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RETOMADO O PROCESSO DE AUDIÇÃO SOBRE REGULAMENTOS 

Durante o mês de Agosto foram suspensas por parte do SNESup as respostas a audições de 

regulamentos uma vez que estando a maioria dos docentes de férias neste período não seria 

possível reunir as condições mínimas para um debate alargado e recolha de opinião dos 

envolvido neste processo. 

Apesar desta pausa, durante a qual continuámos a receber projectos, o SNESup retomará as 

audições com os responsáveis das instituições já no início de Setembro, estando previstas as 

seguintes intervenções: 

• envio de um contributo preliminar sobre o projecto de Regulamento de Avaliação de 

Desempenho da UTAD; 

• envio de carta ao Reitor da UP recordando a necessidade de audição sindical sobre 

os regulamentos das Escolas; 

• reuniões com a Reitoria da Universidade da Beira Interior e Presidência dos 

Institutos Politécnicos de Beja e Leiria. 

Verificámos entretanto com natural agrado que a Reitoria da Universidade dos Açores acolheu 

a quase totalidade da nossa contribuição preliminar sobre o projecto de Regulamento de 

Avaliação de Desempenho e das nossas propostas de alteração do Regulamento de Serviço 

Docente, apesar de já aprovado por despacho. 

 

Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 

Número 124 – Agosto de 2010 – 1ª e 2ª Quinzena 



2 
 

InfoSNESup – Nº 124 – Agosto de 2010 – 1ª e 2ª Quinzena 

REGULAMENTO DA UMa CONTINUA NAS PÁGINAS DOS JORNAIS 

Segundo o Diário de Noticias da Madeira de 5 de Agosto, 

Domingos Rodrigues, dirigente do Sindicato dos Professores da Madeira para a área do ensino 

superior, não vê mal na forma encontrada pela Universidade da Madeira para avaliar o 

desempenho dos professores. 

"Por princípio, aceito e lembro que, em todas as empresas, se ouvem os clientes com o 

objectivo de melhorar a empresa. E é assim que deve ser entendida a participação dos alunos".  

É sempre interessante ver a FENPROF comparar as Universidades a empresas e os alunos a 

clientes. 

O SNESup não se opõe à utilização de inquéritos aos alunos como uma das componentes de 

avaliação do desempenho dos docentes, no entanto, julgamos que este processo tem de ser 

utilizado com seriedade e rigor. Nomeadamente, os inquéritos a utilizar têm de ser validados e 

a sua fiabilidade tem de ser testada, como qualquer pessoa com o mínimo de formação 

científica sabe, a elaboração e aplicação de inquéritos não é um processo que se faça “em 

cima do joelho”, há um conjunto de procedimentos a realizar e que são imprescindíveis para 

que os resultados obtidos possam ter alguma validade. 

O Reitor Castanheira da Costa, em declarações ao mesmo jornal, tentou responder às críticas 

do SNESup que apontam a possibilidade de um docente ser avaliado por alunos que mal o 

conhecem. Para limitar os inquéritos ao universo de alunos que vão às aulas, a reitoria diz que 

os docentes podem fazer passar folhas de presença nas suas aulas. "Os inquéritos serão, 

nessa altura, limitados aos alunos que estiveram presentes em 75% das aulas". Ou seja, 

embora sejam anónimos, as respostas serão dadas apenas por aqueles estudantes que foram 

às aulas, aqueles que, de facto, têm opinião sobre o professor e os seus métodos de ensino. 

O que é isto de os docentes "podem"? 

Diversos regulamentos já publicados consagraram sugestões do SNESup no sentido de o 

docente ser obrigatoriamente ouvido no fim de cada semestre sobre o apuramento dos 

inquéritos e poder suscitar a sua neutralização para efeitos de avaliação de desempenho. A 

reitoria da Universidade da Madeira bem poderia ter estado mais atenta aquando da audição 

sindical, em vez de se ver forçada a "aditar" o regulamento com declarações à comunicação 

social. 

 

NEGOCIAÇÕES GERAIS ANUAIS 

O SNESup apresentou no dia 26 de Julho ao Ministério das Finanças e da Administração 

Pública um conjunto de propostas reivindicando a necessidade da sua participação nas 

negociações gerais anuais, tal como noticiámos na newsletter anterior. 

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

Trata-se de um conjunto de questões que, interessando às carreiras tuteladas pelo SNESup, 

interessam também a situações vividas no âmbito de outras classes profissionais. Por isso 
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mesmo, delas demos conhecimento aos Secretários – Gerais da CGTP e da UGT e estamos a 

ponderar fazer o mesmo em relação à frente promovida pelo STE (Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos). 

Até ao momento não recebemos qualquer resposta do MFAP, mas iremos insistir neste 

assunto até que as nossas revindicações sejam satisfeitas.  

