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MEMÓRIA DO SNESup: VISÕES DO SINDICATO E DO ENSINO SUPERIOR 

A recuperação da memória do SNESup, a que vimos procedendo no nosso site, permitiu-nos 
republicar três documentos extremamente importantes no que se refere à visão do Sindicato e 
do seu papel no contexto do ensino superior: 

- o “Contrato para o Futuro”, caderno reivindicativo aprovado em 1994/95 no Conselho 
Nacional do SNESup, sob a segunda Direcção presidida por Pedro Lourtie, com um forte 
envolvimento do então Vice-Presidente Jorge Pedreira; 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/um_contrato_para_o_futuro.pdf 

- o discurso de tomada de posse de Jorge Pedreira em 1996 como sucessor de Pedro 
Lourtie enquanto Presidente da Direcção do SNESup, o qual constitui aliás a única peça 
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daquela índole num Sindicato em que a sucessão entre Direcções se caracteriza pela 
informalidade; 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/mandato_96_99_discurso_presidente.pdf 

- o Programa da Direcção eleita em 2006, presidida por Paulo Peixoto, no qual a actual 
Direcção (cujo programa de candidatura se ficou por um singelo “powerpoint”) 
expressamente se revê. 
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/programa_candidatura_integral.pdf 

A reflexão sobre estes temas será certamente actualizada no III Congresso do SNESup, 
marcado para 7 e 8 de Maio, no Porto. 

 

PARTICULAR E COOPERATIVO: O CONGELAMENTO NÃO É DE HOJE 

As remunerações das carreiras tuteladas pelo Estado têm sido congeladas de forma 
intermitente nos últimos dez anos. 

No ensino superior privado, porém, há grupos que não actualizam as remunerações dos seus 
docentes há mais de 10 anos.  

Para debater a situação dos docentes do ensino superior particular e cooperativo o SNESup 
realiza uma reunião de docentes no próximo dia 27 de Março (Sábado) pelas 11h, na sua sede 
nacional – Av. 5 de Outubro, 104 – 4º andar, Lisboa. Inscrições até 25 de Março para 
snesup@snesup.pt . 

 

CRUP MUDA DE PRESIDENTE, SNESup REUNE COM CCISP  

O Reitor dos Reitores é agora António Bensabat Rendas, da UNL. As primeiras declarações à 
comunicação social ainda não permitem discernir claramente qual vai ser o papel do Conselho 
de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) no futuro próximo do ensino superior. No 
entanto, o diálogo institucional do SNESup com as Universidades em matéria de avaliação de 
desempenho está a registar progressos significativos.  

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos recebeu no passado dia 2 de 
Março a Direcção do SNESup, numa reunião em que esteve presente toda a Comissão 
Permanente do Conselho, integrada pelos actuais Presidentes do Instituto Politécnico de 
Bragança (Presidente do CCISP), do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Vice-Presidente 
do CCISP), dos Institutos Politécnicos da Guarda e de Portalegre e da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra. Em análise essencialmente a concessão do título de especialistas, a 
regulamentação da avaliação de desempenho e o recurso à arbitragem de conflitos. 

 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE: DOCENTES MOBILIZAM-SE 

Um plenário de docentes do subsistema universitário convocado conjuntamente pelo SNESup 
e pelo SPZ Sul a propósito do aparecimento de um pacote de projectos de Regulamento 
(Avaliação de Desempenho, Serviço Docente, Concursos) mobilizou no dia 4 de Março cerca 
de 70 colegas. Pretende-se uma mais larga participação na definição destes Regulamentos. 

Uma semana mais tarde, foi a vez de docentes do subsistema politécnico se reunirem. O 
SNESup, cuja acção está a ser coordenada pelo membro da Direcção e Delegado Regional 
colega José Moreira, defende a publicação de regulamentos diferenciados para os dois 
subsistemas, atendendo às diferenças que ainda subsistem entre os respectivos Estatutos.  

Nenhum destes projectos está ainda em audição sindical. 
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REUNIÃO COM REITOR DA UTL 

Conforme oportunamente noticiámos, o SNESup recebeu em Dezembro último o projecto de 
regulamento-quadro da UTL, sobre o qual emitiu no escassíssimo prazo concedido um 
contributo preliminar, solicitando uma reunião. Aconteceu contudo que não houve qualquer 
resposta e que o Regulamento, com algumas das alterações sugeridas e muita matéria nova, 
foi publicado em 11 de Fevereiro último. 

