inquéritos aos alunos na 

avaliação pedagógica dos docentes. Espera-se que com o reforço da representatividade em 

cada uma das Escolas e Institutos, assim como com a eleição de Delegados Sindicais, o 

processo possa ser mais justo (contemplando algumas das sugestões do SNESup que não 

foram acolhidas pela Reitoria) e ajustado às especificidades das diferentes realidades da 

Universidade do Minho. 

 

REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

Reuniu no passado dia 2 de Julho com dois Vice-Reitores da Universidade de Aveiro uma 

delegação do SNESup constituída por dois membros da Direcção e um delegado Sindical. 

Foram discutidos alguns aspectos relativos a regulamentos, incluindo o de avaliação de 

desempenho dos docentes, tendo o SNESup feito referência a algumas das propostas que tem 
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vindo a fazer junto de outras instituições, e à resolução alternativa de litígios. Os responsáveis 

da Universidade comprometeram-se a enviar ao SNESup os projectos de regulamento sobre 

as diversas matérias, tendo sido estabelecido um prazo de resposta de 15 dias para cada. 

Foram ainda abordadas questões relativas a situações específicas de colegas do subsistema 

universitário (leitores e professores auxiliares convidados com condições para pertencerem à 

carreira) sobre cada uma das quais o SNESup irá elaborar um Memorando. 

 

SNESup REUNE COM PRESIDENTE DO ISEG 

Decorreu na passada sexta-feira uma reunião entre uma delegação da Direcção do SNESup, 

constituída por dois dos seus membros, e o Presidente do ISEG sobre o projecto de 

regulamento de avaliação de desempenho dos docentes. 

Apreciando a forma cordial como o SNESup foi recebido pelo Senhor Presidente, foi possível 

chegar a bom entendimento sobre aspectos como a necessidade de articulação do 

regulamento de avaliação de desempenho com o regulamento de prestação de serviço, a 

necessidade de participação dos Conselhos Científico e Pedagógico na avaliação dos 

docentes em respeito pelo definido no ECDU, a possibilidade da avaliação referente ao ano de 

2010 ser efectuada por ponderação curricular ou falta de competência disciplinar do ISEG em 

matéria de recusa de colaboração na avaliação. 

No entanto, subsistem ainda algumas questões de difícil concordância como, por exemplo, a 

necessidade de consideração da especificidade de cada área disciplinar na avaliação, 

nomeadamente nos parâmetros e critérios utilizados, a efectiva diferenciação da avaliação de 

docentes de diferentes categorias não deverá prejudicar os docentes das categorias iniciais 

relativamente às de topo ou a consideração/maior valorização de algumas actividades na 

avaliação das diferentes vertentes consideradas, nomeadamente a investigação. 

 

EVENTOS 
- Prémio Gulbenkian Ciência 2010 

Este ano o vencedor do prémio Gulbenkian Ciência foi o professor catedrático e especialista 
em Direito da União Europeia Miguel Poiares Maduro. 

Miguel Poiares Maduro iniciou a sua actividade académica na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa e actualmente é professor no Instituto Universitário Europeu, 
em Florença e director do seu programa de Global Governance. 

A entrega do prémio será no dia 20 de Julho, às 18h, no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação 
Gulbenkian, numa cerimónia aberta ao público. 

 

- 1ª Conferência Internacional Sobre Aprendizagem ao Longo da Vida 

12 e 13 Outubro de 2010 - Centro Cultural de Belém, Lisboa 

Organização: Universidade Aberta 
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Principais temas em debate: “A Aprendizagem ao Longo da Vida no Ensino Superior”; 
“Aprendizagem ao Longo da Vida e Ensino a Distância”; “Aprendizagem ao Longo da Vida e 
Creditação de Competências”; “Projectos Europeus em Aprendizagem ao Longo da Vida”.  

Mais informações em http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv 

 

- XX Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa 

7 a 10 Setembro de 2010 - Macau, China 

Organização: Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação 
Turística 

Tema do encontro: “A China, Macau e os Países de Língua Portuguesa” 

Mais informações em www.aul.org 

 

- I Jornadas Ibéricas de Infra-estruturas de Dados Espaciais 

27 a 29 de Outubro de 2010 - Lisboa 

Organização: Associação Portuguesa de Utilizadores de Informação Geográfica 

Mais informações em http://www.usig.pt 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 5/2010, de 14 de Julho  

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: salvo disposição legal em contrário, os 
órgãos das sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos - hoje empresas 
públicas, ex vi do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro - são órgãos da 
Administração Pública nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 2.º, n.º 2, do CPA, 
quando exerçam poderes de autoridade, designadamente em matéria disciplinar 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/13500/0262102628.pdf 

 
- Resolução da Assembleia da República n.º 65/2010, de 9 de Julho  

Recomenda ao Governo o predomínio dos critérios científicos e a não exclusão de 
investigadores estrangeiros no Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de 
Recursos Humanos 2010 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/13200/0251902519.pdf 

 
- Portaria n.º 478/2010, de 9 de Julho   

Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior 
Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Lectivo de 2010-2011 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/13200/0252102536.pdf 

 
- Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho  

Aprova um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental que visam reforçar e 
acelerar a redução de défice excessivo e o controlo do crescimento da dívida pública 
previstos no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12501/0000200013.pdf 
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