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ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 
Amanhã, terça-feira, dia 22 de setembro, é dia de encerramento de ano letivo. Pelas 
11:00 inicia-se a sessão de encerramento no Auditório H202 do ISEP. É importante que 
o máximo número de Colegas possa participar, sendo que o pré-aviso de greve 
abrange todas as instituições. 
 
Razões para aderir a esta ação não faltam. Nos últimos dias temos distribuído vários 
comunicados tentando explicar a forma e o conteúdo. 
 
Mais uma vez, tal como na ação de 29 de maio na Assembleia da República, fazemos 
diferente. Este é um protesto que permite aos Colegas suspender as suas atividades 
letivas, por um dia, inscrevendo assim o seu protesto com o rumo que tem sido 
tomado para o Ensino Superior e Ciência. 
 
Tal como a atitude de Bartleby, o escrivão que deixa de escrever, introduzimos uma 
suspensão resumida no desafio dessa afirmação: I would prefer not to. 
 
O Ensino Superior e Ciência, pela realidade da sua organização de trabalho, exige 
formas de luta diferentes. É por isso que convidamos todos os Colegas a responder 
com essa mesma frase a qualquer solicitação. Mais do que uma greve, temos a 
potência de uma interrupção. Não deixe de fazer do dia de amanhã um dia diferente! 
_________________________ 
 
 
PROPOSTAS DO CONSELHO NACIONAL ENTREGUES A PARTIDOS 
De acordo com o aprovado no último Conselho Nacional do SNESup, entregámos a 
todos os partidos políticos candidatos às eleições do próximo dia 4, com ou sem 
representação parlamentar, as nossas propostas para a próxima legislatura. Esperamos 
que elas possam ser implementadas, sendo de notar que, como habitualmente, foram 
bem recebidas. Mas mais do que a simpatia e a cordialidade, o país necessita que se 
resolvam problemas fundamentais no Ensino Superior e Ciência, em particular os 
causados por um corte profundo no financiamento das instituições. O quadro da 
próxima legislatura será certamente determinante para que muitas destas propostas 
possam ser postas em prática. Como eleitores, temos uma palavra, sobre a sua 
implementação pelos partidos. É bom que nos possamos fazer ouvir. 
_________________________ 
 
 
ESCLARECIMENTO MEC:  
ONDE ESTÃO OS ASSISTENTES DE CARREIRA? 
Na última newsletter noticiámos o esclarecimento do gabinete do Ministro da 
Educação e Ciência, que visava responder às questões levantadas pela Assembleia da 
República. Tal como fizemos questão de salientar, não só se confirma que se preferiu 
criar mais um impedimento, como nem todas as perguntas obtiveram respostas. Ainda 
assim há um pormenor que ajuda a perceber melhor a falta de esclarecimento do 
Ministério: onde estão os assistentes de carreira? Se olharmos para as respostas, 
vemos que se concentram sobretudo nos equiparados. Ora, por incrível que pareça ao 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuukFEyZyyBeHPXHuM
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEApuhHwAyXzf
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEApuhHwAyXzf
http://www.presenca.pt/catalogue.ud121?oid=5692351
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/CN_ESC_11Set2015_Propostas_aprovadas.pdf
http://www.snesup.pt/infosnesup.shtml


 

3 

Ministério, existem vários assistentes, que entraram por concurso e que, por questões 
várias, estão em situação de limbo. Voltamos à mesma ideia: falta esclarecimento ao 
próprio Ministério. 
_________________________ 
 
 
CONTRATOS UPORTO: QUE LEI? 
A Universidade do Porto demonstra mais uma vez o que significa a flexibilização nas 
universidade-fundação. Muitos foram os Colegas que foram contratados ao abrigo do 
Código de Trabalho, passando assim para um regime de tipo privado. Contudo, 
flexibilidade importa, mas os limites não. Dado que o Código de Trabalho prevê a 
transformação automática em vínculo permanente ao fim de algumas renovações, 
chegados a esse limite, os Colegas são confrontados com propostas de contratos ao 
abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A razão é simples: evitar a 
vinculação e manter a precarização. O melhor dos dois mundos para o pior dos 
objetivos… 
 
Mais um extraordinário exemplo da violação sistemática da Diretiva 1990/70/CE. 
_________________________ 
 
 
UMINHO: FUNDAÇÃO NADA PACÍFICA 
Foi notícia recente, a passagem da Universidade do Minho a Fundação. Curiosamente, 
foi um gesto do mesmo Governo que pretendia terminar com este modelo no Ensino 
Superior. Entre a evolução da posição sobre as fundações, às sucessivas guinadas em 
relação ao politécnico, o final de mandato parece ser marcado ainda pela descoberta 
do que é isso do Ensino Superior e Ciência. 
 
