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NÃO SEREMOS COBAIAS,  
MUITO MENOS PASSIVAS, DESTAS EXPERIÊNCIAS 
As declarações feitas nos últimos dias sobre medidas de política económica para este 
fim de ano e para 2013 mostram que, tendo falhado a experiência de 2012, por, como 
foi alertado, conduzir a uma quebra de receita e a uma espiral recessiva, Vítor Gaspar 
se encontra não obstante disponível para tentar novas experiências, onde seremos 
mais uma vez as cobaias. 

De todos os setores políticos e sociais surge a contestação. 

Esta contestação tem em primeiro lugar uma dimensão cívica. Apelamos a todos os 
docentes e investigadores para que se juntem às iniciativas de contestação em que se 
revejam, e para que não se remetam a uma passividade que se virará contra nós. 

Esta contestação tem certamente dimensões especificamente sindicais. O SNESup 
apoiará todas as iniciativas no plano sindical em que esteja garantida a sua 
participação na respetiva organização e na negociação subsequente. 

Esta contestação tem enfim, uma dimensão prática, que para o SNESup tem reflexos 
sobretudo nas seguintes vertentes: 

- Continuação da contestação judicial dos cortes de vencimentos e pensões; 

- Contestação da remuneração como assistentes dos novos professores auxiliares e 
adjuntos, remuneração essa que está a ser feita na base de interpretação de dois 
chefes de Gabinete (Secretaria de Estado da Administração Pública e da Secretaria de 
Estado do Ensino Superior); 

- Resposta à ameaça de cessação de contratos a termo, não esquecendo o SNESup que 
tanto na revisão dos estatutos de carreira em 2009 como na apreciação parlamentar 
de 2010 foi o único a propor que os contratos de assistentes e outros colegas em 
processo de doutoramento fossem celebrados por tempo indeterminado, com 
condição resolutiva de aprovação em provas de doutoramento no prazo legalmente 
previsto; 

- Resposta à elevação da TSU em 7%, elevação que irá criar no ensino superior 
particular e cooperativo uma situação muito grave, por as remunerações serem 
baixas, por estarem desatualizadas (em certas instituições os valores datam de 1997) 
e ainda por em alguns casos terem sido recentemente cortadas sem o acordo dos 
docentes. Começaremos por pedir a anulação desses cortes. 

_________________________ 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA  
NEGOCEIA COM O SNESup  
A convite da Secretaria de Estado da Ciência, o SNESUP esteve presente numa reunião 
que teve lugar no dia 5 de setembro no Palácio das Laranjeiras em Lisboa para discutir 
um projeto de decreto-lei o regime jurídico de contratação de doutorados para o 
exercício de atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, no 
âmbito da negociação coletiva prevista na Lei.  
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O SNESup apresentou previamente propostas de alteração. Veja no nosso site o relato 
dos trabalhos e as nossas propostas. 

_________________________ 
 

REUNIÃO DE DELEGADOS SINDICAIS  
DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR E COOPERATIVO  
No passado dia 7 de setembro a Direção do SNESup esteve reunida com os delegados 
sindicais do SNESup no ensino superior particular e cooperativo. 

Em resultado dessa reunião, o SNESup irá, no acompanhamento da situação deste 
subsistema, reforçar as preocupações com a qualidade, seja quanto à organização 
institucional, seja quanto à investigação científica e ao ensino, seja quanto ao domínio 
laboral.  

Ficou definida a composição da Comissão para o Ensino Superior Particular e 
Cooperativo, criada pela Direção em 7 de julho último, e coordenada pela colega 
Rosária Ramos, membro da Direção. 

Veja no nosso site informação completa sobre a reunião. 

_________________________ 
 

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS 
 - UBI E SNESup CRIAM COMISSÃO PARITÁRIA 
A Universidade da Beira Interior e o Sindicato Nacional do Ensino Superior assinaram 
esta semana um protocolo que prevê a criação de uma comissão paritária em caso de 
litígio entre as partes ou perante qualquer dúvida de aplicação ou interpretação de 
disposições legais ou outras, relativas ao pessoal docente da UBI inscrito no SNESup. 

