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SOBRE A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO
PARA A COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL (FCCN)
No início de dezembro de 2012 o Conselho de Ministros deu a conhecer a sua intenção
de promover alterações ao funcionamento da Fundação para a Computação Científica
Nacional (FCCN) extinguindo-a enquanto entidade autónoma que passaria a estar
integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
De imediato três Colegas (Carlos Salema, Luís Magalhães e João Sentieiro)
subscreveram uma carta ao Ministro da Educação e Ciência alertando para as graves
consequências de tal decisão.
Todavia, em 31 de dezembro foi publicada a alteração à Lei Orgânica do Ministério da
Educação e Ciência, operada pelo Decreto-Lei nº 266-G/2012, que consumou a
integração das atribuições da FCCN na FCT.
Os mesmos Colegas subscreveram um artigo de opinião divulgado no jornal Público
alertando o país para o que está em causa.
Percebe-se mal esta decisão do Governo. São muitas as dúvidas legítimas que se
levantam sobre as reais implicações no funcionamento das instituições de ensino
superior, nas condições para continuar a assegurar os atuais níveis de investigação ou
mesmo de acesso ao conhecimento, mas ninguém negará que estas condições ficarão
irremediavelmente comprometidas. Mas menos se compreende ainda esta ideia
peregrina de extinção da FCCN quando a mesma havia recebido em 20 de setembro
último informação do Governo no sentido de “não reduzir ou cessar os apoios
financeiros públicos e/ou não cancelar o estatuto de utilidade pública à V.ª Fundação”,
numa comunicação assinada pelo Secretário de Estado da Administração Pública na
sequência da avaliação realizada.
O SNESup, que considera que a solução adotada coloca em causa o bom
funcionamento das instituições de ensino superior e de investigação científica, e que
tem estado em contacto com estes três Colegas, escreveu já a todos os grupos
parlamentares sobre a situação e não deixará de apoiar as iniciativas que visem a
reparação deste grave erro.

_________________________

AUDIÇÃO SINDICAL, UMA PARTICIPAÇÃO DE TODOS
Neste início de 2013 foram inúmeros os projetos de regulamento que chegaram ao
SNESup para audição sindical. Da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
chegou o regulamento de equiparação a bolseiro, da Universidade do Minho (UM) o
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regulamento da prestação de serviço dos docentes da carreira universitária, e do
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto (UP)
o regulamento de avaliação de desempenho dos docentes.
O SNESup continua a entender que é indispensável a participação dos interessados e
tem vindo a solicitar, em estreita ligação com os seus delegados (a quem agradecemos
todo o empenho), aos associados das respetivas instituições contributos sobre os
regulamentos em causa, que juntamente com uma análise jurídica permite chegar à
posição a apresentar pelo SNESup. E a qual não nos envergonhamos de dar a conhecer
aos interessados e divulgar.
É esta a obrigação do SNESup: dar voz aos seus associados, aos docentes do ensino
superior e investigadores. É isto que nos comprometemos a continuar a fazer também
nesta matéria ao longo de 2013.

_________________________

REGULAMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO VERSÃO 2.0.
Depois de praticamente todas as instituições terem já publicado e em vigor os
regulamentos de avaliação do desempenho dos docentes que ficaram obrigadas a dar
corpo com a revisão dos estatutos de carreira em 2009, têm vindo a chegar ao SNESup
inúmeras propostas de alteração às versões iniciais dos mesmos para audição sindical
(e sim, qualquer alteração aos regulamentos tem também de ser objeto de audição
sindical tal como ficou já clarificado, para quem tivesse dúvidas, por decisão judicial
por iniciativa do SNESup).
Neste contexto o SNESup apresentou já nesta primeira quinzena de janeiro de 2013 a
sua posição relativa às alterações aos regulamentos de avaliação de desempenho do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL)
e da Universidade de Aveiro, tendo também já agendada para o próximo dia 23 uma
reunião com a reitoria da Universidade de Lisboa com o mesmo propósito.
Apesar da experiência algumas instituições continuam a insistir em soluções que já
evidenciaram problemas como é o caso da Universidade de Aveiro que propõe que
seja atribuída uma pontuação automática, mais elevada do que a média dos docentes,
ao reitor e a outros docentes que desempenhem funções de gestão ou direção, e,
ainda por cima, com carácter retroativo, uma solução que, para além da sua flagrante
desconformidade com a lei, não deixaria de ser desprestigiante para a Universidade. Se
numa primeira tentativa é legítimo aceitar que se erre, numa segunda seguir inspirado
por más práticas já denunciadas ou não aproveitar a experiência acumulada conhecida
é já pouco aceitável.