Temos vindo a receber várias mensagens de Colegas que estão contra esta passagem e 
que contestam o modo como ela foi feita. A esmagadora maioria dá conta de um 
processo pouco transparente, decidido num movimento ao jeito blitzkrieg, que 
apanhou a própria comunidade académica da Universidade de surpresa. A votação no 
Conselho Geral, com ausência de alguns membros, e aprovação por um voto, adensa o 
registo de incómodo com esta decisão. Convenhamos que soa a favor político, o que 
deixa a reitoria em xeque.  
 
Vejamos se um novo governo não anula ainda mais depressa esta decisão, sendo que 
se fala cada vez mais em tribunais. O que é claro é que esta não é de todo uma decisão 
que recolha consenso, nem que seja pacífica. Exemplo dessa reação é o movimento 
"Novos Desafios Novos Rumos", que se opõe frontalmente a esta medida. 
 
Vejamos se a Universidade do Minho quer acompanhar a Universidade do Porto na sua 
ideia de flexibilização, ora contratando ao abrigo do Código do Trabalho, ora 
regressando à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Claramente parece haver 
aqui uma ideia de jeito. ... 
_________________________ 
 
 

http://uminho-ndnr.blogspot.pt/
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IPGUARDA:  
SUSPENSÃO DE DISPENSAS E EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO 
Os Colegas do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) foram informados de que não 
serão autorizados pedidos de Dispensa de Serviço/Equiparação a Bolseiro. A razão 
invocada na informação do Presidente do IPG prende-se com a situação orçamental 
crítica deste Instituto. 
 
Trata-se de um exemplo claro de que os cortes não atingem a gordura, mas sim o 
músculo, sendo que as instituições estão claramente em situação de rutura.  
Já tínhamos conhecimento de Colegas que chegaram a situações limite neste Instituto, 
abdicando dos seus vencimentos para poderem usufruir de condições mínimas de 
tempo para poder terminar os seus doutoramentos. 
 
Institucionaliza-se cada vez mais o fim do espaço para atualização científica, que terá 
as suas consequências. Os Politécnicos caminham a passos acelerados para um destino 
de escolas profissionais. 
 
Naturalmente que iremos defender todos os Colegas que vejam os seus pedidos 
negados com base nesta informação.  
 
Nos últimos anos assistimos à introdução do estado de emergência com a suspensão 
da lei sempre advogada com base em restrições financeiras. Os danos desta ideologia 
nos princípios de direito são estruturais. 
_________________________ 
 
REUNIÃO COM PRESIDENTE DO IPCB 
Dois membros da Direção do SNESup reuniram no passado dia 17 com o Presidente do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), o Administrador e a Diretora de 
Recursos Humanos, a pedido do SNESup, com vista a analisar a situação dos Colegas 
que obtiveram a agregação após 2011 e deveriam ter visto alterada a sua posição 
remuneratória, tal como foi reconhecido por tribunal de instância superior em ação 
contra a UTAD e já transitada em julgado. Os responsáveis do IPCB, reconhecendo a 
justiça da decisão, invocaram um parecer e indicação do anterior Secretário de Estado 
do Ensino Superior João Queiró para manter a posição de não pagamento. Até quando 
andarão os dirigentes, o CCISP e o CRUP a adiar o que reconhecem justo, sabendo que 
mais tarde ou mais cedo terão de pagar (e quanto mais tarde, maiores serão os 
retroativos)? 
 
Os responsáveis do SNESup aproveitaram ainda o momento para sugerir ao IPCB a 
adesão ao Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) bem como a formalização de 
um protocolo de Comissão Paritária com o SNESup. Muito gostaríamos de em breve 
anunciar a aceitação do IPCB destas nossas propostas. 
_________________________ 
 
PROJETOS DE REGULAMENTO EM DISCUSSÃO: UC E ISCTE-IUL 
Chegaram-nos recentemente dois projetos de regulamento importantes: o Projeto de 
Regulamento para Contratação de Pessoal Docente da Universidade de Coimbra, e o 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Projeto_RRCPD_UnivCoimbra_16092015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Projeto_RRCPD_UnivCoimbra_16092015.pdf
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Projeto de alteração ao Regulamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal Docente 
Especialmente Contratado do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Ambos os 
projetos tratam de matérias sensíveis relativas à contratação. Estamos neste momento 
a proceder à sua análise, pelo que convidamos os Colegas a enviarem-nos os seus 
contributos e comentários. Em breve, esperamos dar conta da negociação destes 
diplomas. 
_________________________ 
 
 
INQUÉRITOS AO ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA 
Inquérito Burnout e Stress Percebido 
No âmbito de uma investigação de doutoramento, damos conta de um inquérito que 
tem como objetivo investigar a possível existência de "Burnout" e quantificar o nível 
de "Stress Percebido" que cada um experiencia subjetivamente, decorrente da sua 
atividade de Docência no Ensino Superior. 
 
