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PARA QUE O FUTURO 
NÃO NOS PASSE AO LADO 
 
Não é fácil parar um pouco as rotinas do dia-a-dia e refletir sobre o que se passa à 
nossa volta, até connosco, nas nossas instituições, no nosso país até no mundo. Mas 
será generalizada a consciência de que algo está a acontecer. De que estamos num 
momento de decisões e definições. E decisões que terão necessariamente implicações. 
Sabemos que a qualquer momento se pode mudar e que seremos apanhados na 
corrente se não nos precavermos. E até que a corrente poderá não nos ser favorável. 
Mas nem por isso conseguimos facilmente fugir às rotinas para refletir sobre onde 
estamos, o que está a acontecer e para onde poderemos ir (ou nos querem levar). 
 
No Ensino Superior e Ciência as recentes "Linhas de Reforma do Ensino Superior" 
vieram colocar tempos bem definidos numa discussão que há anos se vinha a evitar. 
Quase de um mês para outro espera-se a reformulação do papel das Universidades e 
dos Institutos Politécnicos. Dá-se um sinal de querer incentivar a discussão mas a 
prática tem revelado a sua enorme fragilidade e operacionalização pela parte de quem 
tinha essa responsabilidade. O futuro parece passar à nossa frente enquanto vamos 
andando entretidos com afazeres mundanos que acreditamos importantes. 
 
A proposta de Orçamento do Estado para 2014 vem ainda agravar as condições 
financeiras quer das Instituições de Ensino Superior (diminuindo pelo quinto ano 
consecutivo as verbas transferidas) quer dos próprios Docentes do Ensino Superior e 
Investigadores (cortando a maioria dos vencimentos em 12%). 
 
Simultaneamente altera-se o enquadramento legislativo da Função Pública. A proposta 
de Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas visa aproximar (no que interessa) os 
regimes de direito privado e público. A requalificação, depois do acórdão do Tribunal 
Constitucional foi remaquilhada e agora integrada na proposta em causa. 
 
Foi ainda apresentado o que se chamou de "Guião da Reforma do Estado". No que 
respeita ao Ensino Superior e Ciência ficamos sem saber verdadeiramente o que se 
pretende e se se quer mesmo discutir abertamente o futuro. Talvez tenha sido mesmo 
esse o seu propósito... 
 
Um turbilhão de informações e intenções que frequentemente nos vão passando ao 
lado mas que não podemos ignorar tal como ainda recentemente escrevemos: "O 
Ensino Superior e a Ciência são o que deles fizermos"  
 
Visando analisar e discutir todo este enquadramento, e em particular algumas destas 
matérias, os Conselheiros Nacionais do SNESup reunirão na manhã do próximo 
sábado, dia 23, na sede nacional em Lisboa. 
 
E, porque é fundamental também dar visibilidade pública aos problemas e desafios 
que estamos e temos vindo a enfrentar no Ensino Superior e Ciência, será depois 

http://snesup.pt/htmls/_dlds/Linhas_de_Reforma_do_Ensino_Superior.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37987
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38034
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/20131030_guiao_reforma_estado.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/EFluFyFpZlvabbSWUn.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/EFluFyFpZlvabbSWUn.shtml


 

3 

realizada uma Concentração de Docentes do Ensino Superior e Investigadores em 
frente ao Ministério da Educação e Ciência, na Avenida 5 de Outubro. 
 
E porque o futuro não nos pode passar ao lado, nem podemos deixar que decidam por 
nós, é importante darmos eco do que pretendemos. E seremos tanto mais ouvidos 
quantos mais estivermos no dia 23! 
_________________________ 
 
 

INQUÉRITO: A REORGANIZAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR 
 
Com o objetivo de promover a participação ativa dos docentes e investigadores na 
discussão sobre a reorganização da rede de Ensino Superior e procurar perceber o que 
queremos de facto para o Ensino Superior Português, o SNESup preparou um breve 
inquérito sobre o tema. 
 