Para o efeito, bastará que cada uma das partes comunique à outra por escrito, o 
pedido de constituição da comissão paritária, com indicação sucinta da questão que se 
pretende analisar em comissão. 

A comissão paritária deliberará por unanimidade, podendo emitir recomendações e 
propor soluções e constatar a necessidade de serem solicitados a outras entidades 
elementos de informação e pareceres. 

_________________________ 
 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - CONVERGÊNCIA SOBRE  
REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
Em reunião realizada em 13 de setembro na Universidade de Aveiro, em que por parte 
desta estiveram presentes o Reitor, o Vice-Reitor Fernando Mendes e uma jurista, e da 
parte do SNESup António Vicente, Presidente da Direção, Luís Belchior membro da 
Direção e Miguel Mendonça, delegado, verificou-se uma grande aproximação de 

http://www.snesup.pt/htmls/EFuZpFVVFFIVvOCnhW.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFuZpFVVFFIVvOCnhW.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFuZlAkpEZnJorBTZt.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UBI_protocolo_comissao_Paritaria_setembro_2012.pdf
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posições sobre o Regulamento de Prestação de Serviço Docente, depois de o nosso 
sindicato ter apresentado alterações precisas ao projeto objeto de audição sindical. 

Esperamos que, depois de um início conturbado, se materialize uma convergência 
total ou quase total. Estamos entretanto a trabalhar sobre um projeto de alteração ao 
Regulamento de Avaliação de Desempenho que a UA colocou em consulta pública. 

_________________________ 
 

ALTERAÇÕES AO RAD DO ISCTE-IUL 
O SNESup enviou à Reitoria do ISCTE um conjunto de observações relativas a uma 
proposta de alteração ao RAD que foi colocada em audição sindical no mês de agosto. 

_________________________ 
 

REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 NAS UNIDADES ORGÂNICAS NA UL 
O SNESup recebeu em 7 de agosto um conjunto de regulamentos de avaliação de 
desempenho relativos a Faculdades e outras unidades orgânicas da Universidade de 
Lisboa, tendo o prazo de resposta a audição sindical ficado, após reação nossa, a 
contar a partir de 1 de setembro. 

Foi já elaborado e divulgado entre todos os docentes da UL um projeto de parecer 
sobre o conjunto destes textos tendo já sido realizada uma reunião de docentes 
promovida pelo SNESup com vista a preparar o parecer a discutir na reunião com o 
reitor da UL que está agendada para o próximo dia 25. 

_________________________ 
 

REUNIÃO DO SNESup COM FCT/UNL 
O Presidente do SNESUP (António Vicente) e as delegadas sindicais na FCT/UNL (Vanda 
Lourenço, Paula Urze e Mariana Alves) reuniram na passada quarta-feira 12 de 
setembro com o Diretor da FCT/UNL (Fernando Santana), tendo estado também 
presente a Subdiretora para os Assuntos Científicos da FCT/UNL (Maria da Graça 
Martinho) e um membro da Assessoria Jurídica da UNL.  

Anteriormente a FCT/UNL havia acolhido um conjunto de propostas de alteração do 
SNESUP relativamente aos Projetos de Regulamento de Prestação de Serviço Docente 
e de Regulamento de Avaliação de Desemprenho dos Docentes daquele 
estabelecimento de ensino superior. Considerando que, no entanto, algumas 
propostas de alterações não foram acolhidas disponibilizou-se o Diretor da FCT/UNL e 
manifestou interesse o SNESUP na realização desta reunião para análise e 
esclarecimento das divergências constatadas.  

_________________________ 
 



 

5 

SNESup PREPARA PARECER SOBRE RAD DO IPSETÚBAL  
Depois do SNESup ter apresentado durante o primeiro trimestre de 2012 um conjunto 
de contributos aos docentes do IPS relativamente a algumas propostas preocupantes 
vertidas no projeto de regulamento de avaliação dos docentes que se encontrava em 
discussão pública chegou no final do mês de agosto ao SNESup a versão final do 
documento para audição sindical. 

