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ALVÍSSARAS  
A QUEM ENCONTRAR O MINISTRO NUNO CRATO 
 
 
Temos vindo a dar conta nos últimos números da InfoSNESup da falta de resposta do 
Ministro Nuno Crato à nossa comunicação do dia 5 de dezembro. Mas não desistimos. 
Não está nos genes do SNESup abandonar aquilo em que acredita, as causas que 
considera justas e em que se envolve. Temos vindo a contactar insistentemente o 
Ministério da Educação e Ciência para que o Ministro e o Secretário de Estado do 
Ensino Superior nos respondam. Mas ainda não lhes conseguimos arrancar uma 
palavra. Não há sinais do Ministro nem do Secretário de Estado. 
 
Felizmente quando se trata da Casa da Democracia a resposta tem sido outra. Na 
Assembleia da República o SNESup tem encontrado nos diversos grupos com assento 
parlamentar uma porta aberta para o diálogo, um genuíno interesse em compreender 
os problemas do Ensino Superior e da Ciência e até com alguma frequência vontade de 
os ajudar a resolver. Vários são os Deputados que reconhecem autenticamente a 
importância dos Docentes do Ensino Superior e dos Investigadores no País e sabem o 
esforço, a dedicação, o empenho e até o sacrifício que estes profissionais altamente 
qualificados têm vindo a fazer.  
 
Estamos em contacto com diversos grupos parlamentares junto dos quais temos vindo 
a chamar a atenção para a necessidade de resolver alguns problemas no imediato que 
passam, por exemplo, por alterar os regimes transitórios do ECDU e ECPDESP 
clarificando e corrigindo imperfeições, por regularizar a situação dos colegas que se 
doutoraram e transitaram de categoria em 2011 e 2012, ou dos que obtiveram o título 
de agregado nestes mesmos anos e não viram alterada a sua situação remuneratória, 
ou ainda a necessidade de concretização do diploma que regulará o regime do pessoal 
docente e de investigação das instituições privadas. Enquanto houver diálogo há 
esperança. 
 
Mas por vezes as resistências, os obstáculos estão em nós ou entre nós. É bem 
conhecido o ditado popular “Santos da casa não fazem milagres”. E logo nós que 
haveríamos de ter um Ministro e um Secretário de Estado docentes do Ensino 
Superior. Ingénua a esperança de que pudessem estes ter maior sensibilidade para os 
problemas do seu setor, para as dificuldades dos seus Colegas. Mas talvez estejamos a 
ser injustos e estes tenham mesmo desaparecido... Se assim for, dão-se alvíssaras a 
quem encontrar o Ministro Nuno Crato ou o Secretário de Estado do Ensino Superior 
João Queiró dentro de algum ovo de Páscoa. 
 
Boa Páscoa! 
_________________________ 

 

http://www.snesup.pt/htmls/EFVuZAukEyfIfBTmty.shtml


 

3 

A CIÊNCIA NÃO É SÓ DA FCT... 
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P. (FCT) colocou em consulta pública, no 
passado dia 28 de fevereiro e até ao dia 13 de março, uma proposta de Regulamento 
de Avaliação e Financiamento de Unidades de I&D mas a qual se terá esquecido de dar 
a devida divulgação ou até mesmo de enviar às organizações representantes dos 
principais responsáveis pela investigação em Portugal, em particular ao SNESup. Há 
esquecimentos assim. Estranho é que sejam precisamente sobre matérias muito 
importantes para a vida de todos nós, para o futuro do País. 
 
O que está em causa nesta proposta é "simplesmente" o futuro da Ciência em 
Portugal. Este é o normativo que definirá as linhas mestras para o investimento do 
dinheiro em Investigação & Desenvolvimento (I&D) até 2020, é aqui que se definirá 
onde e como, direta ou indiretamente, Portugal vai usar os cerca de 400 milhões de 
euros que investe anualmente em I&D. 
 
