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UM DEBATE NECESSÁRIO
O último dia do mês de Março foi também o dia do anúncio de eleições para nova composição
da Assembleia da República.
Sindicato independente, que pelos seus Estatutos se baseia no princípio da "independência das
entidades patronais, do Estado, das confissões religiosas e dos partidos e outras associações
políticas, e efectivo respeito, no quotidiano da vida sindical, pelas opiniões políticas e religiosas
perfilhadas por cada associado", o SNESup tem procurado relacionar-se produtivamente ao
longo dos 21 anos que leva de existência com os sucessivos parlamentos e governos
independentemente da sua composição.

Mas também por força dos seus Estatutos, o SNESup estará atento às propostas sobre o ensino
superior e a investigação científica, sobre o tratamento projectado para os seus docentes e
investigadores e igualmente para as restantes classes profissionais, e em particular para com
os docentes de outros níveis ou graus de ensino e para com os quadros científicos e técnicos.
Não daremos indicações de voto, mas a Secção "Em Debate" do nosso site e o Fórum SNESup
estarão abertos à publicação de textos de opinião.

SNESup PROPÕE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UMa
O nosso Sindicato, na sequência de uma primeira tomada de posição, enviou ao Reitor da
Universidade da Madeira (Uma) um conjunto de propostas de alteração em relação ao
projecto divulgado.
Recordamos que o SNESup tem vindo a intervir nesta matéria em várias instituições.

AUDIÇÃO SOBRE REGULAMENTOS DA UBI
Foi enviada, no dia 31 de Março, a posição do SNESup sobre os Projectos de Regulamento de
Serviço Docente, de Concursos e Contratação de Docentes de Carreira e sobre Docentes não
integrados na Carreira recebidos da Reitoria da Universidade da Beira Interior (UBI).
Sobre o Projecto de Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Académica o
SNESup alertou para várias desconformidades com o ECDU além de notar uma referência
excessiva ao Regulamento de Avaliação de Desempenho num contexto em que os concursos (e
não foi esta a posição do SNESup, que desde há muito defende a separação da promoção e do
recrutamento, nas negociações) são obrigatoriamente externos. Os contributos apresentados
relativamente ao Projecto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes incidiram
essencialmente na eliminação das disposições que prevêem a leccionação por investigadores e
bolseiros de investigação (manifestamente ilegais), bem como a adequação ao disposto no
ECDU nomeadamente a previsão de indicações sobre a contabilização de cargas horárias
lectivas e organização de horários. Finalmente, sobre o Projecto de Regulamento de
Vinculação do Pessoal Docente para Além da Carreira o SNESup chamou a atenção para a
possibilidade de abuso da contratação de docentes convidados.
Estes contributos serão publicados no nosso site em As Nossas Propostas / Instituições.

AUDIÇÃO SOBRE REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA FMUP
Uma delegação do SNESup (representada pelos membros da Direcção Luís Belchior Santos e
Henrique Curado) reuniu no dia 25 de Março com o Vice-Director da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP) e o Vice-presidente do Conselho Científico sobre o Projecto de
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes (RAD).
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A reunião de trabalho conduziu a um grande consenso relativamente às posições e sugestões
apresentadas previamente pelo SNESup. Surgiram algumas questões adicionais em debate que
foram discutidas pelas partes relativamente a alguns pontos de índole geral e estrutural. Em
todos os casos, o SNESup ficou satisfeito com a postura dos representantes da FMUP sobre
cada um dos pontos em debate, nomeadamente:
- Possibilidade de exclusão da valorização da participação em Júris (Mestrado,
Doutoramento e outras provas académicas) na qualidade de vogal;
- Redistribuição do factor de ponderação referente às provas académicas para a
vertente de investigação sempre que os avaliados não apresentarem essa
vertente;
- Flexibilização dos factores de ponderação de forma a evitar a conflitualidade
inerente à definição desses coeficientes;
- Exclusão da valorização do serviço docente para além do previsto no ECDU.
Verificou-se ainda que a comissão responsável pela elaboração do RAD não tinha ainda
testado a aplicabilidade do regulamento e os respectivos resultados dentro da Faculdade pelo
que os resultados gerais com base na proposta final deste regulamento são ainda uma
verdadeira incógnita.
Foi apresentada e debatida uma recomendação do SNESup para que a proposta final de
regulamento, elaborada após as contribuições do SNESup, fosse enviada para debate
directamente para os docentes, corrigindo assim os procedimentos efectuados para a versão
anterior do RAD em que a divulgação para debate foi realizada por intermédio dos Directores
de Serviço, o que pareceu claramente inadequado.

