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BALANÇO DA GREVE DE DIA 24 

Na sequência do pré-aviso de greve para o Ensino Superior emitido pelo Sindicato Nacional do 
Ensino Superior – SNESup, o dia 24 de Novembro não foi um dia normal no Ensino Superior. 

Um pouco por todo o país, docentes e investigadores mostraram a sua adesão à greve neste 
dia paralisando as suas actividades. Apesar do dia da semana escolhido, 4ª feira, não ser o 
mais propício para a greve no ensino superior, uma vez que em algumas instituições este dia 
da semana é reservado para reuniões, havendo portanto poucas aulas, mesmo assim foi 
notória a paralisação das actividades. Um indicador a ter em conta foi a não convocação de 
reuniões em várias instituições para o dia da greve. 

Atendendo às especificidades do Ensino Superior e ao pré-aviso de greve emitido, o SNESup 
sugeriu às Instituições que contabilizassem a relação entre as actividades programadas e as 
efectivamente realizadas, nomeadamente a relação entre o número de aulas previstas e as 
leccionadas. Agradecemos às várias instituições que nos fizeram chegar estes dados. 
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Neste sentido, e registando-se também uma greve com adesão significativa entre os 
funcionários não docentes e a não comparência de alunos, é possível afirmar que em muitas 
unidades orgânicas houve uma significativa paralisação de actividades neste dia. 

Podemos afirmar que os objectivos do Sindicato foram atingidos. Conheça o que aconteceu em 
várias instituições no Fórum SNESup em http://forumsnesup.wordpress.com. 

Neste rescaldo da greve, chamamos também à atenção dos colegas para apurarem se no 
recibo do vencimento os descontos relativos à greve foram efectuados correctamente e de 
acordo com as actividades que o pré-aviso do SNESup abrangia e a paralisação que 
efectivamente realizaram. 

 

 

 

O SNESup CONTINUA A INTERVIR  
NOS REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Depois da reunião e contributos apresentados ao projecto de regulamento de avaliação do 
pessoal docente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, a Presidência da ENIDH 
cumpriu o prometido e fez chegar ao SNESup a versão final do documento. Muito nos apraz 
realçar a inclusão de praticamente todas as propostas apresentadas pelo SNESup tornando 
este regulamento num documento bastante equilibrado. 

O SNESup reuniu também com a Direcção da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
para discutir o projecto de regulamento de avaliação de desempenho dos docentes, tendo o 
SNESup oportunidade de apresentar um conjunto de propostas que foram, na sua 
generalidade, bem acolhidas. Uma das maiores divergências assenta no início do período de 
avaliação: apesar de a Direcção da FLUP pretender manter a referência do regulamento de 
avaliação de desempenho dos docentes da Universidade do Porto que define que o primeiro 
período de avaliação inicia a 1 de Janeiro de 2010, o que a menos de um mês do final de 2010 
não nos parece a melhor opção. 

Realçamos ainda a convocação dos Delegados Sindicais do SNESup na Universidade de 
Évora para uma reunião preliminar sobre o projecto de regulamento de avaliação de 
desempenho dos docentes com a Reitoria tendo esta assumido o compromisso de fazer 
chegar ao SNESup a versão final do regulamento em causa e a marcação de uma reunião para 
cumprimento da audição sindical. 

 

 

 

SNESup ESTEVE PRESENTE NA IV CONFERÊNCIA  
DE EMPREGO CIENTÍFICO DA ABIC 

Decorreu no passado dia 26 de Novembro no Porto a IV Conferência de Emprego Científico 
dedicada ao tema “Ciência e Desenvolvimento” organizada pela Associação de Bolseiros de 
Investigação Científica (ABIC) que teve a gentileza de convidar o SNESup a participar na 
mesma. 

A conferência pretendeu contribuir para a reflexão sobre o fomento do emprego científico bem 
como o reconhecimento da importância da Ciência para o desenvolvimento do país. Estiveram 
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reunidas várias personalidades do meio científico e académico, bem como entidades ligadas 
ao tecido empresarial nacional. 

O Presidente da Direcção do SNESup teve a oportunidade de moderar o terceiro painel 
dedicado ao "Emprego Científico em Portugal. Que perspectivas?" onde participaram também 
Luísa Mota (Presidente da Direcção da ABIC), Miguel Jorge (Vice-presidente da Associação 
Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia - ANICT), José António Salcedo 
(responsável pelo grupo de trabalho sobre Emprego Científico na Comissão Parlamentar de 
Educação e Ciência) e Joana Mendonça (Adjunta do Secretário de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior). 

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO RESOLVE  
SITUAÇÃO DOS PROFESSORES CONVIDADOS 

Recebemos a informação de que a Universidade de Aveiro, após algumas hesitações na 
interpretação do regime transitório do ECDU, vai passar a professores auxiliares os professores 
auxiliares convidados que à data da entrada em vigor do decreto-lei que operou a revisão 
tinham o doutoramento mas ainda não os cinco anos de serviço, à medida que vão 
completando este tempo. 