Este formulário é composto por quatro partes (mas gastará apenas 5 minutos!). Para 
cada uma delas considera-se que não existem respostas certas ou erradas, e por tal, 
agradece-se que responda espontaneamente às questões que lhe são apresentadas. 
Mais se informa que todos os dados recolhidos são confidenciais e serão utilizados 
apenas para fins estatísticos. Ao responderem consentem a utilização dos resultados 
para a investigação em curso. 
Renata Teles (Doutoranda em Psicologia Evolutiva e da Educação, U. Corunha) 
 
Link para o questionário 
_________________________ 
 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Portaria n.º 294/2015 - D.R. n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18 
- Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência  
Cria um consórcio entre o Centro Hospitalar de São João, E. P. E. e a Universidade do 
Porto, através da sua unidade orgânica Faculdade de Medicina 
 
Portaria n.º 295/2015 - D.R. n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18 
- Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência  
Cria um consórcio entre o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. e a Universidade do 
Porto, através da sua unidade orgânica Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
 
Despacho n.º 10501/2015 – D.R. n.º 184/2015, Série II de 2015-09-21 
- ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, L.da 
Alteração ao Anexo I dos Estatutos da Universidade Europeia, registados através da 
Portaria n.º 209/2013, de 26 de junho 
 
Despacho n.º 10480/2015 – D.R. n.º 184/2015, Série II de 2015-09-21 
- Instituto Politécnico de Bragança 
Alteração ao Regulamento de Contratação de Pessoal Docente, Especialmente 
Contratado 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ISCTE_IUL_ProjetoAlteracaoRegRecrutamentoSelecaoDocenteEspecialmenteContratado_10092015.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/ISCTE_IUL_ProjetoAlteracaoRegRecrutamentoSelecaoDocenteEspecialmenteContratado_10092015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19tZ4cxuVEB_-3X--YItkHXzg4VHJZ92Ms6c9WaPtJpk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://dre.pt/application/file/70334189
https://dre.pt/application/file/70334190
https://dre.pt/application/file/70341672
https://dre.pt/application/file/70341624
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Despacho n.º 10418/2015 - D.R. n.º 183/2015, Série II de 2015-09-18 
- Universidade de Évora - Reitoria  
Regulamento Relativo ao Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade 
de Évora 
 
Despacho n.º 10355/2015 – D.R. n.º 182/2015, Série II de 2015-09-17 
- Universidade de Lisboa – Reitoria 
Despacho sobre contratação de pessoal na Faculdade de Letras 
 
Despacho n.º 10354/2015 – D.R. n.º 182/2015, Série II de 2015-09-17 
- Universidade de Évora – Reitoria 
Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade de Évora 
 
Regulamento n.º 623/2015 – D.R. n.º 180/2015, Série II de 2015-09-15 
- Escola Superior de Actividades Imobiliárias 
Regulamento para atribuição do grau de especialista aos docentes da ESAI 
 
Deliberação n.º 1750/2015 - D.R. n.º 177/2015, Série II de 2015-09-10 
- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 
Alteração ao Anexo I dos Estatutos do ISCTE-IUL - Criação do Laboratório de Línguas e 
Competências Transversais (LLCT) 
 
Despacho n.º 10141/2015 - D.R. n.º 176/2015, Série II de 2015-09-09 
- Universidade de Évora 
Regulamento dos Serviços de Ciência e Cooperação da Universidade de Évora 
 
Despacho n.º 10113/2015 – D.R. n.º 175/2015, Série II de 2015-09-08 
- Universidade de Lisboa - Reitoria  
Despacho de Integração de Recursos Humanos provenientes do IICT na Universidade 
de Lisboa 
 
Regulamento n.º 609/2015 - D.R. n.º 174/2015, Série II de 2015-09-07 
- Universidade de Aveiro  
Regulamento sobre Regime da Carreira Própria do Pessoal Investigador em Regime de 
Direito Privado da Universidade de Aveiro e Respetiva Contratação 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS 
Workshop “Political and public approaches to gender, secularism and 
multiculturalism” 
11-13 novembro, Centro de Informação Urbana de Lisboa 
Data limite: 25 setembro 
Saiba mais aqui 
 
 

https://dre.pt/application/file/70331583
https://dre.pt/application/file/70322612
https://dre.pt/application/file/70322611
https://dre.pt/application/file/70297515
https://dre.pt/application/file/70231836
https://dre.pt/application/file/70216627
https://dre.pt/application/file/70215100
https://dre.pt/application/file/70196829
http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=12381&id_lingua=1&via=ci
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Congresso "Da descolonização ao pós-colonialismo: perspetivas pluridisciplinares" 
11 a 13 novembro, Faculdade de Letras, U. Porto 
Data limite: 30 setembro 
Saiba mais aqui 
 
