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RECEBER MAIS PARA FICAR COM MENOS

Muitos Colegas foram surpreendidos no último recibo de vencimento. Perante as
medidas de reposição de vencimentos, esperavam a devolução de outra parte do
salário e o correspondente aumento do vencimento. Mas não foi o que aconteceu.
Para muitos Colegas este foi o mês em que a restituição significou receber menos.
A redução resulta de agravamentos ao nível de IRS e Sobretaxa. Para acautelar os
desprevenidos disponibilizamos no nosso site um conjunto de tabelas que permitem
perceber se a reposição salarial significa um agravamento da tributação. Sinalizamos
possíveis penalizações a encarnado.
Esta situação acentua o sentimento de desvalorização que vai progredindo.
Para muitos Colegas, este foi mais um momento de depreciação. Não são poucos. A
avaliação de desempenho contínua em modo morto-vivo, fazendo as suas vítimas. A
progressão salarial, elemento que lhe dava razão, não existe. Antes, tudo ficou ao
serviço dos aprendizes de feiticeiro, que mantêm a lógica de vigiar e punir.
O problema agrava-se continuamente. Ninguém vê neste processo um sistema de
incentivos. Antes pelo contrário, reduz-se. Trabalha-se mais, recebe-se menos,
desvaloriza-se, degrada-se. As progressões remuneratórias mantêm-se congeladas
num conjunto que totaliza mais de 10 anos.
Há Colegas, eleitos pelos Conselhos Gerais como dirigentes, que balizados na sua
avaliação automática, respondem que é o que tem de ser. A diferenciação que
escolhem para si é mais um impropério sobre o sistema. Não haja dúvidas de que
existem até os que se dão como satisfeitos, no momento em que os Colegas são
prejudicados e recebem menos. Entre portas afirmam que tanto melhor. São a
vergonha de todos nós.
Sejamos justos: nem todos são assim. Há aqueles que percebem o valor da defesa da
dignidade das carreiras. Muitos possuem vínculo a este Sindicato, mesmo que com
direitos suspensos. Sabem que esta degradação e esta desvalorização afeta a todos e
que não é positiva para ninguém. Conhecem a nossa intervenção, os valores que
defendemos e respeitam, mesmo quando discordam. Na maior parte dos casos,
gostariam eles próprios de poder fazer mais. É o que é necessário fazer, e será o que
faremos.
A desvalorização das carreiras de docente do ensino superior e de investigador é uma
matéria que nos diz respeito a todos. Se mantivermos este sistema falido de vergonha,
tudo se tornará pior. Já basta de trabalhar mais para receber menos. Não podemos
permitir que este sistema se degrade continuamente. Há um sentimento que se instala
há demasiado tempo. Vamos deixar-nos impávidos e prejudicados?
_________________________
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MCTES IMÓVEL?

Como estamos recordados, os grupos parlamentares da maioria de esquerda
aprovaram uma resolução, recomendando ao Governo a resolução dos problemas
relativos ao regime transitório e à precariedade dos docentes. Passou já mais de um
mês e não é conhecida qualquer indicação sobre o andamento dos trabalhos.
Na primeira reunião que mantivemos com o MCTES foi indicada a criação de grupos
que deveriam trabalhar sobre estas matérias. As partes interessadas estão
empenhadas e querem participar na solução. O SNESup está disponível e tem
propostas. Contudo, o MCTES não operacionaliza os grupos de trabalho que ele
próprio propôs.
Entretanto, a Assembleia da República continua à espera de uma resposta. Nos
Colegas afetados cresce uma ansiedade compreensível. A situação arrasta-se e há
continuamente Colegas a verem os seus contratos chegarem ao fim.
Este não é um problema novo. As propostas para a sua resolução existem há muito. É
incompreensível este imobilismo.
Porque parece querer o MCTES sabotar-se a si mesmo? Estará reunido a sós com um
membro do CCISP?
_________________________

EDUCAÇÃO: SINDICATOS REUNEM TRIMESTRALMENTE

Foi noticiado pela imprensa a deliberação do Ministério da Educação promovendo
reuniões trimestrais com os sindicatos para avaliação de políticas.
É uma boa demonstração de inclusão das partes interessadas no processo de
deliberação. É algo que tem vindo a ser trilhado por outras organizações
internacionais, sinal de maturidade democrática e de um melhor entendimento da
governação.
Esta parecia ser a estratégia proposta também pelo MCTES para o Ensino Superior e
Ciência, mas ou não arrancou, ou durou apenas o tempo da sua intenção.
Questionamo-nos se devemos aproveitar a localização da sede nacional do SNESup
para procurar, que um Ministro, finalmente dê sequência aos grupos de trabalho e às
necessárias medidas para o sistema. É que as Laranjeiras parecem ter uma certa
tendência para o isolamento bucólico.
_________________________

NECESSIDADES PERMANENTES ISA

Foi notícia a situação no Instituto Superior de Agronomia (ISA), que decidiu não
renovar bolsas de investigação a bolseiros, alguns dos quais estavam na instituição há
quase dez anos. Segundo a notícia, a Direção do ISA justificou a decisão com o Estatuto
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do Bolseiro, dado que proíbe “o recurso a bolseiros de investigação para satisfação de
necessidades permanentes dos serviços”.
Olhando para os anúncios de concursos de bolsas que estão disponíveis no site do ISA,
vemos, por exemplo, as infelizmente famosas Bolsas de Gestão de Ciência e
Tecnologia, que têm vindo a servir para muitas instituições suprirem faltas de pessoal.
Resta agora saber se a saída dos referidos bolseiros foi acompanhada da entrada de
outros para funções semelhantes. Se assim aconteceu, provam-se as necessidades
permanentes.
Clarificamos para que se entenda: necessidades permanentes não caducam ao fim de
um tempo de contrato; referem-se, sim, a funções necessárias ao normal
funcionamento da instituição.
Quem quis implementar no Estado a lógica contrária à punição do prevaricador,
deveria responder por isso.
_________________________

FCT/ANICT?

A Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT) enviou uma comunicação à comunidade,
convidando ao preenchimento de um inquérito da ANICT. Entre a perda de sentido de
uns e a submissão a todo o serviço de outros, nada se salva nesta história, que assinala
mais uma vergonha. Pelo meio, a associação FCT/ANICT ainda enunciava uma não
escolha, entre estabelecimento de contratos e diminuição de investigadores. Este jogo
da soma nula, com resultado viciado à partida, representa os valores de ambos os
elementos. Tudo é indigno nesta história.
Quando perguntado sobre esta questão, o Ministro Manuel Heitor afirmou ter tido
conhecimento ao mesmo tempo que os demais Colegas. Por certo partilhou também
da mesma incredulidade e indignação de todos nós. Questionou por isso a FCT que
veio posteriormente a emitir um comunicado.
A desculpa não retira a vergonha desta história. Uma associação descredibilizada é
mais uma vez utilizada para fins menos próprios. A FCT alinhou com a falta de
vergonha e distribui um inquérito que todos perceberam o que era. É este o virar a
página da Ciência? Voltamos aos disparates e à descredibilização da FCT?
_________________________

EM MÃOS ALHEIAS…

E se alguém lhe perguntasse o que achava dos órgãos de Governação da sua
instituição?
O SNESup iniciou um processo auscultação junto dos seus associados e não associados
visando a discussão da governação das Instituições de Ensino Superior e sobretudo nos
processos de audição para revisão dos Estatutos.
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A representação dos docentes nos vários órgãos das instituições, a (im)paridade entre
aqueles que diariamente fazem a instituição e quem os governa, é um tema
sobejamente abordado nas nossas instituições, e que afeta o nosso dia a dia, com
consequências visíveis na qualidade dos processos de ensino, investigação, autonomia
docente ou constrangimentos burocráticos, bem visíveis, para os deixar em mãos
alheias.
O novo enquadramento de governação do Ensino Superior criou um hiato, um
distanciamento entre quem governa a instituição e aqueles que lhe dão corpo, dir-seia que por vezes isolados na sua torre de marfim envoltos numa santidade há quem
nos governe, numa clara separação não desejável dos seus pares académicos, onde a
proximidade e a salutar abordagem dos desafios das instituições foi sempre
amplamente discutida e proveitosa nos desafios do amanhã.
Por tudo isto fique atento aos comunicados que já recebeu ou irá receber do SNESup
especificamente para a sua instituição e dê-nos a sua opinião para nos ajudar a refletir
sobre este tema. Não deixe a governação da sua instituição em mãos alheias.
_________________________

REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO

Chegaram ao SNESup dois projetos de Regulamento para a devida audição:
•

o projeto de Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;

•

a proposta do novo Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho dos
Docentes do Instituto Politécnico de Portalegre.

