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BRINCAR ÀS ESCONDIDAS?  
NÃO CONTEM COM O SNESup. 
Já todos sabemos que os tempos são difíceis, muito difíceis. Facilmente se 
compreende que não se pode continuar a fazer o que sempre foi feito, que é preciso 
mudar. Mas estes momentos, porque são momentos muito importantes e onde 
ninguém terá a solução mágica para resolver todos os problemas, obrigam a um 
esforço acrescido de diálogo, de partilha, de reflexão conjunta e de criação de soluções 
partilhadas e que envolvam as pessoas. É o custo da democracia (um bom custo, 
diríamos). 
 
Vamos sabendo (informalmente) que propostas estarão a ser preparadas, que grupos 
restritos estarão a trabalhar em temas como o regime jurídico das instituições de 
ensino superior, a reorganização da rede de ensino superior, o papel das instituições 
de ensino superior ou mesmo os estatutos da carreira docente.  
 
As mudanças não se fazem no anonimato dos gabinetes, no isolamento dos 
corredores, pelo menos as mudanças que importam e que devem envolver as pessoas 
(afinal só estas poderão ser efetivamente eficientes). Não esperem apresentar ao 
SNESup soluções feitas e que as mesmas sejam pacificamente aceites. Estamos 
disponíveis para o diálogo, temos propostas concretas que temos vindo a apresentar e 
não temos problemas em discuti-las. 
 
Por exemplo, relembramos que aguardamos ainda resposta às propostas de alteração 
dos regimes transitórios dos Estatutos das Carreiras Docente (ECDU e ECPDESP) e 
vinculação extraordinária de docentes. Sabemos que o Ministro Nuno Crato, deixando 
uma vez mais o Ensino Superior ao abandono, passou as propostas para a Secretaria 
de Estado do Ensino Superior que até ao momento não demonstrou ainda vontade de 
dialogar. 
 
É fundamental que se reflita sobre o Ensino Superior e a Ciência, que se trabalhem em 
propostas para o seu desenvolvimento, e que se coloquem as mesmas à consideração, 
à discussão com os seus principais atores. Mas não se pense que se o pode fazer sem 
os envolver. Ou querem experimentar fazer o Ensino Superior e a Ciência sem os 
docentes e os investigadores? 
_________________________ 
 
 

RELATÓRIO "ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS:  
UMA VISÃO DO EXTERIOR" 
A pedido do CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) a EUA 
(European University Association) elaborou um relatório sobre o Ensino Superior 
Português que foi publicamente apresentado no passado dia 19 no CNE (Conselho 
Nacional de Educação) e onde estiveram presentes membros da Direção do SNESup. 

http://www.snesup.pt/htmls/EFVuZAukEyfIfBTmty.shtml
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O relatório agora apresentado, que se assume como uma "visão externa" sobre o 
Ensino Superior em Portugal, tem o mérito de ter ouvido diversos intervenientes, entre 
eles o SNESup (tendo mesmo acolhido alguns dos contributos apresentados na reunião 
de 16 de outubro e de que demos conta na Newsletter n.º 172. 
 
Pode consultar uma breve síntese do relatório em causa no site do SNESup . 
_________________________ 
 
 

FÉRIAS FORÇADAS 
As severas limitações orçamentais com que algumas instituições de ensino superior 
têm sido confrontadas nos últimos tempos têm apelado a uma elevada criatividade na 
procura de soluções para poupar os euros possíveis. 
 
Algumas universidades têm optado por encerrar instalações em momentos de 
paragem letiva como forma de reduzir custos. Outras foram mais longe (como por 
exemplo as Universidades do Minho, Beira Interior ou de Évora) e querem mesmo 
obrigar os docentes e investigadores a férias forçadas neste período, forçando um 
ensino superior sazonal, esquecendo-se todavia que uma parte significativa do 
trabalho não implica uma presença na instituição. 
 
Compreendemos a necessidade de poupar e gerir da melhor forma os recursos das 
instituições mas não se pode deixar de respeitar as liberdades individuais nem 
esquecer que uma instituição de ensino superior não pode ser gerida com uma fábrica. 
 
Aconselhamos as instituições que optem por soluções destas a estabelecer protocolos 
com agências de viagens para que ao menos os docentes e investigadores 
possam  praticar desportos de inverno durante a paragem de dezembro ou ir para a 
praia em agosto a preços mais competitivos. 
_________________________ 
 
 

RAD DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA  
EM ALERTA VERMELHO 
Um dia após a eleição do novo reitor da UMa, Prof. Doutor José Carmo, o, por 
enquanto ainda, reitor, Prof. Doutor Castanheira da Costa, como que despertando de 
um estado de hipnose prolongada, emitiu um despacho solicitando aos docentes que 
num prazo de cerca de quinze dias entregassem o seu relatório de atividades previsto 
no RAD. 
 
Na altura em que o SNESup participou nas audições sindicais sobre regulamentos, 
alertámos a equipa reitoral para a necessidade de simplificar os intrincados 
procedimentos, grelhas, fórmulas, etc., que faziam já prever dificuldades na sua 
operacionalização. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_infosnesup_172.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFykFAAAVkLAfBWvcl.shtml
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O RAD da UMa foi publicado em Diário da República a 8 de junho de 2010 e só agora, 
tardiamente, a 25 de fevereiro, foi enviado aos docentes um “exemplo” de modelo de 
relatório, bem como a explicitação dos critérios relativos à concretização dos objetivos.  
 
