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REGIME TRANSITÓRIO: CONCRETIZAR. 
O exercício do poder deve primar pelo cumprimento da palavra. É uma garantia 
fundamental que assinala várias qualidades, garantindo justiça e confiança. O arrastar 
da situação do envio do documento técnico sobre o Regime Transitório revela uma 
falha grave que não se compagina com o que deve ser o exercício do mandato do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). 
 
É básico que, na existência de um atraso, sejam indicadas as razões para o mesmo, 
com previsão do tempo estimado para o cumprimento do compromisso. 
 
Uma relação normal pauta-se por este tipo de comunicação, sendo que a não 
observância do mesmo cria, desde logo, desconforto, ou até mesmo, suspeita. 
 
Há várias entidades que aguardam pela produção deste documento, incluindo em 
primeiro lugar a Assembleia da República que determinou uma Resolução sobre esta 
matéria. 
 
O MCTES não compreende, ou aparenta não compreender, que com esta ação está a 
demonstrar enormes fragilidades, criando um colossal prejuízo no exercício das suas 
funções. Demonstra, também, desrespeito pelos demais, que pode mesmo vir a atingir 
a Assembleia da República. 
 
Convém recordar que o documento técnico constitui um passo de trabalho no 
caminho para a produção da legislação, que tem de estar pronta ainda na presente 
sessão legislativa. A situação criada com este atraso é inadmissível. 
 
Cada um destes gestos demonstra um Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior imóvel e assente num mero enunciado, que contrasta vivamente com a ação 
noutros Ministérios. 
 
Em política, quando se assumem compromissos, cumpre-se. Aliás, esta foi a própria 
imagem transmitida por este Governo e assumida pelo Primeiro-Ministro. Ora, o 
MCTES ainda faz parte deste Governo, logo, só pode ter uma resposta: concretizar os 
seus compromissos. 
 
Não há espaço para vacilar. É o momento de Concretizar! 
_________________________ 
 
 
A DESREGULAÇÃO 
Já há vários anos que temos vindo a assistir a uma acentuada degradação do Ensino 
Superior e da Ciência, em contraste absoluto com o desígnio nacional e com o 
consenso quanto à qualificação e inovação. 
 
A ação de alguns dirigentes (reitores e presidentes de institutos politécnicos), a quem 
foi dado um poder desproporcionado, demonstra a insensatez, quer da sua lógica, 
quer de quem determinou tal aposta na criação de déspotas iluminados ao jeito do 
absolutismo do século XVII-XVIII. 

http://snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuyFFAlkAyWCzrsPrn
https://dre.pt/application/file/73974582
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Cada vez mais os dirigentes vilipendiam a Lei e princípios fundamentais. A tutela 
demonstra-se ausente, permitindo que se faça letra-morta dos Estatutos das Carreiras 
e de princípios basilares na organização do Ensino Superior e da Ciência. 
 
O prejuízo do que está a ser feito afeta milhares de colegas e é um dano a todo o país. 
 
A desvalorização dos mais qualificados pelas próprias instituições demonstra uma 
completa irracionalidade e falta de sentido. 
 
O SNESup avançou com duas queixas, uma ao Provedor de Justiça e outra à Inspeção 
Geral de Educação e Ciência, relativas ao Despacho violador do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária (ECDU), assinado pelo Vice-Reitor da Universidade de Coimbra 
Luís Filipe Menezes. 
 
O MCTES não pode fingir que não sabe, ou que não é consigo. É a inação própria de 
uma nova moral, firme nas contas do subfinanciamento, fraca e débil na dignificação 
dos docentes, investigadores e do sistema. O quadro geral traça um prejuízo 
gravíssimo para o Ensino Superior e Ciência. 
 
Não haja dúvidas que estamos num caminho de acelerada degradação, feito de 
precariedade e desvalorização. Nesse caminho, o Ensino Superior e Ciência deixarão de 
ser o local dos melhores, passando a ser o dos baixos salários e da precariedade. Cedo 
a sociedade perguntará de que vale e para que serve. Quando a resposta é qualificar 
para emigrar, não estamos perante uma solução, mas perante um gigantesco 
problema. 
 