Undisciplined Environments - International Conference of the European Network of 
Political Ecology (ENTITLE)  
20 a 23 março de 2016, Estocolmo 
Data limite: 30 setembro 
Saiba mais aqui 
 
5º Congresso Internacional EFCAP - “Mental health needs of young offenders and 
victims: Assessment, intervention and legal issues” 
11 a 13 maio de 2016, Porto 
Data limite: 15 janeiro de 2016 
Saiba mais aqui 
 
OUTROS EVENTOS 
Jornadas Europeias do Património - JEP2015 - Património Industrial e Técnico 
24 a 27 setembro, ESAP, Porto, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Casa do 
Território, V.N.Famalicão. 
Saiba mais aqui 
 
PRAXIS IV “Médio Tejo – A Plataforma Giratória entre o Aquém-Tejo e o Além-Tejo" 
26 setembro, Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar 
Saiba mais aqui 
 
Conferência “Arquitectura e contemporaneidade: dos tempos da história aos tempos 
do projecto” 
29 setembro, 15:30, Galeria dos Benfeitores do Museu da Misericórdia do Porto 
Saiba mais aqui 
 
Congresso Internacional "Culturas em Negativo" 
1 a 3 outubro – Braga –Universidade do Minho 
Saiba mais aqui 
 
I Congresso Internacional de Reabilitação Neuropsicológica na Lesão Encefálica 
Adquirida/III Simpósio Internacional de Neuropsicologia e Reabilitação 
8 a 10 outubro, Vila Nova de Gaia 
Saiba mais aqui 
 
Conferências sobre “Noções Essenciais de Direito de Autor e Alguns Temas Conexos” 
8 outubro e 22 outubro, 18:30, Lisboa, FBAUL, Auditório Lagoa Henriques 
Saiba mais aqui 
 
 

http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/Decolonisation_Congress_Call%20for%20papers_30sep.pdf
http://www.ces.uc.pt/undisciplined-environments/index.php?id=12410&id_lingua=1&pag=12507
http://www.efcap2016.com/submissions/
http://w3.patrimoniocultural.pt/jep/JEP.pdf
http://www.ipt.pt/praxisIV/?pagina=programa
http://esap.pt/mestrado-integrado-arquitetura/destaques.asp
http://www.culturasemnegativo.net/Ptg/ViewContent/1
http://www.novamente.pt/events/i-congresso-internacional-de-reabilitacao-neuropsicologica-na-lesao-encefalica-adquiridaiii-simposio-internacional-de-neuropsicologia-e-reabilitacao/
http://www.belasartes.ulisboa.pt/nocoes-essenciais-de-direito-de-autor-e-alguns-temas-conexos/
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FESSUD annual conference 2015: "Impacts of Financialisation on Society, 
Environment and Economy" 
15 a 17 outubro - Lisboa 
Saiba mais aqui 
 
I Congresso Internacional de Cultura: Culturas em movimento 
27 e 29 outubro, Universidade da Beira Interior 
Saiba mais aqui 
 
ViNOrg’15 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations 
Emergent Technologies and Tools 
18-20 novembro, Póvoa de Varzim. Apoio Universidade do Minho 
Saiba mais aqui 
 
Fifth International Conference on Business Sustainability 2015 
18 a 20 novembro, Póvoa de Varzim 
Saiba mais aqui 
 
II Congresso Internacional da Saúde Gaia-Porto 
19 a 21 novembro,  Instituto Superior de Engenharia do Porto do IPP. 
Saiba mais aqui 
 
Conferência Internacional “A educação comparada para além dos números – 
contextos locais, realidades nacionais e processos transnacionais” 
25-27 janeiro 2016, Universidade Lusófona, Lisboa 
Saiba mais aqui 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicato Nacional do Ensino Superior 
Associação Sindical de Docentes e Investigadores 
www.snesup.pt 
Av. 5 de Outubro, 104, 4º - 1050-060 LISBOA - Telefone 217 995 660 - snesup@snesup.pt  
Pr. Mouzinho Albuquerque, 60, 1º - 4100-357 PORTO - Telefone 225 430 542 - snesup.porto@snesup.pt  
Rua do Teodoro, 8 - 3030-173 COIMBRA - Telefone 239 781 920 - snesup.coimbra@snesup.pt 
 

 

http://fessud.eu/annual-conference-2015/#callforpapers
http://www.culturasemmovimento.ubi.pt/index.html
http://2100projects.org/conferences/vinorg15/index.htm
http://2100projects.org/conferences/bs15/index.htm
http://paginas.estsp.ipp.pt/2congressointernacionaldasaude/programa/
http://www.spce-conference2016.pt/
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt

