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OS NOVOS OBJECTIVOS DE REFERÊNCIA DO SNESup 

Concluídos no essencial os processos de revisão/apreciação parlamentar do ECDU e 
ECPDESP a Direcção do SNESup está a divulgar os seguintes novos objectivos de referência 
para a política reivindicativa do Sindicato: 

• Pela abertura de negociações sobre retribuições quanto às carreiras docentes do 
ensino superior e quanto à carreira de investigação científica, e pela actualização de 
remunerações para 2010. 

• Pelo alargamento às carreiras docentes do regime de direitos de propriedade 
industrial da carreira de investigação científica. 

• Pela efectiva subordinação dos regulamentos à lei, e pela negociação colectiva de 
todos os regulamentos, incluindo os de avaliação de desempenho. 

• Pelo acesso a direitos sociais elementares, tais como os inerentes à parentalidade, 
e contra a retirada de direitos em matéria de aposentação.  

• Pela integração em carreira de todos os investigadores actualmente em regime de 
contrato de trabalho a termo ou de bolsa de pós-doutoramento. 
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• Pela estabilidade contratual, contra o abuso da contratação fora das carreiras.  

• Por uma transição digna para os leitores e outras situações não contempladas pela 
apreciação parlamentar dos Estatutos de Carreira. 

Está já em publicação uma série de comunicados sobre cada um destes temas. 

Voltaremos frequentemente a eles na nossa Newsletter. 

 

 

A GREVE DE 4 DE MARÇO 

Está agendada para dia 4 de Março (5 ª feira) uma greve nacional dos trabalhadores da 
administração pública promovida pelas 3 grandes frentes nacionais que, todas, incluem 
sindicatos de professores. 

A exemplo do que o SNESup vem fazendo nestas ocasiões, com alguma frequência desde 
2002, a Direcção do Sindicato emitiu um pré-aviso coincidente, com palavras de ordem 
próprias, deixando ao critério das estruturas sindicais no terreno a sua utilização. 

No ano em curso optámos por escrever às instituições onde tem havido convergência quanto à 
metodologia da discussão da avaliação de desempenho - para já UM, UTAD, U.Coimbra, IP 
Guarda, IP Leiria, estando outros casos ainda em análise - que as nossas estruturas não iriam 
promover a paralisação de actividades, quando muito organizariam reuniões-debate. Estamos 
a ponderar fazê-lo em relação a outras instituições, ainda que não ainda haja consenso entre 
elas e o SNESup sobre a metodologia. À partida a possibilidade de fazer greve na Região 
Autónoma da Madeira ficou excluída, aliás já enviámos à Região Autónoma e à Universidade 
mensagens de solidariedade. 

Nos restantes casos, os nossos associados estão confrontados com situações muito diversas, 
desde escolas em que há grande tradição de fazer as "greves da função pública" e onde tem 
sido política do SNESup dar apoio, embora com palavras de ordem próprias, para não quebrar 
a coesão do colectivo, até escolas onde nem os próprios Sindicatos que integram as chamadas 
Frente Comum/CGTP e FESAP/UGT desenvolvem actividades a favor da greve. Neste 
segundo tipo de situações, e dado que a greve é uma paralisação concertada do trabalho e 
não um conjunto de gestos individuais, vimos deixando ao critério dos nossos associados a 
melhor atitude a adoptar. 

 

UTL: REGULAMENTO PUBLICADO, ATENÇÃO AO IST 

O Regulamento de Avaliação de Desempenho foi publicado em 11 de Fevereiro sem que tenha 
sido marcada reunião com o SNESup e integrando o texto final matéria sobre a qual o nosso 
sindicato não foi ouvido.  

Consagra em todo o caso o princípio da homologação pelo Reitor dos Regulamentos das 
Unidades Orgânicas. 

O SNESup já recebeu o projecto de regulamento do IST, tendo proposto alterações a 24 dos 
seus 40 artigos. 

http://www.snesup.pt/htmls/extra/PosiodoSNESupsobreoprojectodeRegulamentodoIST.shtml 
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UMA - PROJECTOS INSPIRAM PREOCUPAÇÃO 

A Universidade da Madeira elaborou quatro projectos de regulamento interligados, sobre 
serviço docente, sobre avaliação de desempenho, sobre progressão remuneratória e sobre o 
período 2004-2009, que, entre outros aspectos preocupantes, se afastam muito dos Estatutos 
de Carreira e de outros textos legais vinculativos. 