AUDIÇÃO SOBRE REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO IP DE SANTARÉM
Reuniu no dia 23 de Março uma delegação do SNESup (representada pelo membro da Direcção
Gonçalo Leite Velho, e o Delegado Regional Fernando Gaspar), com a Presidência do Instituto
Politécnico de Santarém (representada pela Vice-Presidente Teresa Serrano), acompanhada de
elementos intervenientes na redacção do Regulamento de Avaliação de Desempenho do
Pessoal Docente (RADPD). A reunião que decorreu num tom bastante cordial e produtivo,
incidiu sobre o Projecto de RADPD deste Instituto.
Houve lugar a uma troca de opiniões construtiva de parte a parte, sendo de destacar a
abertura e aceitabilidade com que foram acolhidas a totalidade das propostas apresentadas
pelo SNESup. Recomendamos a consulta das nossas propostas em www.snesup.pt.
Destacamos a chamada de atenção para a realização da avaliação pelo Conselho TécnicoCientífico (que implica que este tenha intervenção deliberativa na aprovação das
classificações), a garantia de audiência prévia (que a nosso ver deverá ser tempestiva no caso
dos inquéritos pedagógicos, assim que estes sejam apurados), a aplicação efectiva da alínea b)
do nº 2 do Art.º 35-A do ECDESP (consideração de todas as vertentes da actividade dos
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docentes a que tenham estado afectas durante o período a que se refere a avaliação), a
obrigatoriedade de ponderação curricular se for requerida pelo docente e a adequação dos
elementos constantes na ficha de avaliação a uma matéria de reforço positivo, indo ao
encontro dos objectivos traçados pela legislação para o processo de avaliação.
Foi levantada a hipótese de um novo encontro, quer para trabalho sobre este Regulamento,
quer sobre o Regulamento de Prestação de Serviço Docente deste Instituto.

REUNIÃO NO IP DE BRAGANÇA
Decorreu no passado dia 28 de Março, uma reunião promovida pelo SNESup, no Instituto
Politécnico de Bragança, no âmbito das acções relativas aos cortes de vencimento. Para além
deste tema, foram ainda abordadas as questões relativas à aplicação do processo de transição
conforme a recente revisão do ECDESP, consequências da lei 55-A de 2010 (controlo de
execução orçamental), e processo de Avaliação de Desempenho. Parte da discussão centrou-se
na questão do processo de transição à luz do número 9 do artigo 6º da Lei 7/2010. Trata-se de
uma matéria que não é pacífica e que envolve a própria forma como se encontrarem
regulamentadas as provas públicas. Levantou-se ainda a questão relativa ao processo de
regulamentação do Serviço Docente, esperando o SNESup que, em breve, possamos reunir
com a Presidência do IPB, de modo a dar lugar ao processo de audição sindical sobre esta
matéria.

REUNIÃO NA ESCS - IP DE LISBOA
Também no dia 28 de Março, a Direcção do SNESup esteve numa reunião na Escola Superior
de Comunicação Social (ESCS) do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL). A reunião centrou-se
principalmente na matéria da Avaliação de Desempenho dos Docentes e na adequação do
Regulamento publicado pelo IPL às especificidades da ESCS.