_________________________
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SNESup REÚNE COM A A3E'S SOBRE CRITÉRIOS
DE QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE
PARA A ACREDITAÇÃO DE CICLOS DE ESTUDOS
Na sequência da publicação, pela A3E’s, do documento intitulado “Critérios de
qualificação do pessoal docente para a acreditação de ciclos de estudos” (de setembro
de 2012), entendendo o SNESup que o conceito de tempo integral aí plasmado se
afigura dececionante no que se refere a exigências de existência e de dedicação de um
corpo docente próprio, foi solicitada reunião à A3E’s. A reunião teve lugar na sede da
Agência, a 10 de janeiro, tendo a delegação do SNESup, sido recebida por elementos
do Conselho de Administração (Alberto Amaral, Jorge Carvalhal e João Duarte Silva).
O SNESup manifestou, em particular, a preocupação que resulta do facto de o “tempo
integral” se encontra definido para as instituições abrangidas pelo ECDU e pelo
ECPDESP, mas não para as instituições do ensino superior particular e cooperativo, o
que, pode induzir as instituições a apresentar como de tempo integral, para
preenchimento das condições do RJIES, situações que de facto não o são.
Tendo embora a Agência frisado não ser do seu âmbito questões de natureza
contratual, o SNESup espera da intervenção da A3ES uma atuação ativa no sentido de
moralizar e controlar as condições de trabalho a que estão sujeitos, por parte de
muitas entidades instituidoras, numerosos docentes do ensino particular e
cooperativo, na medida em que a acreditação e a avaliação dos ciclos de estudo deve
fazer repousar na existência e na dedicação de um corpo docente próprio critérios de
exigência de primeira ordem.
Neste contexto, o SNESup sustenta que o tempo integral seja enquadrado por um
contrato escrito que mencione expressamente o exercício em tempo integral (ou em
tempo integral com dedicação exclusiva), sem prejuízo do exercício de funções a
tempo parcial por parte de trabalhadores inicialmente contratados a tempo integral
nos casos previstos no Código do Trabalho, e que esse contrato preveja a prestação de
um número mínimo de horas de trabalho remuneradas, abrangendo quer
componentes necessariamente presenciais, quer componentes não necessariamente
presenciais.

_________________________

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DE SOLIDARIEDADE: UM DESPERTAR TARDIO
A Lei do Orçamento para 2011 "brindou" os pensionistas que recebem mais de 5000
euros com o que chamou de "contribuição extraordinária de solidariedade". Era
preciso garantir receitas a todo o custo e a ideia de "pensionistas privilegiados e
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milionários" abriu o caminho a uma pública aceitação da medida. O sucesso foi tal que
a medida foi pacificamente reeditada em 2012. Para tal terão contribuído todos os
quantos se calaram (e não foram poucos), mais ainda os que não utilizaram os seus
poderes para suscitar a fiscalização da constitucionalidade. Mas o SNESup não. O
SNESup colocou logo em abril de 2011 em Tribunal uma ação coletiva contra o Estado,
o Ministério das Finanças e Administração Pública e a Caixa Geral de Aposentações,
conforme demos conta na InfoSNESup n.º 140, invocando além da ilegalidade a
inconstitucionalidade da medida. Ainda aguardamos decisão da mesma.
Agora, em 2013, e tendo-se agravado a situação e o impacto da medida, diversas
entidades finalmente despertaram para o problema. O Tribunal Constitucional foi
chamado, e bem, por algumas delas a pronunciar-se sobre as normas em causa. Mais
vale tarde do que nunca.

_________________________

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE DO IRS
Pode verificar no site do SNESup as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2013
que foram publicadas no passado dia 14.

_________________________

ACESSO AO REBIDES NO SITE DO SNESup
Encontra no site do SNESup ligação para aceder à lista do corpo docente de cada
instituição de ensino superior à data de 31 de dezembro de 2011.