Apesar de terem sido realizadas algumas alterações relativamente à versão anterior, o 
projeto de regulamento continua a não dar corpo à necessidade de participação dos 
órgãos científicos e pedagógicos no processo de avaliação (nomeadamente a 
aprovação das classificações pelo conselho técnico-científico e a validação dos 
inquéritos aos alunos pelo conselho pedagógico), ou não prever a avaliação efetiva dos 
dirigentes, como impõe o ECPDESP. 

O SNESup, que promoveu uma reunião de docentes do IPS no passado dia 14 para 
discutir o documento em causa e onde estas e outras preocupações foram abordadas, 
irá agora preparar o seu parecer para enviar ao IPS com pedido de marcação de uma 
reunião. 

_________________________ 
 

NOVO RESPONSÁVEL DE SNESUP CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Saiu já o número de setembro da Newsletter SNESup Ciência e Tecnologia, que passou 
a ser responsável o colega Romeu Videira, investigador auxiliar da UTAD. 

SNESup Ciência e Tecnologia nº 22 

_________________________ 
 

PROTOCOLOS  
O nosso Sindicato celebrou recentemente mais dois Protocolos, com 

- a Labmed saúde, sediada no Porto 

- a Círculo Estreito, sediada no concelho de Mação (turismo e desporto na Barca da 
Amieira, junto ao Tejo, numa zona ainda pouco explorada) 

Veja as condições aqui – Benefícios aos sócios 

_________________________ 
 

OS RECORTES DE IMPRENSA NO SITE DO SNESup 
No âmbito do apoio profissional de que dispõe no domínio da comunicação e imagem, 
o SNESup beneficia diariamente do clipping efetuado por uma entidade especializada, 
que já abrange as comunicações audiovisuais.  

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/Newsletter_SNESup_Ciencia_Tecnologia_22.pdf
http://www.labmed.pt/Contactos.asp
http://www.facebook.com/circuloestreito
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVlEFyZlmHyLurmr
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No sentido de proporcionar a todos os que visitam o nosso site o acesso a esta 
informação, estamos a levar as peças mais importantes a Notícias/Recortes de 
Imprensa  

Quanto aos Artigos de Opinião que consideramos merecerem divulgação, são 
publicados em Debates e Dossiers/Temas de Atualidade, onde figuram os sempre os 
quatro artigos mais recentes.   

Cada novo artigo publicado "expulsa" o mais antigo para Arquivo, onde pode consultar 
todos os textos alguma vez publicados. 

Quando visitar o nosso site não deixe de visitar estes espaços 

_________________________ 
 

EVENTOS 
 
NESTA QUINZENA 

• II Colóquio A Justiça em análise 
Universidade Fernando Pessoa 
26 setembro 2012 
http://justica.ufp.edu.pt 
 

• Congresso Internacional “Entre a História e o Direito”, em homenagem ao Professor 
Doutor António Manuel Hespanha 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa / Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa 
27-28 setembro 2012 
www.ics.ul.pt 
 

• Jornadas Europeias do Património 2012 – “O Futuro da Memória” 
Centro de Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
28-30 setembro 2012 
www.lnec.pt 
 
DEPOIS 

• 2ª Encontro Internacional de Bioética: “Autonomia, vulnerabilidade e (Bio)ética”. 
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real  
– Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
12 outubro 2012 
www.esevr.pt 
 

• Congresso Nacional de Psicologia: “Os Chapéus Psicológicos de Pessoa” 
Universidade Fernando Pessoa 
18-19 outubro 2012  
http://chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt 
 
 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEVZZNomvhWTC
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getarchive.pl?EEVVEuEVZZNomvhWTC
http://justica.ufp.edu.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.lnec.pt/
http://www.esevr.pt/
http://chapeuspsicologicosfernandopessoa.ufp.edu.pt/
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• III Encontro Nacional de Geodesia Aplicada (ENGA)  
Núcleo de Geodesia Aplicada (NGA) – Departamento de Barragens de Betão do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).  
18-19 outubro 2012 
http://enga.lnec.pt 
 

• Colóquio de Património e Turismo “Praxis que se Entrecruzam” 
Instituto Politécnico de Tomar 
20-21 outubro 2012 
www.ipt.pt 
 