Porque um processo desta importância para o país não pode ser decidido à sorrelfa,  
o SNESup escreveu já ao Presidente do Conselho Diretivo da FCT, dando conhecimento 
à Senhora Secretária de Estado da Ciência, chamando a atenção para a necessidade de 
alargamento do prazo de consulta pública solicitando ainda o agendamento de uma 
reunião com vista à análise e discussão do documento, seus princípios e implicações, 
tendo apresentado ainda desde já algumas propostas específicas de alteração ao 
documento em causa. 
 
Os Colegas que nos queiram fazer chegar comentários, sugestões ou preocupações 
relativamente ao documento em causa podem fazê-lo para snesup@snesup.pt. 
_________________________ 
 
 

HÁ CONCURSOS E CONCURSOS À MEDIDA 
 
Demos conta em finais de setembro de 2012 da abertura de um concurso no Instituto 
Politécnico de Beja para a categoria de professor coordenador principal. Não haveria 
aqui grande motivo para destaque não surgisse este concurso num momento em que 
se tinham despedido 16 docentes deste mesmo Instituto Politécnico (onde o Conselho 
Técnico-Científico, numa decisão épica, votou a não renovação de contratos de 
docentes em regime transitório e em processo de doutoramento) precisamente devido 
a dificuldades financeiras que se viviam no Instituto, e não tivesse surgido também a 
informação que ao mesmo poderia concorrer o próprio presidente do Instituto 
Politécnico de Beja. 
 
Recebemos no início do mês uma comunicação de um grupo de Colegas onde 
verificámos que ao concurso em causa foi só admitido um candidato. Querem 
adivinhar quem foi o candidato selecionado? 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Proposta_de_Regulamento_da_FCT_22022013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Proposta_de_Regulamento_da_FCT_22022013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/FCT_Regulamento_avaliacao_financiamento_unidades_13032013.pdf
mailto:snesup@snesup.pt
http://www.snesup.pt/htmls/EFulEykAlVIzSGsUaP.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFuZuyylEVRvtTlpHH.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFuZuyylEVRvtTlpHH.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPBeja_denuncia__06032013.pdf
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É comum dizer-se que a crise de uns é a oportunidade de outros, mas estaremos 
perante uma variação ao jeito de "transformar a crise dos outros numa oportunidade 
para si"? É que à mulher de César não basta parecer séria, é preciso sê-lo! 
_________________________ 
 
 

REGULAMENTOS: UMA INTERVENÇÃO CONTÍNUA 
 
Têm continuado a chegar ao SNESup um conjunto de projetos de Regulamento (ou de 
alteração) para audição sindical particularmente relativos à avaliação de desempenho 
dos docentes (RAD) e de prestação de serviço docente (RPSD). Nesta quinzena o 
SNESup respondeu à versão final do projeto de RPSD da Universidade de Aveiro (UA) 
congratulando-se com o acolhimento de praticamente todas as propostas que 
apresentou e teve oportunidade de discutir com a UA. 
 
No que respeita aos regulamentos de avaliação de desempenho dos docentes, o 
SNESup apresentou um conjunto de contributos ao projeto de primeira alteração ao 
RAD da Universidade do Algarve, nomeadamente no que respeita à avaliação dos anos 
até 2012; e esteve reunido com a Presidência da Escola Superior de Enfermagem de 
Lisboa no passado dia 15 para apresentar e discutir as propostas que apresentou 
relativamente ao regulamento geral do sistema de avaliação do pessoal docente desta 
Escola. 
_________________________ 
 

O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
NA UMa: EXERCÍCIO DE (AUTO) RESGATE 
 
Depois de um tempo, demasiado curto para a elaboração do Relatório de Avaliação de 
desempenho, vem surpreendentemente o Reitor da UMa, do alto da sua 
magnanimidade, proferir novo despacho, a escassas horas de expirar o prazo. 
Cancelados compromissos, com prejuízo de variada ordem científica, para responder à 
premência do Despacho 70, eis que novo prazo surge, com o Despacho 97: 30 dias 
úteis! Mais do dobro do prazo inicialmente dado. Justificação “la palissiana”: primeira 
vez que se aplica este regulamento à avaliação docente, aprovada, segundo se escreve 
nesse Despacho, no Conselho Geral de 12 de Fevereiro de 2010. Leia a ata, quem 
quiser, que dessa aprovação não reza o historial desse Conselho!  
 