Estamos já a preparar a resposta aos documentos e pedimos aos interessados que nos
façam chegar os comentários e contributos que entendam pertinentes sobre qualquer
dos documentos em causa até ao próximo dia 15 de maio para snesup@snesup.pt.
_________________________

PROTOCOLOS

Foi celebrado protocolo entre o SNESup e A ótica ÓCULOS PARA TODOS que se localiza
na Rua Sá da Bandeira nº673 no Porto, oferecendo 5% desconto sobre o PVP tabela
para colaboradores e associados em todos os produtos. Mais informação em
http://www.oculosparatodos.pt e https://www.facebook.com/oculosparatodos
Encontra na secção “Inscrição e Benefícios” todas as vantagem de se associar ao
SNESup.
_________________________

5

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Lei n.º 12/2016 – D.R. n.º 82/2016, Série I de 2016-04-28
- Assembleia da República
Elimina a requalificação de docentes, procedendo à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º
132/2012, de 27 de junho, à décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de
28 de abril, e à primeira alteração à Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro
Regulamento n.º 400/2016 - D.R. n.º 79/2016, Série II de 2016-04-22
- Instituto Politécnico da Guarda
Regulamento de distribuição do serviço letivo do Instituto Politécnico da Guarda
Regulamento n.º 399/2016 - D.R. n.º 79/2016, Série II de 2016-04-22
- Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
Aprovação do Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da Faculdade
de Belas-Artes da Universidade do Porto
Regulamento n.º 398/2016 - D.R. n.º 79/2016, Série II de 2016-04-22 - Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública
Regulamentação de Creditação de Competências Académicas e Profissionais da Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa
Despacho normativo n.º 2/2016 - D.R. n.º 79/2016, Série II de 2016-04-22
- Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Alteração aos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, homologados pelo Despacho
Normativo n.º 42/2008, de 18 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 164, de 26 de agosto
Despacho n.º 5423/2016 - D.R. n.º 78/2016, Série II de 2016-04-21
- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Título de Especialista nas áreas da Escola Superior de Design do IPCA
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS
2.ª Conferência Internacional (CISPEE2016) “(Re)Pensar a Educação Superior de
Engenharia”
19 a 21 de outubro, UTAD, Vila Real
Data limite: 22 de maio
Conferência internacional – “Europa e Refugiados: Política e Práticas”
19 e 20 de outubro, Instituto de História Contemporânea, IHC-UNL, CEME-UNED
Data limite: 27 de maio
RABAN 2016 - 7th International Workshop on Recent Advances in Broadband Access
Networks

6

18 a 20 de outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa
Data limite: 10 de junho
ICUMT 2016 – The 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications
and Control Systems
18 a 20 de outubro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa
Data limite: 10 de junho
OUTROS EVENTOS
Eurographics
9 a 13 de maio, Lisboa. Feira Internacional de Lisboa
5º Congresso Internacional EFCAP - “Mental health needs of young offenders and
victims: Assessment, intervention and legal issues”
11 a 13 de maio de 2016, Porto, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto
Seminário - A Cultura Motora na escola do 1º CEB
4 de junho, Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro
Conferência Internacional - Música e Mobilidade Humana - Redefinindo Comunidade
em Contexto Intercultural
7 a 9 junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança,
(FCSH/NOVA) e Academia da Força Aérea Henri Coanda da Roménia
Conferência Internacional - Canção de Protesto e Mudança Social
15 a 17 de junho, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança
e pelo Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL e Câmara Municipal de
Grândola
3rd International Conference on Project Evaluation
16 e 17 de junho de 2016, Universidade do Minho, Guimarães
119th European Study Group with Industry (ESGI)
27 junho a 1 de julho, Instituto Politécnico do Porto
KISMIF International Conference "DIY Cultures, Spaces and Places"
18-21 de julho, Porto
KISMIF Summer School "Mappin’ Your Own Underground!"
22 de julho, FLUP-Porto
2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira - 'Culturas
Partilhadas'.
14 a 16 de setembro, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Legacies of the Tricontinental, 1966 - 2016: Imperialism, Resistance, Law
22 a 24 de setembro, Coimbra
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PRO-VE 2016 : 17th IFIP/Socolnet Working Conference on Virtual Enterprises
3 a 5 de outubro, Porto
CENTERIS - Conference on ENTERprise Information Systems
5 a 7 de outubro, Porto.
_________________________
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