• CRIARS 2012 – II Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social 
SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações  
– Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa 
25-27 outubro 2012 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml 
 

• Seminário Internacional: “Quarteirões Culturais: Experiências e Desafios” 
Fábrica de Santo Thyrso 
25-27 outubro 2012 
www.seminarioquarteiroesculturais.pt 
 

• Conferência Internacional Ecos das Migrações : Memórias e Representações dos 
Migrantes (Sécs. XIX-XXI) 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
8-9 novembro 2012 
http://ihc.fcsh.unl.pt 
 

• Rethinking Warfare Conference 
Universidade Fernando Pessoa 
9-10 novembro 2012 
http://rethinkingwarfare.com 
 

• I Congresso de Turismo Cultural Lusófono 
Instituto Politécnico de Tomar 
15-16 novembro 2012 
www.ipt.pt 
 

• Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e Turismo 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
26 novembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 
 

• Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
17 -18 dezembro 2012 
www.comparatistas.edu.pt 

http://enga.lnec.pt/
http://www.ipt.pt/
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/eventos/CRIARS_index.shtml
http://www.seminarioquarteiroesculturais.pt/
http://ihc.fcsh.unl.pt/
http://rethinkingwarfare.com/
http://www.ipt.pt/
http://www.comparatistas.edu.pt/
http://www.comparatistas.edu.pt/


 

8 

 
CALL FOR PAPERS 

• Fórum de Investigadores em Contextos Islâmicos 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
17-18 janeiro 2013 
Prazo: 30 setembro 2012 
http://necicria.wordpress.com 
 

• Conferência Internacional de Investigação em Design  
“DESIGNA 2012 – in/sustentabilidade” 
Universidade da Beira Interior 
22-23 novembro 2012 
Prazo: 30 setembro 2012 
www.designa.ubi.pt 
 

• 8th Annual Graduate Conference in Political Science, International Relations & Public 
Policy in Memory of Yitzhak Rabin 
The Hebrew University - Jerusalem 
12-14 dezembro 2012 
Prazo: 14 outubro 2012 
http://gradcon.huji.ac.il 
 
_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
• Portaria n.º 281/2012. de 14 de Setembro 

Regulamenta a atribuição de licença sem vencimento aos docentes de carreira dos 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
na dependência do Ministério da Educação e Ciência, recrutados por associações de 
portugueses ou entidades estrangeiras, públicas ou privadas, que promovem e 
divulgam o ensino da língua e cultura portuguesas. 
 

• Portaria n.º 279/2012, de 14 de Setembro 
Transfere para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.), as 
competências do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.), na parte relativa ao Laboratório de Saúde 
Pública - Micobacteriologia/Tuberculose. 
 

• Portaria n.º 278/2012. de 14 de Setembro 
Regulamenta a implementação gradual do princípio da onerosidade através da 
determinação dos termos em que é devida a contrapartida pelos serviços, organismos 
ou demais entidades utilizadores de espaços públicos. 
 

• Portaria n.º 275/2012. de 10 de setembro 
Aprova os Estatutos da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública - 
ESPAP, I. P. 

http://necicria.wordpress.com/
http://www.designa.ubi.pt/
http://gradcon.huji.ac.il/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.179&iddip=20121834
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.179&iddip=20121830
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.179&iddip=20121829
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.175&iddip=20121784
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• Portaria n.º 274-A/2012. de 6 de setembro 

Primeira alteração à Portaria n.º 195/2012, de 21 de junho, que aprova o Regulamento 
do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a 
Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2012-2013. 
 

• Lei n.º 55/2012. de 6 de setembro 
Estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e 
proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. 
 

• Lei n.º 51/2012. de 5 de setembro 
Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do 
aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de 
educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e 
formação, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro. 
 

• Portaria n.º 272/2012. de 4 de setembro 
Cria o Programa de Apoio e Qualificação do PIEF - Programa Integrado de Educação e 
Formação 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 
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Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
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Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61  
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Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO 
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Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43  
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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 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.173S01&iddip=20121766
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121176
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.173&iddip=20121761
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.172&iddip=20121747
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20023786
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.171&iddip=20121744
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