No passado dia 10 de Março fomos recebidos pelo Senhor Reitor com vista a explicar as 
dificuldades criadas por esta evolução e a esclarecer algumas implicações das decisões 
tomadas. A reunião foi muito cordial e útil, indo o SNESup, cuja delegação foi coordenada pelo 
colega António Vicente, Presidente da Direcção, enviar brevemente à Reitoria dois 
memorandos sobre a matéria abordada. 

Entretanto o projecto de regulamento do IST, do qual o SNESup propôs a alteração de 24 dos 
40 artigos encontra-se pendente de homologação e o projecto da Faculdade de Medicina 
Veterinária foi-nos enviado para audição.  

 

REUNIÃO COM REITOR DA UMa 

A Universidade da Madeira tem vindo a divulgar um conjunto de projectos sobre serviço 
docente e sobre avaliação de desempenho que inspirando, como já dissemos, preocupações, 
denotam uma abordagem original – e muito afastada da lei vigente – das soluções a adoptar 
nesta matéria. 

No passado dia 1 de Março Teresa Nascimento, Delegada Regional, Catarina Fernando e 
Nuno Ivo Gonçalves, todos três membros da coordenação de topo da Direcção do SNESup, 
mantiveram uma longa reunião com o Senhor Reitor e a sua equipa. 

Seguiu-se uma reunião com docentes da UMa. As nossas propostas, como habitualmente, 
estão publicadas no site do SNESup em Avaliação de Desempenho.  

Preocupam-nos particularmente as métricas inadequadas e a não diferenciação do tratamento 
das várias áreas disciplinares. Aliás a Escola Superior de Enfermagem da Madeira, que se 
rege pela legislação do subsistema politécnico, deverá em nosso entender ter regulamentos 
diferenciados.  

Também a não deliberação das avaliações em Conselho Cientifico, que, pelos Estatutos de 
Carreira, é obrigatória, terá como consequência invalidar todo o processo.  

 

REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DO MINHO 

A Reitoria da Universidade do Minho promoveu no passado dia 12 de Março uma reunião com 
diversas associações sindicais para discussão do projecto de Regulamento de Avaliação de 
Desempenho, tendo estado presentes o SNESup, representado pelo Presidente da Direcção, 
colega António Vicente e pela Delegada Regional, colega Eduarda Coquet (o qual apresentou 
um conjunto de propostas de alteração previamente divulgado entre os docentes da UM) e o 
Sindicato de Professores do Norte. 

Esta reunião foi assumida pela Reitoria como a primeira de um esforço de convergência de 
posições e estará assegurada a audição sindical relativamente aos Regulamentos das próprias 
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Unidades Orgânicas. Participaram igualmente o SINDEP, através de uma professora do ensino 
secundário, e o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados. 

Na véspera o SNESup realizou uma reunião com cerca de 30 docentes da Escola Superior de 
Enfermagem da Universidade do Minho, aproveitando-se o ensejo para eleger um delegado 
sindical. Embora o projecto de Regulamento da UM contemple artigos específicos para o 
subsistema politécnico e o regulamento específico da Escola possa assegurar a especificidade 
da área, também aqui temos defendido, por razões sobretudo formais, a elaboração de 
regulamentos distintos. 

 

IP COIMBRA: REUNIÃO DE DOCENTES REFORÇA POSIÇÃO DO SNESup 

Decorreu no passado dia 4 de Março pelas 14:30, no Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra (ISEC) uma reunião de docentes do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) promovida 
pelo SNESup. 

Na reunião, que contou com a presença de mais de 20 docentes praticamente de todas as 
Escolas do IPC, e foi coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente da Direcção e pelo 
Delegado Regional do SNESup, colega António Calheiros, debateu-se a proposta de 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes apresentada pelo IPC. 