Cabe ao MCTES, ao poder executivo e legislativo, agir! Mais ainda, quando falta 
vergonha aos dirigentes. 
_________________________ 
 
 
SNESup EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
O SNESup iniciou uma nova ronda de contactos com os diversos grupos parlamentares. 
Como tópicos de trabalho encontram-se os seguintes temas: 

• Regime Fundacional 
• Violação dos Limites de Carga Horária e da Proporcionalidade 

Contratual 
• Medidas de Estabilização de Vínculos e Contratação no Ensino 

Superior e Ciência 
 
Neste quadro, reunimos já no passado dia 15 de junho com o grupo parlamentar do 
Bloco de Esquerda tendo sido possível testemunhar a preocupação com o conjunto 
destas situações, bem como com o financiamento das instituições mais fragilizadas. 
 
No dia 16 reunimos com o grupo parlamentar do CDS-PP, sendo de destacar a 
cuidadosa preparação que este grupo tem dedicado às matérias do Superior, 
nomeadamente a atenção relativa às medidas de estabilização de vínculos. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/desvalorizacao-dos-mais-qualificados-jn-2016-06-13.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UCoimbra-Despacho-Reitoral-86_2016.pdf
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Nos próximos dias estão já agendas reuniões com outros grupos parlamentares, das 
quais daremos também conta na próxima newsletter. 
_________________________ 
 
 
ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS NACIONAIS DO SNESup 
O SNESup encontra-se em período eleitoral, com eleições para os diversos Órgãos 
Nacionais. Pode encontrar toda a documentação relativa às listas aos diversos órgãos, 
bem como toda a informação sobre o processo na nossa página de internet. 
 
Durante o período de campanha eleitoral, como habitualmente, serão distribuídos por 
correio eletrónico os comunicados que as listas considerem necessários e de acordo 
com o Regulamento Eleitoral. 
 
Chamamos a atenção de que se encontra em distribuição a documentação para 
votação por correspondência. Os diversos boletins para o Conselho Nacional e para a 
Direção já se encontram em distribuição, bem como para a Comissão de Fiscalização e 
Disciplina. A distribuição sofreu de algum contratempo, tal como já comunicamos por 
email, estando a questão já resolvida. 
 
A votação decorre até dia 29 de junho, devendo a votação por correspondência ser 
expedida até esta data (será verificado pela data constante no carimbo dos correios). 
Nos dias 28 e 29 de junho estarão também disponíveis mesas de voto em diversas 
instituições, bem como nas nossas sedes. 
 
Consulte as nossas informações sobre Como votar para a Direção e para a Comissão de 
Fiscalização e Disciplina e Como votar para o Conselho Nacional. 
Apelamos desde já à participação neste ato eleitoral. É importante! Vote! 
_________________________ 
 
 
FCT-UNL REJEITA PROPOSTA DE PASSAGEM A FUNDAÇÃO 
Era conhecido que a passagem a Fundação da Universidade Nova de Lisboa (UNL) 
estava enferma de uma série de problemas. Um deles era o próprio processo, dando 
razão àqueles que possuíam apreensão e reservas sobre o mesmo. 
 
O Conselho da Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Universidade (FCT-UNL) 
rejeitou por maioria clara a proposta de passagem a Fundação, dando concretização a 
este conjunto de reservas. Trata-se da maior unidade orgânica desta Universidade, que 
revelou assim uma enorme coragem, digna de ser louvada, sobretudo pela forma 
como os colegas demonstraram respeito pelas funções para que foram eleitos. Trata-
se de representantes da comunidade académica, eleitos pelos seus pares. Um princípio 
básico, que tantos parecem fazer por esquecer. 
 
Esta lição é importante que possa ser considerada noutras Unidades Orgânicas da UNL 
e mesmo em todo o Ensino Superior e Ciência. 
_________________________ 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuykllkAVFwFXnokuC
http://snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EEVVZkAkEFRejbpngB
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuyVupyZFEdwloMmVr
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuyVupyZFEdwloMmVr
http://www.snesup.pt/cgi-bin/artigo.pl?id=EuyVupZkpFofgoIAyf
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PROJETO DEC. LEI DE ESTÍMULO AO EMPREGO CIENTÍFICO 
Recebemos no passado dia 20 de junho a proposta para projeto de decreto-lei para o 
estímulo do emprego científico. Convidamos todos os colegas a consultarem a mesma 
e a enviarem-nos comentários e sugestões para o endereço organizacao@snesup.pt. 
 
Está já agendada para o dia 28 de junho uma primeira reunião para negociação deste 
diploma. 
 
Numa primeira análise, verificamos que o documento se encontra desalinhado com 
várias das questões que tinham sido trabalhadas até aqui, mantendo uma aposta em 
contratos precários com limite temporal de 3 a 5 anos, ou a precariedade total dos 
contratos a termo incerto (nos quais os vínculos assumem uma completa fragilidade). 
Não podemos deixar de afirmar um claro desânimo com as veredas curtas que 
imperam, que minam e desvirtuam o Estatuto de Carreira de Investigação Científica. 
 