O inquérito, que ficará disponível até ao próximo dia 30, poderá ser respondido em 
cerca de 5 minutos e no final poderá aceder aos resultados de todas as respostas 
obtidas até ao momento. As conclusões serão depois comunicadas à tutela e diversas 
instituições de ensino superior bem como apresentadas publicamente. 
 
Encontra aqui o inquérito: https://pt.surveymonkey.com/s/MCH279Q 
 
Agradecemos a resposta ao inquérito bem como a sua divulgação junto de outros 
colegas docentes do ensino superior e investigadores. 
_________________________ 
 
 

A REDE DE ENSINO SUPERIOR: O FUTURO 
 
Visando estimular o debate e a reflexão sobre o Ensino Superior, e dando sequência a 
outros Encontros que o SNESup tem vindo a organizar pelo país, iremos agora 
promover uma discussão sobre a Rede de Ensino Superior, na manhã do próximo dia 4 
de dezembro no Instituto Politécnico de Tomar. 
 
Contamos já com a presença confirmada de Deputados de vários grupos 
parlamentares, do Conselho Nacional de Educação e aguardamos a confirmação e 
indicação de quem estará presente pelo CRUP e CCISP que certamente não faltarão ao 
debate. Marque já na sua agenda, e se puder venha participar no debate em Tomar. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/cartaz-2013-11-concentracao.pdf
https://pt.surveymonkey.com/s/MCH279Q
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SNESup NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
SOBRE O OE2014 
 
No âmbito da proposta de Lei n.º 178/XII que aprova a Lei do Orçamento do Estado 
para 2014, o SNESup solicitou audiência à Comissão de Orçamento, Finanças e 
Administração Pública (COFAP) que decorreu no passado dia 13. Começando por 
apresentar preocupações relativas ao impacto que a diminuição de verbas transferidas 
nos últimos cinco anos do Orçamento do Estado para as Instituições de Ensino 
Superior têm vindo a criar no dia-a-dia das mesmas e seus docentes e investigadores, 
apresentou depois um conjunto de propostas que entende como minimalistas mas que 
a serem aceites permitirão minimizar o clima de instabilidade que se vive no Ensino 
Superior, propostas estas relacionadas com os regimes transitórios, a contratação de 
pessoal, e os efeitos da obtenção da agregação, tendo obtido reações favoráveis de 
Deputados da maioria no que respeita às duas primeiras. 
 
Antes mesmo da audição na COFAP, o SNESup reuniu também com Deputados do 
grupo parlamentar do PSD a quem teve também oportunidade de apresentar as 
mesmas propostas depreendendo a vontade destes em mitigar as consequências das 
propostas iniciais do Orçamento do Estado na vida das instituições de ensino superior. 
Além do PSD também outros grupos parlamentares irão assumir e/ou apoiar algumas 
das propostas apresentadas pelo SNESup pelo que esperamos agora que as mesmas se 
possam concretizar entre os próximos dias 21 e 26 aquando das votações na 
especialidade. 
_________________________ 
 
 

DUPLICAÇÃO DE CARREIRAS EM AVEIRO? 
 
O SNESup enviou no passado dia 4 resposta ao projeto de Regulamento sobre Regime 
das Carreiras Próprias do Pessoal Docente em Regime de Direito Privado da 
Universidade de Aveiro e respetiva Contratação. 
 
Ao contrário do ISCTE-IUL, a Universidade de Aveiro, instituição em regime 
fundacional, pretende criar carreiras paralelas ao ECDU e ECPDESP mas abrangidas 
pelo Código do Trabalho. Esta é, estamos em crer, uma má opção. Má porque criará 
disfuncionalidades desnecessárias possibilitando a coexistência de profissionais com 
idênticas funções, responsabilidades e até exigências mas dispersos por dois regimes 
diferentes, com vínculos diferentes e até remunerações diversas, e até mesmo porque 
se criaria confusão e conflituosidade entre a aplicação do Código do Trabalho e o 
Direito Público. 
 