Foram já resolvidos vários casos que vínhamos acompanhando há meses e que havíamos 
abordado em 2 de Julho último na reunião com a equipa reitoral. O CAAD já arquivou o pedido 
de arbitragem que havia sido formulado. 

As nossas felicitações aos interessados e à Universidade pela evolução positiva da situação. 

 

 

SEMINÁRIOS DE REFLEXÃO SOBRE O SNESup 

Na sequência de outras acções de carácter mais propriamente formativo que temos vindo a 
noticiar, a Direcção do SNESup vai promover em Lisboa, Porto e Coimbra "Seminários de 
reflexão sobre o SNESup" (Relações Institucionais, Comunicação e Imagem, Apoio Jurídico, 
Organização Sindical), assentes em estudos de casos, na utilização de informação 
disponibilizada pelo sindicato, na participação activa dos presentes e na partilha das suas 
próprias experiências. A realização da recente greve será um dos casos estudados. 

A edição a realizar em Lisboa terá lugar durante todo o dia 8 de Janeiro (Sábado). Inscrições 
através de snesup@snesup.pt. 

 

 

UNIVERSIDADES IBÉRICAS DEBATEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e a Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) realizou nos dias 29 e 30 de Novembro, uma 
Conferência Universitária Ibérica sobre Transferência de Tecnologia.  

A Conferência Universitária Ibérica sobre Transferência de Tecnologia destinava-se a reflectir 
sobre modalidades de cooperação Universidade-Empresa em Portugal e Espanha e ainda 
sobre as boas práticas para a transferência de conhecimento e de tecnologia, com especial 
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incidência nas boas práticas internacionais e na experiência acumulada pelas universidades 
ibéricas. 

Além de uma avaliação da actual conjuntura, a Conferência teve por objectivo fomentar a troca 
de reflexões e a identificação de propostas que visem estimular a cooperação entre actores 
institucionais dos dois países ibéricos e estruturar abordagens inovadoras em domínios 
relacionados com contratos de transferência de conhecimento.  

Discutiu-se ainda como é que as empresas, geradas no seio das universidades, se relacionam 
com a estrutura universitária e como se afirmam como alavancas nas respectivas economias, 
designadamente no plano da internacionalização.  

Foi também explorada a relevância dos projectos em consórcio estabelecidos entre os grupos 
de investigação universitários e as empresas, fomentando a incorporação da inovação nos 
processos produtivos.  

 

 

 

EVENTOS 

- Encontro “O envelhecimento populacional: Portugal em perspectiva comparada” 
6 - 7 Dezembro 2010  
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, auditório 3  
 
- Ciclo de Conferências “História e Memória no Arquivo Distrital de Braga" 
2 de Dezembro de 2010 às 18 horas  
Local: Salão Nobre da UMinho, no Largo do Paço, em Braga 
 
- Seminário “Os Estudos Americanos,  
os Estudos Hemisféricos e as ‘Américas’: algumas notas para reflexão” 
3 de Dezembro de 2010 às 18 horas 
Local: Sala de seminários (2º piso), CES-Coimbra 
 
- Colóquio internacional “Portugal entre desassossegos e desafios” 
17 e 18 de Fevereiro de 2011 
Local: Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra 
Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/portugal2011/pages/pt/apresentacao.php 
 
- Seminário “Imigração e Crime Violento: Verdades e Mitos” 
9 de Dezembro de 2010 às 15.00 
Local: Sala de Seminários (2º piso), CES – Coimbra 
 
- Think Tank Gulbenkian sobre a Água e o Futuro da Humanidade 
6 de Dezembro de 2010 às 17h30 
Local: Gulbenkian, Auditório 2 
 
- Congresso Internacional de Turismo 
Fevereiro de 2011 
Local: Feira Internacional de Lisboa 
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2010 publicada em 19 de Novembro - Aprova 
a Agenda Digital 2015, iniciativa inserida no âmbito do Plano Tecnológico. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.225&iddip=20102843 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2010 publicada em 17 de Novembro - Aprova 
o plano de acção para a formação profissional dos trabalhadores da Administração Pública 
para o período 2011-2013. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.223&iddip=20102809 
 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de Novembro - Aprova a orgânica da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), reforçando as suas competências no 
acompanhamento e representação de vítimas de discriminação de género no trabalho e no 
emprego em processos administrativos e judiciais e procede à quarta alteração do Decreto-Lei 
n.º 211/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.223&iddip=20102817 
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20063410 
 
Portaria n.º 1189/2010, de 17 de Novembro - Procede à identificação de domínios de 
habilitação para a docência em vários graus de ensino. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.223&iddip=20102818 
 
Portaria n.º 1181/2010, de 16 de Novembro - Define os procedimentos de criação, alteração 
e extinção de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do 
ensino básico e do ensino secundário da rede pública do Ministério da Educação. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.222&iddip=20102804 
 
Portaria n.º 1181/2010, de 16 de Novembro - Define os procedimentos de criação, alteração 
e extinção de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do 
ensino básico e do ensino secundário da rede pública do Ministério da Educação. 
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.222&iddip=20102804 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

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 


