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DESBLOQUEAR O ENSINO SUPERIOR, DESBLOQUEAR AS
CARREIRAS: DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO SNESup
O Conselho Nacional do SNESup, reunido em 12-5-2012, ponderadas as razões de
descontentamento identificadas e avaliadas as diferentes condições e sensibilidades
existentes nas instituições, deliberou, após debate em que participaram pela primeira
vez colegas sem estatuto de representante sindical, e até colegas não associados, o
seguinte
1. Apelar à subscrição de uma petição ao Primeiro-ministro:
a) Expressar o desagrado pela diminuição dos vencimentos e degradação das
condições contratuais dos docentes do ensino superior e investigadores;
b) Expressando as preocupações dos docentes do ensino superior e
investigadores com os bloqueios que afetam o ensino superior e as carreiras;
c) Protestar contra a falta de resposta do Ministério da Educação e Ciência.
2. Apelar à realização de uma concentração junto ao Palácio das Laranjeiras (Sede do
MEC), em 6 de Junho, para exigir o desbloqueamento das dificuldades mais imediatas
que afetam as carreiras, designadamente:
a) A falta de transição para professor auxiliar e adjunto com a correspondente
remuneração;
b) O não reposicionamento remuneratório subsequente à agregação;
c) O atraso na progressão através de ponderação curricular;
d) A permanência de muitos docentes no índice 100 independentemente de
tempo de serviço e de qualificações, e o esvaziamento do PROTEC.
3. Emissão de pré-aviso de greve para esse dia, para facilitar a participação, pagando o
Fundo de Greve e Solidariedade aos associados que estiverem presentes na
concentração a remuneração perdida pela adesão;
4. Convocar reuniões de docentes em todas as instituições para as semanas anteriores,
com vista à preparação da concentração, decretando luto académico, e mandatar a
Direção para proceder à seleção das modalidades mais adequadas a cada instituição e
a constituição da correspondente estrutura dinamizadora;
5. Divulgar desde já como base de apoio a adaptar a cada caso concreto os materiais
preparados pela Direção do SNESup;
6. Reforçar junto dos associados o pedido de afixação dos cartazes já impressos;
7. Mandatar a Direção para assegurar a divulgação das iniciativas na comunicação
social.
A data de 6 de Junho para a concentração foi adotada em votação separada. O SNESup
já formalizou junto da Câmara Municipal de Lisboa o aviso relativo à realização da
concentração.

_______________________
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OUTRAS PROPOSTAS APROVADAS EM CONSELHO NACIONAL
Foi também aprovada uma proposta de manifestação com as forças sindicais que
adiram no Campus da Justiça com informação sobre os processos judiciais e pela
revogação da Lei nº 7/2012, que reviu o Regulamento das Custas Processuais e
diversas recomendações à Direção no sentido de mobilizar em conjunto com o
movimento sindical contra os cortes nos vencimentos, nomeadamente subsídios de
férias e de Natal, em torno dos bloqueios às progressões para efetividade das
progressões na carreira, para proibir as infrações nas sobrecargas além dos limites
legais de carga docente, concentração (com ou sem os outros sindicatos do setor) em
torno das questões contratuais e outras, consolidação sindical e campanha de
informação, desenvolver a análise e o diagnóstico em relação às instituições de ensino
superior.

_______________________
RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO
DO SNESup RELATIVO AO ANO DE 2011
O Relatório e Contas, com o Parecer da Comissão de Fiscalização e Disciplina encontrase já publicado no nosso site: Quem Somos/Prestação de Contas
http://www.snesup.pt/htmls/EFFZpZZFZkwhijsTqI.shtml
O SNESup publica no site os seus Relatórios e Contas. Experimente uma comparação
com outras associações sindicais.