Foram apresentadas e discutidas propostas de alteração ao Regulamento em causa, que 
foram enviadas no dia seguinte ao Presidente do IPC e entre as quais se destacam:  

- a explicitação dos princípios expressos no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 
Ensino Superior Politécnico (ECPDESP);  

- a consideração das especificidades das áreas disciplinares na avaliação;  

- a periodicidade da avaliação (trienal);  

- a aplicação do que decorre da Lei 12-A/2008 à avaliação do período entre 2004 e 2009 
em vez da aplicação de critérios e parâmetros futuros ao passado;  

- alteração na escala de 4 níveis para a classificação final; 

- alterações relativas aos perfis dos docentes e aos órgãos que intervêm na avaliação. 

Foi ainda aprovado que o SNESup deverá, de acordo com a legislação aplicável à negociação 
colectiva, defender e exigir junto do IPC a realização de reuniões com vista à negociação desta 
matéria, sendo este um processo que deverá prosseguir em diálogo entre o IPC e as 
associações sindicais, designadamente o SNESup. 

 

IP GUARDA: O PRIMEIRO PROCESSO “NEGOCIAL”? 

O Instituto Politécnico da Guarda foi a primeira instituição do ensino superior politécnico a 
tentar esboçar uma regulamentação do serviço docente baseada no Estatuto de Carreira e não 
no SIADAP, o que constitui em si um esforço meritório, tendo desenvolvido um conjunto de 
instrumentos que não deixaram de ser criticados vivamente durante o período de debate 
público.  

Elogiamos sem reservas a atitude dos nossos representantes sindicais, com particular 
destaque para os colegas António Martins, Delegado Regional, e para os colegas Gonzalez, 
delegado sindical da ESTG, e João Leitão, delegado sindical da E.S. Saúde. 

O SNESup tem propostas em relação ao articulado, parte das quais resultam de uma 
elaboração a nível nacional, parte de contributos dos colegas do Instituto, e objecções de fundo 
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a fazer em relação às grelhas. Estamos a veicular para o processo de audição sindical 
propostas surgidas em outras tentativas de regulamentação. Foi-nos prometida uma troca de 
impressões totalmente aberta. Acreditamos que um exame atento das posições e propostas de 
cada parte poderá conduzir a um acordo. Estamos disponíveis para trabalhar nesse sentido.  

 

IP LEIRIA: SNESup APRESENTA CONTRIBUTO PRELIMINAR 

Depois de ponderada atentamente a situação o SNESup, embora possa intervir apenas na fase 
final do processo, optou por entregar desde já um contributo preliminar.  

Preocupam-nos o articulado, as grelhas, o regime dos anos 2004 a 2009, a necessidade de 
atender às especificidades das várias áreas disciplinares. Entretanto o Instituto tem problemas 
no domínio da transição de índices a resolver desde há anos.  

 

IP LISBOA: QUE AUDIÇÃO SINDICAL? QUE DEBATE PÚBLICO? 

Sem se colocar à margem do processo, mas sem deixar que aí o coloquem o SNESup vem 
reiterando que até agora não foi ouvido – como refere em quatro cartas enviadas ao Presidente 
do IP Lisboa - e que ainda está a tempo de o ser. 

Num breve encontro com docentes da Escola Superior de Comunicação Social em 4 de Março 
último foi decidido pela Direcção, a pedido dos colegas presentes, divulgar umas “Notas de 
Leitura” do texto do projecto de regulamento.  

O debate público, que noutras instituições tem durado pelo menos um mês, foi substituído por 
uma audição pública de todos os docentes do Instituto realizada no passado dia 10 de Março. 
De um lado, o Presidente do IPL e a Comissão que assume a autoria do projecto de 
regulamento. Do outro lado, uns 30 colegas.  

Não parece que haja grandes condições para aprovar e aplicar um Regulamento importado do 
SIADAP da Administração Pública burocrática, que nega a autonomia da função docente e 
que, conforme já foi dito, no desempenho pedagógico não mede bem o ensino, no 
desempenho científico não mede bem a investigação, e no desempenho organizacional não 
mede absolutamente nada. 

 

COLEGA SOUSA MONTEIRO 

O Comandante da TAP reformado José Alberto Sousa Monteiro, que encontrou a morte ao 
mesmo tempo que o Coronel Costa Martins num acidente de aviação que foi largamente 
noticiado era conhecido de alguns colegas pelos seus artigos sobre a aviação civil e pela sua 
presença na televisão em diversos momentos que justificaram a sua audição como 
especialista.  