O SNESup promoveu já uma reunião de debate, em 17 de Fevereiro, e, mesmo na actual 
situação em que a actividade normal da UMa tem estado suspensa, está a usar o Fórum 
SNESup para a publicação de contributos: 

• http://forumsnesup.wordpress.com/2010/02/19/regulamento-de-avaliacao-prestacao-de-
servicos-da-uma/ 

• http://forumsnesup.wordpress.com/2010/02/19/regulamento-de-avaliacao-prestacao-de-
servicos-da-uma/#comment-2603 

• http://forumsnesup.wordpress.com/2010/02/19/regulamento-de-avaliacao-prestacao-de-
servicos-da-uma/#comment-2609 

Na próxima 2 ª feira uma delegação do SNESup estará reunida com o Reitor, seguindo-se 
pelas 17 horas uma reunião de docentes convocada pelo Sindicato. 

 

I P COIMBRA - SNESup CONVOCA REUNIÃO DE DOCENTES  

Está a ser ultimado o parecer do SNESup, que propõe numerosas alterações ao articulado, o 
qual se afasta muito dos princípios consignados no Estatuto de Carreira e não atende, na 
avaliação de 2004 a 2009, aos imperativos legais, do que poderão resultar sérios prejuízos 
para os docentes e uma conflitualidade em larga escala. 

Vai ser convocada para 4 de Março uma reunião de docentes do IP Coimbra. 

Hora prevista: 14.30 ISEC 

 

TAMBÉM EM ACOMPANHAMENTO 

O SNESup através da sua Direcção e Delegados Regionais ou Sindicais acompanha neste 
momento a regulamentação da avaliação de desempenho também nas seguintes instituições 

- U. Minho; 
- U. Porto; 
- U. Coimbra; 
- IP Guarda; 
- IP Leiria  

Apresentaremos em todos os casos propostas de alteração dos projectos de regulamentos. 

O IP Lisboa continua sem enviar ao SNESup o projecto de regulamento. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SOL 

O Semanário "Sol" no seu número de 26 de Fevereiro dedica uma página inteira à avaliação de 
desempenho no ensino superior, dando largo relevo a declarações do Presidente da Direcção 
do SNESup, António Vicente - http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2010_02_26_Sol.pdf . 
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FORUM SNESup: COLECTIVO EDITORIAL REFORÇADO 

O Colectivo Editorial do Forum SNESup foi reforçado com a presença de António Vicente, 
Teresa Alpuim e Luís Luz- http://forumsnesup.wordpress.com/colectivo/ . 

 

ACTAS DO COLÒQUIO INTERNACIONAL "LONGOS DIAS TÊM CEM ANOS" 

5 de Março de 2010, pelas 17h 45, no Anfiteatro III da FLUL 

O Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tem o prazer de o/a convidar para o 
lançamento das Actas do Colóquio Internacional "Longos dias têm cem anos. Vieira da Silva: 
um olhar contemporâneo", cuja apresentação estará a cargo de José Luís Porfírio.  

Este volume reúne as comunicações proferidas no Colóquio Internacional homónimo, que 
reuniu curadores, arquitectos, artistas, historiadores, críticos de arte e filósofos, para assinalar 
o centenário da pintora luso-francesa Maria Helena Vieira da Silva.  

Para aceder ao programa detalhado: 

http://filosofialisboa.blogspot.com/2010/02/filosofia-e-paisagem-5seminario.html 

 

MEMÓRIA DO SNESup: A SEGUNDA DIRECÇÃO PEDRO LOURTIE  

Já se encontra no site do SNESup a referência à segunda Direcção presidida por Pedro Lourtie 
com vice-presidência de Jorge Pedreira. 

Bem assim, voltou a ser publicado o "Contrato para o Futuro", caderno reivindicativo integrado 
numa visão ampla das grandes questões do ensino superior. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/um_contrato_para_o_futuro.pdf 

Ainda lido com interesse, ainda um motivo de orgulho para o Sindicato. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Resolução da Assembleia da República n.º 15/2010 publicada em 26 de Fevereiro 
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/04000/0055100552.pdf 

Recomenda ao Governo um conjunto de medidas de reprogramação, redireccionamento e 
reengenharia do QREN 

Portaria n.º 99/2010, de 15 de Fevereiro  
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/03100/0045400455.pdf 

Estabelece uma medida excepcional de apoio ao emprego para o ano de 2010 que se traduz 
na redução de um ponto percentual da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora 
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