REUNIÃO NO IP DA GUARDA
O SNESup promoveu mais uma reunião, no âmbito das acções relativas aos cortes de
vencimento, desta vez no Instituto Politécnico da Guarda. Para além deste tema, foram
abordadas questões relativas à aplicação do processo de transição conforme a recente revisão
do ECDESP, consequências da lei 55-A de 2010 (controlo de execução orçamental), e aferição
do processo de Avaliação de Desempenho. Tal como aconteceu no IP Bragança, parte da
discussão centrou-se na questão do processo de transição à luz do número 9 do artigo 6º da
Lei 7/2010. No caso do IP Guarda abordamos alguns dos problemas que surgem à luz do
recente Regulamento de Provas Públicas.
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DELEGADOS SINDICAIS DO SNESup NA UL TOMAM POSIÇÃO NO DIA DO ESTUDANTE
Os delegados sindicais do SNESup na Universidade de Lisboa (UL) participaram nas acções do
dia do estudante que decorreram na Cidade Universitária em solidariedade com a luta dos
estudantes pelo direito às bolsas de acção social. Durante o evento os delegados sindicais
distribuíram aos estudantes uma mensagem que se encontra publicada no Fórum SNESup
http://forumsnesup.wordpress.com/2011/03/25/os-delegados-sindicais-do-snesup-dauniversidade-de-lisboa-solidarizam-se-com-a-luta-dos-estudantes/

SITE DO SNESup : NOTÍCIAS - O QUE PODE ENCONTRAR E ONDE
Na Secção Notícias, Subsecção Notas e Comunicados, estão publicados todos os comunicados
dirigidos pelo SNESup, desde Abril de 2001, à generalidade dos docentes ou investigadores, ou
ao conjunto dos docentes e investigadores do subsistema universitário público ou do
subsistema politécnico público. Estão publicados também os textos que figuraram nos
Destaques do site e que não digam respeito a outra Secção.
As notas e comunicados estão organizados por trimestres. Nas nossas posições existe
naturalmente evolução, mas prezamos a transparência e não há transparência sem integridade
da informação.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEApuhHwAyXzf
Pode explorar este vasto material com a ajuda de um motor de busca.
Na mesma Secção, Subsecção Recortes de Imprensa, procuramos, de entre o clipping que
recebemos, seleccionar os materiais com mais interesse para o ensino superior,
designadamente artigos de opinião, entrevistas e notícias relativas ao SNESup.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss
Ainda nas Notícias, Subsecção Eventos, temos como política publicar na íntegra as
comunicações que recebemos relativas a encontros científicos ou profissionais e até a
manifestações culturais que possam ser de interesse para docentes do ensino superior ou
investigadores. Não divulgamos ofertas formativas a não ser que se tratem de ciclos de
estudos sobre questões do ensino superior ou da investigação científica ou de formação com
interesse específico para a profissão, como é o caso da formação pedagógica.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkypEApAVZnKqQLaGV
Nem sempre a disponibilidade dos membros da Direcção permite manter actualizada a
selecção de Recortes de Imprensa e de Eventos, pedimos a vossa compreensão para os hiatos.
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EVENTOS
Colóquio “Revelação e Aprendizagem nos Textos Greco-Latinos”
7 e 8 de Abril de 2011
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Informações: www.fl.ul.pt
I Encontro Consumo, Cultura, Sociedade
“Consumo e Crises em Portugal – Abordagens e Perspectivas”
8 e 9 de Abril de 2011
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Informações: www.letras.up.pt
II Congresso Internacional “CSO’2011 – Criadores sobre outras Obras”
15-17 de Abril de 2011
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa
Informações: www.cso.fba.ul.pt
Call For Papers
I Congresso Internacional “Construir a Paz”
15 e 16 de Junho de 2011
Universidade Fernando Pessoa
Prazo: 10 de Abril de 2011
Informações: http://congressopaz.ufp.edu.pt/home
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 115/2011, de 24 de Março - Procede à actualização anual das pensões de
acidentes de trabalho
Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de Março, Suplemento - Vincula vários serviços e
organismos do Ministério das Finanças e da Administração Pública à jurisdição do Centro de
Arbitragem Administrativa
Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de Março - Estabelece o regime da autorização da despesa
inerente aos contratos públicos a celebrar pelo Estado, institutos públicos, autarquias locais,
fundações públicas, associações públicas e empresas públicas
A Assembleia da República recusou em 30 de Março a ratificação deste diploma, que assim
deixou de vigorar.
Portaria n.º 111-A/2011. de 18 de Março, Suplemento - Aplica a certificação legal das
contas por revisor oficial de contas às sociedades comerciais, excepto as qualificadas como
microentidades

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
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