Portugal necessita de um sinal de visão estratégica com missão a longo-prazo e não um 
mero exercício de subordinação e reforço de alguns pequenos poderes. É a diferença 
entre uma sociedade moderna e contemporânea que aposta em verdadeiros projetos 
de futuro, ou uma sociedade de caráter tradicionalista com pequenos chefados que 
vive gerindo expedientes. 
 
Enquanto outros ainda caminham para se fragilizar, expondo-se a crises e a meras 
visões de curto-prazo (o que tem sido cada vez mais criticado e demonstrado), 
Portugal tem uma oportunidade história para encetar um verdadeiro caminho 
estruturante de valorização e missão Ciência. Manter uma estratégia de vínculos de 3-
5 anos assente em alguns fundos comunitários para agradar a alguns dirigentes seria 
demonstrar uma fragilidade confrangedora. 
_________________________ 
 
 
ENCONTRO CARREIRA ACADÉMICA: O FUTURO 
O SNESup promoveu no passado dia 15, na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, um Encontro dedicado à reflexão sobre o futuro da Carreira Académica. 
 
Este foi um espaço de debate onde se pôde conhecer e trabalhar algumas propostas 
de colegas em relação a alterações na carreira académica, seja em termos do seu 
acesso, seja na forma de progressão, na própria existência de várias categorias ou até 
na unificação de carreiras. 
 
Pretendeu-se com esta iniciativa em final de ano letivo abrir caminho para debater 
matérias que têm vindo a preocupar e que estarão na mente de muitos Colegas e as 
quais importa começar a preparar. Porque não acreditamos em soluções mágicas ou 
paladinos da verdade, e temos a profunda convicção que é essencial escutar e debater 
para intervir de forma mais assertiva, iremos continuar a promover o debate e reflexão 
sobre esta matéria já no início do ano letivo. Continue atento às nossas comunicações 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/MCTES-Emprego-cientifico-projeto.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/MCTES-Emprego-cientifico-projeto.pdf
mailto:organizacao@snesup.pt
http://snesup.pt/htmls/_dlds/CartazEncontroCarreira_SNESUP_prop5a.jpeg
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e não deixe de refletir e participar ativamente na construção da sua carreira, de um 
melhor ensino superior e ciência. 
_________________________ 
 
 
REUNIÃO DE DOCENTES NA UCOIMBRA 
O SNESup organizou uma reunião geral de docentes da Universidade de Coimbra no 
dia 9 de Junho. Nesta reunião foi possível abordar o recente despacho do Vice-Reitor 
Luís Filipe Menezes relativamente à contratação de convidados, bem como à proposta 
de Regulamento de Prestação de Serviço Docente para esta Universidade. 
 
Foi com preocupação que escutámos testemunhos de degradação das condições de 
contratação nas diversas faculdades desta Universidade. 
 
Verificámos com apreensão a situação dos leitores, em especial dificuldade, tendo de 
enfrentar cenários de verdadeira adversidade devido às novas regras de contratação, 
que colocam os salários destes colegas na eminência de rondarem os 800€. 
 
Testemunhámos também, a situação de discriminação de vários colegas convidados, 
alguns dos quais com um envolvimento profundo nas diversas faculdades e até com 
funções de coordenação de projetos pedagógicos, cuja continuidade está posta em 
causa. É inaceitável a promoção de qualquer situação futura em que o árduo trabalho 
de uns é assinado e titulado por outros. 
 
A situação geral é a de uma política orientada para ordenados mínimos, que espelham 
bem a ideia da Reitoria desta universidade sobre pessoal qualificado. Todos nos 
recordamos aliás de que esta foi a universidade que contratou bolseiros para cobrança 
coerciva de propinas. 
 
O SNESup está a preparar a análise do Regulamento de Prestação de Serviço Docente, 
o qual recolhe os contributos enviados por vários colegas e que será apresentado em 
breve, para negociação com a Reitoria. 
_________________________ 
 
 
REGULAMENTOS EM AUDIÇÃO 
Chegaram ao SNESup dois projetos de Regulamento para pronúncia: 

• o projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da 
Universidade de Coimbra; 

• a proposta de Regulamento do Reconhecimento de Especialista do 
Instituto Politécnico de Beja. 