_________________________

PROTOCOLOS
Foram assinados dois novos protocolos que concedem descontos e benefícios aos
sócios do SNESup e familiares. Se não tem o cartão de sócio atualizado pergunte-nos
como o pode obter.
Se não é sócio pode ver aqui como fazer a sua inscrição e assim a beneficiar destas
vantagens

_________________________
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EVENTOS
NESTA QUINZENA
VIII Congresso Nacional da APNUG – “Disfunções miccionais”
Hotel Marriott, Lisboa
25 e 26 janeiro
www.admedic.pt
Conferência "O futuro da agricultura nacional: um reencontro com o passado?
A política agrícola portuguesa no quadro das políticas públicas"
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito
18 janeiro
www.icjp.pt/
Seminário - Building more 'cultural' sustainable communities
Coimbra
22 janeiro
http://www.ces.uc.pt/eventos
Conferência "A Política de Coesão em Portugal.
Contributos para o desenvolvimento territorial"
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
28 janeiro
www.ceg.ul.pt
Conferência e Workshop “Para uma reforma
abrangente da organização e gestão do setor público”
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 2
28 a 30 janeiro
Entrada livre sujeita a inscrição prévia
www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4066langId=1
Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta
- Rodear o mundo. Enciclopedismo e circumnavegação
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 2
30 janeiro
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4070langId=1
DEPOIS
Curso de Teatro Português
Teatro D. Maria II
2 fevereiro a 13 abril
www.teatro-dmaria.pt
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Jornadas FCCN 2013
6 a 8 fevereiro
Universidade de Aveiro
http://jornadas.fccn.pt/
Conferência Internacional “(Anti-)racism and critical interventions in Europe
- Social sciences, policy developments and social movements”
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa
19 e 20 fevereiro
www.ces.uc.pt
18th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
24 a 27 março
http://www.fc.up.pt/18spe/
Conferência Internacional “Face to Face.
The transcendence of the arts in China and beyond”
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa
3 a 5 abril
http://facetoface.fba.ul.pt
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Conferência anual da Eurodoc – “Eurodoc 2013
– Europe’s Grand Societal Challenges: The role of Early Stage Researchers”
Fundação Calouste Gulbenkian
4 e 5 abril
www.eurodoc.net
47º Congresso Anual da Sociedade Europeia de Investigação Clínica
Albufeira, Algarve, Portugal
17 a 20 abril
http://www.esci.eu.com/meetings/
Conferência Internacional "Imagens de Terror,
Narrativas de (In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais"
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
23 e 24 abril
www.cilm.comparatistas.edu.pt
International Congress on Safety and Labour Market
Universidade da Beira Interior
8 e 9 maio
http://icslm.com/index.php?id=1

Mesa-Redonda Peninsular "A Morte Protegida
Abrantes
11 maio
http://www.ipt.pt/a-morte-protegida
CALL FOR PAPERS
Gordon Research Conference on Oxidative Stress and Disease:
The metabolic axis in brain aging and Alzheimer's disease.
Les Diablerets, Switzerland; 14-19 abril
Prazo: 17 março
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
18th International Conference of the Society
for Philosophy and Technology - Technology in the Age of Information
Universidade Técnica de Lisboa - ISEG
4 a 6 julho
Prazo: 1 fevereiro
http://www.spt2013.com
11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors
Porto; 7- 11 julho
Prazo: 1 março
http://iccmr11.spq.pt/eventos/iccmr11/

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 2/2013. de 10 de janeiro
Estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações
públicas profissionais
Portaria n.º 15/2013. D.R. n.º 10, Série I de 2013-01-15
Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência
Define regimes de exceção no sistema de avaliação do desempenho do pessoal
docente consagrado no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário, e revoga a Portaria n.º 926/2010, de 20
de setembro
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2013. D.R. n.º 10, Série I de 2013-01-15
Supremo Tribunal de Justiça
A alteração que a Lei nº 23/2010, de 30 de Agosto, introduziu na Lei nº 7/2001, de 11
de Maio, sobre o regime de prestações sociais em caso de óbito de um dos elementos
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da união de facto beneficiário de sistema de Segurança Social, é aplicável também às
situações em que o óbito do beneficiário ocorreu antes da entrada em vigor do novo
regime
Despacho n.º 796-B/2013. D.R. n.º 9, 2.º Suplemento, Série II de 2013-01-14
Ministério das Finanças - Gabinete do Ministro
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2013
Lei n.º 4/2013. D.R. n.º 9, Série I de 2013-01-14
Assembleia da República
Crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos
(4.ª alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho)
Portaria n.º 6/2013. D.R. n.º 7, Série I de 2013-01-10
Ministério das Finanças
Aprova a Declaração Mensal de Remunerações - AT e as respetivas instruções de
preenchimento e revoga a Portaria n.º 426-C/2012, de 28 de dezembro
Portaria n.º 432-D/2012. D.R. n.º 252, 4.º Suplemento, Série I de 2012-12-31
Ministérios das Finanças, da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da
Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 1453/2002, de 11 de novembro que regulamenta o
reembolso do valor dos planos de poupança-reforma

_________________________

Sindicato Nacional do Ensino Superior
Associação Sindical de Docentes e Investigadores
www.snesup.pt
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, 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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