Do Secretário-Geral da UGT recebemos já uma resposta cordial e interessada. O bom 

relacionamento tradicionalmente mantido pelo SNESup com o SINTAP, líder da FESAP (frente 

da UGT para a Administração Pública) deteriorou-se em 2009 com a pretensão de excluir o 

SNESup da negociação autónoma dos Estatutos de Carreira (o SINTAP chegou a desmarcar a 

nossa primeira reunião negocial com Mariano Gago!). E também, com a assinatura de um 

acordo em que a generalidade dos docentes não se reconhecia. Agora que estão em causa 

reivindicações mais genéricas talvez se possa retomar o caminho da convergência que, por 

exemplo, existiu com a UGT logo desde 2000 a propósito do subsídio de desemprego. 

 

CONFIRMA-SE QUE O ENSINO SUPERIOR  
SERÁ POUPADO Á CATIVAÇÃO DE RECEITAS  

No passado mês de Junho foi noticiado que José Sócrates tinha aberto uma excepção à 

cativação de 20% das receitas para o Ensino Superior. Apesar do compromisso então 

assumido, há alguns dias atrás o Ministério das Finanças reforçava que a cativação das verbas 

seria aplicada a todos os ministérios mas segundo os órgãos de comunicação social parece 

que a ameaça de demissão dos Reitores, a palavra dada por José Sócrates em Junho e o 

contrato de confiança assinado em Janeiro entre o Governo e as instituições do Ensino 

Superior foram suficientes para a manutenção desta excepção.  

 

EVENTOS 

- Conferência “Recent debates on poverty and inequality” 

11 de Setembro de 2010 

Local: Edifício das Pós-Graduações da Faculdade de Economia do Porto 

 
- Fórum Global das Energias Renováveis 

1 de Outubro de 2010 

Local: Ritz Four Seasons Hotel, Lisboa 

Para mais informação visite o site: 
http://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=11953 

 
-XX Colóquio de História Militar  
“100 Anos de Regime Republicano – Políticas, Rupturas e Continuidades” 

16 a 18 de Novembro de 2010 

Local: Palácio da Independência, Lisboa 

Para mais informações contacte a organização através do e-mail: cphistoriamilitar@defesa.pt 

 
 



4 
 

InfoSNESup – Nº 124 – Agosto de 2010 – 1ª e 2ª Quinzena 

- Congresso Internacional de Saúde Ambiental 
4 a 6 de Novembro de 2010 

Local: Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

Datas de procedimentos para participação: 

• Submissão de resumos: 1 de Setembro 

• Notificação dos autores sobre apreciação dos resultados: 15 de Setembro 

• Inscrição no congresso (1ª fase): 10 de Outubro 

• Submissão dos artigos (aceites pela Comissão Científica): 15 de Outubro 
Para mais informações consulte o site: www.saudeambiental.org 

 
- Noite dos Investigadores – Cientistas ao Palco II Lisboa 
24 de Setembro de 2010 das 14h às 00h 

Iniciativa da União Europeia que pretende aproximar o público da ciência e dos investigadores. 

Local: Jardim Botânico Tropical, Belém 

Entrada livre 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Portaria n.º 803/2010, de 23 de Agosto 
Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos 
Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no 
Ano Lectivo de 2010-2011. http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/16300/0368003686.pdf 
 
Aviso n.º 194/2010, de 13 de Agosto 
Torna público terem sido emitidas notas pela Embaixada da República Francesa e pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, respectivamente em 8 de Outubro de 2008 e em 4 de 
Maio de 2010, em que se comunica terem sido cumpridos os procedimentos internos exigidos 
para a entrada em vigor do Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da 
República Francesa sobre o Reconhecimento de Períodos de Estudos e de Graus e Diplomas 
no Ensino Superior, assinado em Lisboa em 22 de Fevereiro de 2008 
http://www.dre.pt/pdf1s%5C2010%5C08%5C15700%5C0351703517.pdf 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 91/2010, de 10 de Agosto 
Recomenda ao Governo a tomada de medidas destinadas ao reforço da prevenção e do 
combate à corrupção. http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15400/0330603307.pdf 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 90/2010, de 10 de Agosto 
Recomenda ao Governo que elabore, a partir da Classificação Internacional da Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), uma tabela de incapacidades decorrentes de doenças crónicas e 
uma tabela de funcionalidade. http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15400/0330603307.pdf 
 
Portaria n.º 598/2010, de 2 de Agosto 
Aprova os modelos do requerimento do rendimento social de inserção, do requerimento do 
abono de família pré-natal e do abono de família para crianças e jovens e da declaração da 
composição e rendimentos do agregado familiar. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/14800/0313003133.pdf 
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