 
Estamos já a ultimar a resposta aos documentos e pedimos aos interessados que nos 
façam chegar os comentários e contributos que entendam pertinentes, a este 
propósito, para snesup@snesup.pt. 
_________________________ 
 
 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UCoimbra-RPSD-25052016-d.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/UCoimbra-RPSD-25052016-d.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPBeja-Regulamento-reconhecimento-Especialista.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/IPBeja-Regulamento-reconhecimento-Especialista.pdf
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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
Decreto-Lei n.º 25/2016 – D.R. n.º 111/2016, Série I de 2016-06-09 
- Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Procede à alteração do reconhecimento de interesse público da Escola Superior de 
Enfermagem de Santa Maria 
 
Despacho n.º 7906/2016 – D.R. n.º 114/2016, Série II de 2016-06-16 
- Universidade de Lisboa - Reitoria 
Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto Superior de 
Economia e Gestão da Universidade de Lisboa 
 
Regulamento n.º 586/2016 – D.R. n.º 112/2016, Série II de 2016-06-14 
- Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 
Regulamento de prestação de serviços na ENIDH 
 
Despacho n.º 7692/2016 – D.R. n.º 111/2016, Série II de 2016-06-09 
- Instituto Politécnico de Leiria 
Homologação dos Estatutos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 
Instituto Politécnico de Leiria 
 
Despacho n.º 7569/2016 – D.R. n.º 109/2016, Série II de 2016-06-07  
- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
Homologação dos Estatutos da Escola Superior de Gestão 
 
Aviso n.º 7139/2016 – D.R. n.º 108/2016, Série II de 2016-06-06 
- Universidade de Coimbra 
Consulta pública do projeto de Regulamento de prestação de serviço dos docentes da 
Universidade de Coimbra 
 
Despacho n.º 7294/2016 – D.R. n.º 106/2016, Série II de 2016-06-02  
- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
Homologação dos Estatutos da Escola Superior de Design 
 
Despacho n.º 7115/2016 – D.R. n.º 104/2016, Série II de 2016-05-31 
- Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 
Cria um grupo de trabalho com a missão de monitorizar e colaborar na preparação e 
execução das medidas de controlo orçamental a implementar pelas Instituições de 
Ensino Superior 
_________________________ 
 
 
EVENTOS 
APSIOT - VISITA de ESTUDO, Lisnave – Convite 
28 de junho, 14:00-17:30, Estaleiros Navais da Lisnave em Setúbal 
 
119th European Study Group with Industry (ESGI) 
27 de junho a 1 de julho, Instituto Politécnico do Porto 
 

https://dre.pt/application/file/74608056
https://dre.pt/application/file/74708577
https://dre.pt/application/file/74672248
https://dre.pt/application/file/74658936
https://dre.pt/application/file/74641520
https://dre.pt/application/file/74616752
https://dre.pt/application/file/74596529
https://dre.pt/application/file/74574094
http://www.apsiot.pt/index.php/en/2014-02-27-16-07-47/eventos-cagenda/13-visita-de-estudo/event_details
http://www.estgf.ipp.pt/esgi
http://www.estgf.ipp.pt/esgi
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IX simpósio nacional de investigação em psicologia 
30 de junho a 2 de julho, UAlg e Associação Portuguesa de Psicologia, Gambelas 
 
KISMIF International Conference "DIY Cultures, Spaces and Places" 
18 a 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 
 
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. 
 
Conferência internacional – “Europa e Refugiados: Política e Práticas” 
19 e 20 de outubro, Instituto de História Contemporânea, IHC-UNL, CEME-UNED 
 
2.ª Conferência Internacional (CISPEE2016) “(Re)Pensar a Educação Superior de 
Engenharia” 
19 a 21 de outubro, UTAD, Vila Real 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://appsicologia.org/9SimposioInvestPsic/
http://www.kismifconference.com/pt/kismif-conference-2016/
http://www.kismifconference.com/pt/call-summer-school/
http://www.kismifconference.com/pt/call-summer-school/
http://www.2cihclb.arq.up.pt/
http://www.2cihclb.arq.up.pt/
http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/CfP-Legacies-Tricontinental.pdf
http://pro-ve.org/
http://centeris.eiswatch.org/
http://ihc.fcsh.unl.pt/pt/scientific-meetings/call-for-papers/item/40110-europa-e-refugiados-pol%C3%ADtica-e-pr%C3%A1ticas
http://cispee2016.utad.pt/
http://cispee2016.utad.pt/
http://www.snesup.pt/
mailto:snesup@snesup.pt
mailto:snesup.porto@snesup.pt
mailto:snesup.coimbra@snesup.pt
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