_______________________
TRANSIÇÕES: UNIVERSIDADES E POLITÉCNICOS
QUE PRETENDEM BLOQUEAR A AÇÃO JUDICIAL

O SNESup vai atualizar todas as sextas feiras a lista das universidades e politécnicos
que estão a procurar bloquear a ação judicial com vista à clarificação do direito de
transição para as categorias de professor auxiliar e de professor adjunto.
Já quando da colocação da ação contra os cortes de vencimentos em 2011 cinco
universidades e politécnicos invocaram que o SNESup não tinha provado ter
associados nessas instituições.
Por acaso em todas elas havia membros da Direção do SNESup eleitos. Juntámos cópia
das comunicações de eleição.
A justiça é lenta porque os próprios dinheiros públicos são utilizados para a bloquear.

_______________________
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SNESup REUNIU COM DIREÇÃO DA ASJP
As Direções do SNESup e da ASJP (Associação Sindical de Juízes Portugueses) reuniram
no passado dia 7 na sede desta última em Lisboa. Esta reunião ocorreu na sequência
da presença do SNESup na tomada de posse da Direção da ASJP no passado mês de
abril tendo o SNESup aproveitado para desejar os maiores êxitos à nova Direção da
ASJP. A reunião permitiu aos responsáveis de ambas as estruturas sindicais trocarem
impressões sobre os problemas que vêm afetando as duas carreiras bem como partilha
de informações, experiências e iniciativas que poderão vir a ser concretizadas em
breve com vista à defesa dos interesses dos associados de ambas.

_______________________
PROJETO DE RAD DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA
TROPICAL
O SNESup está a preparar o seu parecer sobre o projeto de RAD desta unidade
orgânica, tendo contado com um número muito elevado de contributos de colegas
associados e não associados.
A todos agradecemos aqui a participação.

_______________________
PROJETO DE REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOS
DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
O SNESup vai preparar uma resposta ao projeto de regulamento que recebeu em 2ª
versão, para os efeitos previstos na Lei 23/98 (negociação coletiva).
Reconhecendo-se o esforço de atenuar algumas das distorções da 1 ª versão,
detetámos um conjunto de desvios da legalidade que naturalmente pediremos que
sejam corrigidos.

_______________________
ALTERAÇÃO AO RAD DA UNIVERSIDADE DO MINHO
O SNESup enviou no dia 15 de maio a sua posição à reitoria da Universidade do Minho
sobre a proposta de alteração ao RAD que havia sido discutida na reunião do passado
dia 7 de março e que formaliza assim o início do primeiro período de avaliação em
2012 sendo o ano de 2011 também objeto de avaliação por ponderação curricular à
semelhança dos anos de 2008 a 2010.
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Foi ainda realçada a necessidade de harmonização do processo de avaliação nas
diversas unidades orgânicas, sem deixar de ter em conta as especificidades, por forma
a evitar discrepâncias entre as diversas avaliações que não resultem da diversidade das
áreas disciplinares mas antes de opções das comissões coordenadoras da avaliação
nem sempre claras ou consensualizadas.
O SNESup aproveitou a oportunidade para reforçar a necessidade de publicação em
Diário da República dos regulamentos de avaliação do desempenho das unidades
orgânicas de ensino e investigação, sem a qual os mesmos são juridicamente
ineficazes.