Mas, voltemos ao relatório e aos seus prazos… Se afinal há uns que dizem que o Sr. 
Reitor apenas queria ver se os docentes eram capazes de aguentar mais esta prova de 
esforço, preferem outros pensar que não: mais do que testá-los fisicamente e ajudar 
aqueles que não conseguiram correr tanto, esses trinta dias úteis servem apenas para 
evitar que algumas mazelas deste Regulamento de Avaliação ainda tenham que vir a 
ser tratadas no exercício da atual Reitoria. 
_________________________ 
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ELEIÇÃO DE DELEGADO SINDICAL NO ICS DA UM 
 
Os associados do SNESup no Instituto de Ciências Socais (ICS) da Universidade do 
Minho (UM) reuniram no passado dia 6 de março, numa reunião que contou também 
com a participação do membro da Direção Gonçalo Leite Velho, e elegeram um 
Delegado Sindical. Fica assim reforçada a presença do SNESup na UMinho, a qual 
conta, também, com a capacidade de articulação entre os colegas associados. Ao 
colega eleito agradecemos a sua disponibilidade e endereçamos os votos de bom 
trabalho. 
_________________________ 
 

SNESup PRESENTE NA ASSEMBLEIA GERAL DA ABIC 
 
O SNESup foi convidado pela Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) 
a participar no passado dia 9 de março na Assembleia Geral Ordinária desta 
Associação, um momento que marcou os 10 anos da sua existência tendo a mesma 
promovido um debate “10 anos da ABIC, que Futuro para a Ciência em Portugal?”. Na 
ocasião foram ainda promovidas eleições para os Órgãos Sociais da ABIC, Colegas a 
quem desejamos as maiores felicidades nos cargos que irão desempenhar e a quem 
renovamos a disponibilidade e colaboração do SNESup. 
_________________________ 
 
 

INQUÉRITO  
ENSINO SUPERIOR PARTICULAR E COOPERATIVO 
 
Colabore connosco e responda ao Inquérito às "Condições de Exercício da Docência e 
da Investigação no Ensino Superior Particular e Cooperativo" lançado pelo SNESup 
numa iniciativa até agora inédita. 
 
Pedimos a todos os docentes que lecionem em estabelecimentos do Ensino Superior 
Particular e Cooperativo (ESPC) que participem neste inquérito. É urgente fazer um 
levantamento exaustivo das condições de trabalho neste setor do Ensino Superior para 
que as ações do SNESup possam ir ao encontro das situações reais. 
 
Encontra o questionário aqui: 
https://docs.google.com/forms/d/18ilbVbwpTHGbpPRowK8WiACXis4k8p9EgcLBDj0Znl
s/viewform 
Caso tenha respondido ao questionário em formato papel por favor não repita o seu 
preenchimento. 
 
Aguardamos a sua resposta até ao próximo dia 22 de março. 
Muito Obrigado pela sua colaboração! 
_________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/18ilbVbwpTHGbpPRowK8WiACXis4k8p9EgcLBDj0Znls/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18ilbVbwpTHGbpPRowK8WiACXis4k8p9EgcLBDj0Znls/viewform
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 32/2013, de 15 de março 
Recomenda ao Governo a valorização e o reconhecimento das competências de 
educação não formal adquiridas pelos jovens através do associativismo juvenil e do 
voluntariado 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 33/2013, de 15 de março 
Recomenda ao Governo que introduza no 3.º ciclo do ensino básico das escolas 
nacionais uma formação, de frequência obrigatória, em Suporte Básico de Vida 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 34/2013, de 15 de março 
Recomenda ao Governo a valorização e o reconhecimento da educação não formal 
 
Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2013 
 
Portaria n.º 102/2013. D.R. n.º 49, Série I de 2013-03-11 
Estabelece o valor das taxas de frequência e das taxas pela realização de provas de 
certificação de aprendizagem do Ensino Português no Estrangeiro 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2013. D.R. n.º 48, Série I de 2013-03-08 
Aprova um conjunto de medidas que visam garantir e promover a igualdade de 
oportunidades e de resultados entre mulheres e homens no mercado de trabalho 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 13-A/2013. D.R. n.º 48, Suplemento, Série I 
de 2013-03-08 
Aprova as decisões finais relativas ao processo de censo às fundações e estabelece os 
procedimentos e as diligências necessários à concretização das respetivas decisões de 
extinção, de redução ou cessação de apoios financeiros públicos e de cancelamento do 
estatuto de utilidade pública 
 
Portaria n.º 99/2013. D.R. n.º 46, Série I de 2013-03-06 
Aprova os estatutos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P., e revoga 
a Portaria n.º 979/2007, de 27 de agosto 
 
Portaria n.º 100/2013. D.R. n.º 46, Série I de 2013-03-06 
Declara instalado o 2.º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual 
 
Portaria n.º 98/2013. D.R. n.º 45, Série I de 2013-03-05 
Aprova o Regulamento do Concurso Local para a Matrícula e Inscrição no Curso de 
Licenciatura em Música da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco e revoga a Portaria n.º 1184/2006, de 2 de novembro 
 
 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.53&iddip=20130502
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.53&iddip=20130503
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.53&iddip=20130504
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.49&iddip=20130480
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.49&iddip=20130481
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.48&iddip=20130465
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.48S01&iddip=20130470
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.48S01&iddip=20130470
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.46&iddip=20130451
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072830
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.46&iddip=20130452
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.45&iddip=20130445
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20063478
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Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2013. D.R. n.º 45, Série I de 2013-03-05 
A responsabilidade pela reparação de acidente de trabalho prevista na Base XVII da Lei 
n.º 2127, de 3 de Agosto de 1965, e no artigo 18.º, n.º 1, da Lei n.º 100/97, de 13 de 
Setembro, resultante da violação de normas relativas à segurança, higiene e saúde no 
trabalho, por parte de empresa utilizadora, e de que seja vítima trabalhador 
contratado em regime de trabalho temporário, recai sobre a empresa de trabalho 
temporário, na qualidade de entidade empregadora, sem prejuízo do direito de 
regresso, nos termos gerais 
_________________________ 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS 
 
1ª Conferência Internacional da Sociedade  
Portuguesa para a Educação em Engenharia 
31 Outubro - 1 Novembro 2013, Porto, Portugal 
Prazo: 2 junho 2013 
http://www.isep.ipp.pt/cispee/ 
 
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 
 
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA 
Seminário “Conclusão de estágio doutoral” 
CES-Coimbra  
19 de março de 2013, 18h00, Sala 2 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7180&id_lingua=1 
  
Seminário Internacional  
“Direitos, justiça e pluralismo jurídico: os desafios colocados pela sociedade civil” 
CES-Coimbra  
19 de março de 2013, 14h00-18h00, Sala 1 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7137&id_lingua=1 
 
Colóquio “Dia da China - Do Sul ao Sol” 
Casa da Lusofonia da Universidade de Coimbra | Coimbra  
20 de março de 2013, 11h00 
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7174&id_lingua=1 
 
Conferência  
“Contributos de Coimbra de Matos para a Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise” 
Reitoria UL| Sala de Conferências  
23 de Março de 2013, 09h00 
http://www.appepb.pt/ 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.45&iddip=20130446
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19651317
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19651317
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19973185
http://www.isep.ipp.pt/cispee/
http://www.apdr.pt/congresso/2013/home.html
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7180&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7137&id_lingua=1
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7174&id_lingua=1
http://www.appepb.pt/


 

8 

 
DEPOIS  
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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