Não envergonharia a UMa nem o ainda Reitor admitir que o regulamento tem falhas 
que é necessário corrigir, à semelhança do que já foi feito por outras instituições. 
Assumir que a imposição aos docentes deste modelo de avaliação só pode trazer-lhes 
graves prejuízos seria a única saída digna para este Reitor, no termo do seu mandato. 
_________________________ 
 
 

PUBLICADO DIPLOMA  
QUE REGULA A FIGURA DO INVESTIGADOR FCT 
Foi publicado no passado dia 19 de fevereiro o Decreto-Lei nº 28/2013 que regula a 
criação da figura do investigador FCT. 
 
Pode encontrar aqui mais informação. 
_________________________ 
 

NO SITE DO SNESup: RECORTES DE IMPRENSA 
O SNESup divulga com regularidade no seu site www.snesup.pt, notícias que vão 
sendo publicadas na comunicação social diária sobre o Ensino Superior e a Ciência. 
 
Poderá aceder às mesmas na sub-secção Recortes de Imprensa. 
_________________________ 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Declaração de Retificação n.º 11/2013. D.R. n.º 42, de 28 de fevereiro  
- Retifica a Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, «Aprova o Orçamento do Estado 
para 2013», publicada no Diário da República, 1.ª série, suplemento, n.º 252, de 31 de 
dezembro de 2012. 
 
Declaração de Retificação n.º 10/2013. D.R. n.º 42, de 28 de fevereiro  
- Retifica a Lei n.º 66-A/2012, de 31 de dezembro, «Aprova as Grandes Opções do 
Plano para 2013», publicada no Diário da República, 1.ª série, suplemento, n.º 252, de 
31 de dezembro de 2012. 
 
Portaria n.º 85/2013. D.R. n.º 41, de 27 de fevereiro   
- Primeira alteração à Portaria 701-F/2008, de 29 de julho que regula a constituição, 
funcionamento e gestão do portal único da Internet dedicado aos contratos públicos 
(Portal dos Contratos Públicos). 

http://www.snesup.pt/htmls/EFyEuVAEkZOwpODrUs.shtml
http://www.snesup.pt/
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.42&iddip=20130417
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122549
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.42&iddip=20130416
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122548
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.41&iddip=20130405
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20081991
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Resolução da Assembleia da República n.º 13/2013. D.R. n.º 39, de 25 de fevereiro  
- Pelo relançamento do emprego e por boas práticas de contratação laboral. 
 
Decreto-Lei n.º 28/2013. D.R. n.º 35, de 19 de fevereiro  
- Define o regime aplicável à contratação de doutorados para o exercício de atividades 
de investigação científica e desenvolvimento tecnológico no âmbito do Programa 
Investigador FCT. 
 
Portaria n.º 75/2013. D.R. n.º 34, de 18 de fevereiro  
- Regulamenta o disposto nos n.º 2 do artigo 9.º e n.º 3 do artigo 22.º, ambos da Lei-
Quadro das Fundações Lei n.º 24/2012, de 9 de julho. 
_________________________ 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
16th Workshop APDR on Higher Education Network:  
economic and social contributes and new challenges  
April 3rd, 2013 | University of Évora 
Prazo: 15 de março 2013 
http://www.apdr.pt/evento_16/home.html 
 
19th APDR Congress & Innovaflow Conference 
20-22 June 2013|University of Minho, Braga, Portugal  
Prazo: 1 de abril 2013 
http://www.apdr.pt/congresso/2013/home.html 
 
Gordon Research Conference on Oxidative Stress and Disease:  
The metabolic axis in brain aging and Alzheimer's disease.  
Les Diablerets, Switzerland; 14-19 abril 2013  
Prazo: 17 março 2013. 
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat 
 
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA 
Conferência A parceria estratégica Brasil  
- União Europeia - Realidades e potencial 
Fundação Calouste Gulbenkian 
7 mar 2013, 14:30, Auditório 3 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4137langId=1 
 
Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta  
- Os paquidermes do Rei D. Manuel I 
Fundação Calouste Gulbenkian 
Quarta, 13 mar 2013, 18:00 Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4106langId=1 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.39&iddip=20130390
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130362
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.34&iddip=20130345
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121284
http://www.apdr.pt/evento_16/home.html
http://www.apdr.pt/congresso/2013/home.html
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=oxidat
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4137langId=1
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4106langId=1
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DEPOIS  
Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta - Secretos y Longitudes 
Fundação Calouste Gulbenkian 
15 mar 2013, 18:00 Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4131langId=1 
 
Conferência Internacional  
“Face to Face. The transcendence of the arts in China and beyond” 
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa 
3-5-abril 2013 
http://facetoface.fba.ul.pt 
 
Conferência anual da Eurodoc –  
“Eurodoc 2013 – Europe’s Grand Societal Challenges: The role of Early Stage 
Researchers” 
Fundação Calouste Gulbenkian 
4-5 de abril de 2013 
www.eurodoc.net 
 
Ciclo Conferências 360º Ciência Descoberta  
- La materia medicinal: invenciones ibéricas en torno a la flora y la fauna exóticas 
Fundação Calouste Gulbenkian 
17 abril 2013, 18:00 Auditório 2 
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4132langId=1 
 
Conferência Internacional "Imagens de Terror, Narrativas de 
 (In)segurança: Respostas Literárias, Artísticas e Culturais" 
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
23-24 abril 2013 
www.cilm.comparatistas.edu.pt 
_________________________ 
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