_______________________
SNESup DISCUTE PROJETO DE RAD DO IPV
Os membros da Direção do SNESup António Vicente (Presidente) e António Calheiros
reuniram no passado dia 11 de maio de manhã com docentes do Instituto Politécnico
de Viseu (IPV) visando analisar o projeto de Regulamento de Avaliação de
Desempenho e a posição apresentada pelo Sindicato tendo sido colhidas algumas
sugestões e evidenciadas bastantes preocupações relativamente à atribuição
automática de pontuação aos docentes no exercício de cargos dirigentes.
Na reunião com a presidência do IPV, que decorreu em ambiente de positiva troca de
ideias, os responsáveis do IPV acolheram grande parte das sugestões que haviam sido
enviadas anteriormente pelo SNESup tendo demonstrado grande abertura para os
contributos resultantes da reunião da manhã. Entre as sugestões acolhidas
destacamos a criação de uma comissão de acompanhamento para avaliar e rever o
regulamento no final do primeiro período de avaliação (com a correspondente audição
sindical), a criação de novos perfis para permitir acolher situações de docentes não
previstas, a reformulação das pontuações atribuídas a diversos parâmetros, a
eliminação dos questionários de avaliação aos pares, bem como o início do primeiro
período de avaliação em 2013.
A avaliação do exercício de funções em órgãos dirigentes com a atribuição de
pontuação automática aos docentes que exerçam cargos dirigentes foi o ponto de
maior discordância. Foi explicado pelos responsáveis pelo IPV que a pontuação
atribuída aos dirigentes não corresponde ao máximo possível, pelo que esta solução
não beneficiará, na opinião destes, quem desempenha cargos dirigentes. Os
representantes do SNESup relembraram que todos os docentes que exercem cargos
dirigentes ficaram, com o ECPDESP, obrigados à avaliação de desempenho pelo que
será ilegal a previsão de atribuição automática de pontuação decorrente de mero
exercício de funções. O SNESup terá assim que recorrer aos meios judiciais para repor
a legalidade desta situação.
Aliás, atendendo a que se verifica existir uma prática concertada de diversos
Presidentes de Institutos Politécnicos que deixaram para 2012 a aprovação dos
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Regulamentos de Avaliação de Desempenho que deveriam ter sido aprovados até
fevereiro de 2010 e que agora incluem este tipo de norma, os contornos da situação
justificarão o recurso a vias que temos utilizado pouco.

_______________________
EVENTOS
Ciclo de Conferências "A Europa, uma ideia em construção
- As confluências possíveis num espaço heterogéneo"
Faculdade de Letras
15 de maio | 15h00 | Anfiteatro III - "A Circunstância do Estado Exíguo"
17 de maio | 15h00 | Sala 5.2 - "A Identidade Portuguesa na Europa"
Informações: http://vivariumflul.blogspot.pt
XXVI Jornadas de Medicina Oral
17 de Maio de 2012 a 18 de Maio de 2012
Faculdade de Medicina Dentária
Informações: https://sites.google.com/site/jornadamedicinaoral/home
Conferência “Das FALINTIL às Forças de Defesa de Timor-Leste (FDTL).
O início do processo político-militar em 2001”
16 de maio de 2012, 11h00
Sala Keynes, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Informações:http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5610&id_lingua=1
Conferência “A tragédia televisiva: um género dramático da informação audiovisual”
19 de maio de 2012, 10h00/13h00
Sala Keynes, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Informações: http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5455&id_lingua=1

_______________________
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 20/2012, de 14 de maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120906
- Primeira alteração à Lei n.º 64-B/2011
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035), de 30 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2012), no âmbito da iniciativa para o reforço da
estabilidade financeira.
Resolução da Assembleia da República n.º 72/2012, publicada em 14 de maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120908
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- Recomenda a alteração do Decreto-Lei n.º 338/2007
(http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073444), de 11 de outubro,
para possibilitar o ingresso na carreira docente de todos os professores de técnicas
especiais titulares de uma relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado.
Resolução da Assembleia da República n.º 71/2012, publicada em 14 de maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120907
- Recomenda ao Governo que abra vagas para a realização de internatos médicos em
todos os estabelecimentos com idoneidade formativa proposta pela Ordem dos
Médicos.
Resolução da Assembleia da República n.º 64/2012. publicada em 7 de maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.88&iddip=20120851
- Recomenda ao Governo a aplicação de medidas em matéria de pagamento de
prestações sociais.
Decreto-Lei n.º 99/2012, de 7 de maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.88&iddip=20120852
- Institui a Comissão Interministerial de Orientação Estratégica dos Fundos
Comunitários e Extracomunitários.
Resolução da Assembleia da República n.º 61/2012. publicada em 4 de Maio
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.87&iddip=20120843
- Por um envelhecimento ativo.

_______________________
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