Para o SNESup é bem mais razoável que se continue a contratar o pessoal de carreira 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas (abrangidos pelo ECDU e 
ECPDESP), contratando o restante pessoal (não integrado em carreira) em regime de 
direito privado, mas aplicando integralmente o regime definido pelo Código do 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37987
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Variacao_Verbas_OE2010_2014.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UAveiroRRCPPDRDP04112013.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UAveiro_RegulamentoRegimeCarreirasemRegimeDireitoPrivado_15102013.pdf
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Trabalho, isto é contratando a termo ou por tempo indeterminado consoante a 
natureza da necessidade e sem ficcionar situações de tempo parcial, por exemplo. 
 
Aguardamos o agendamento da reunião solicitada à reitoria da Universidade de Aveiro 
para melhor explicar que com a criação de dois regimes diferentes para o mesmo 
pessoal, duplicando assim as carreiras existentes, a confusão ficará instalada, a 
discricionariedade reinará e as injustiças agravar-se-ão. 
_________________________ 
 
 

O ESTRANHO CASO DA PROVA 
PARA ACESSO À DOCÊNCIA 
 
O SNESup não pode deixar de manifestar estranheza face à decisão do Ministério da 
Educação e Ciência em instituir a obrigatoriedade dos professores contratados do 
ensino básico e secundário realizarem uma prova de avaliação de conhecimentos, 
capacidades e competências para poderem exercer a função docente. É que os cursos 
de formação de professores destes níveis de ensino são ministrados em universidades 
e politécnicos tendo por base planos curriculares e modelos de formação que são 
fortemente condicionados pelas regulamentações legais existentes no que respeita a 
habilitações para a docência. Adicionalmente, estes como outros cursos de ensino 
superior, são objeto de acreditação e avaliação periódica pela A3ES no sentido de se 
aferir a qualidade da formação que proporcionam aos alunos que os frequentam. Ou 
seja, por um lado, o Ministério da Educação e Ciência estrutura e avalia cursos de 
ensino superior que habilitam para a docência nos ensinos básico e secundário, mas, 
por outro lado, a mesma entidade, ao assumir o papel de empregador vem agora 
considerar insuficiente a mesma formação académica. Não deixa de ser no mínimo 
estranho... 
_________________________ 
 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Lei n.º 76/2013, de 7 de novembro - Estabelece um regime de renovação 
extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo 
de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação. 
_________________________ 
 
 

EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS  
11th Remote Engineering and Virtual Instrumentation conference (REV2014)  
26-28 fevereiro - Porto  
http://www.rev-conference.org/REV2014/  
Papers and demos should be submitted through  
http://www.conftool.com/rev-conference/  

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.216&iddip=20131908
http://www.rev-conference.org/REV2014/
http://www.conftool.com/rev-conference/
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Call for Papers: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf  
Call for Demos: http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf  
OUTROS EVENTOS  
3.ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 
Língua Portuguesa  
4-6 dezembro  
Brasil - Recife -Universidade Federal de Pernambuco  
http://www.aforges.net/call-for-papers-and-interactive-online-demos  
Simpósio Internacional “Cinema e Representação”  
5-7 de dezembro  
CES-Lisboa  
Seminário “Práticas de Qualidade: Resultados no Ensino Superior” 
27 de novembro, 9h00 – 18h 
Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa 
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=seminario-praticas-da-qualidade-resultados-no-
ensino-superior 
Conferência Internacional “Filosofia da Ciência no Século XXI – Desafios e Tarefas” 
4 a 6 de dezembro  
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-
seculo-21-desafios-e-tarefas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________ 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 

Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
www.snesup.pt 
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA  
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO 
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA 
 

http://www.rev-conference.org/REV2014/CFP_2014_v1.pdf
http://www.rev-conference.org/REV2014/CFD_2014_v1.pdf
http://www.aforges.net/call-for-papers-and-interactive-online-demos
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=seminario-praticas-da-qualidade-resultados-no-ensino-superior
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=seminario-praticas-da-qualidade-resultados-no-ensino-superior
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-seculo-21-desafios-e-tarefas
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=conferencia-internacional-filosofia-da-ciencia-no-seculo-21-desafios-e-tarefas
http://www.snesup.pt/