Cabe-nos também recordá-lo como professor convidado da Universidade da Beira Interior e 
ultimamente da Universidade Lusófona e como sócio do SNESup. O interesse e o estímulo que 
nos foi transmitindo não serão esquecidos. 

 

COLEGA NUNO RILO 

O inesperado falecimento deste colega, Professor da Universidade de Coimbra (FCTUC) e 
dirigente do Sindicato de Professores da Região Centro, nosso interlocutor em numerosas 
ocasiões, não pode deixar de dar origem, por parte do SNESup, à expressão de um sentimento 
de profundo pesar.  



6 
 

InfoSNESup – Nº 114 – Março de 2010 – 1ª Quinzena 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Os Relatórios e Contas publicados no site do SNESup remontam já a 1996 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkykEZuykkokDHzNuV 

Como curiosidade registe-se a elaboração de um relatório que abarca simultaneamente os 
anos de 1997 e 1998, o que não deixou de suscitar na altura controvérsia na reunião do 
Conselho Nacional a que foi submetido.  

 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE SOLUÇÕES DE BAIXO  
CUSTO E ELEVADO DESEMPENHO PARA A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

17 a 19 de Março 

Hotel Vilamoura 

(integrado na série de conferências internacionais «SB10» que serão organizadas em 2010 por 
tudo o mundo) 

Participação de um conjunto de oradores convidados de renome internacional, como Charles 
Kibert, Raymond Cole, Nils Larsson, Thomas Lützkendorf, Kaarin Taipale e Ronald Rover 

Mais informações disponíveis na página oficial da conferência: 

http://www.iisbeportugal.org/portugalsb10 

 

EDIÇÃO DE OS LUSÍADAS DE 1572 

24 de Março 18h 30m 

Lançamento da edição fac-similada de Os Lusíadas de 1572 (Ateneu Inv nº ACP 10420) 

Exemplar restaurado pela Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 

Salão Nobre do Museu de Artes Decorativas Portuguesas 

 

WORKSHOP "CIÊNCIA POLÍTICA E OS MEDIA" 

15 de Abril 2010 - 9h - 16 h 

Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 3 

Convidados 
ALEXANDRE QUINTANILHA - Universidade do Porto 
ANA GODINHO - Instituto Gulbenkian de Ciência 
ANA NORONHA Ciência Viva 
ANTÓNIO GRANADO - Jornalista e Professor de Jornalismo  
JOANA BARROS - Associação Viver a Ciência 
JOÃO CARAÇA - Fundação Calouste Gulbenkian  
JOÃO FERRÃO - Instituto de Ciências Sociais 
JOÃO SENTIEIRO - Fundação para a Ciência e Tecnologia 
JOSÉ XAVIER - Instituto do Mar da Universidade de Coimbra | British Antarctic Survey 
LUIZ FAGUNDES DUARTE Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 
MARTA AGOSTINHO - Instituto de Medicina Molecular 
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PAULO GAMA MOTA - Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 
SUE NELSON - British Broadcasting Corporation 
TERESA FIRMINO - Jornal Público 
TIAGO OUTEIRO - Instituto de Medicina Molecular 

 
Organização 

CHEILA ALMEIDA - Instituto de Medicina Molecular 
INÊS DOMINGUES - Instituto de Medicina Molecular  
JOSÉ XAVIER - Instituto do Mar da Universidade de Coimbra 
MARTA AGOSTINHO - Instituto de Medicina Molecular 

Inscrições - Programa - Informações em 

http://www.imm.fm.ul.pt/web/imm/cienciapoliticamedia 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Portaria n.º 144/2010 publicada em 10 de Março  

Fixa os honorários dos árbitros e peritos do tribunal arbitral no âmbito da arbitragem necessária 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/03/04800/0070700708.pdf 

 

Decreto-Lei n.º 15/2010. publicado em 9 de Março 

Estabelece medidas de apoio aos desempregados de longa duração, alargando por um 
período de seis meses a atribuição do subsídio social de desemprego inicial ou subsequente 
ao subsídio de desemprego que cesse no decurso do ano de 2010, procedendo à primeira 
alteração do Decreto-Lei n.º 68/2009, de 20 de Março 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/03/04700/0069600697.pdf 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2010. publicada em 5 de Março  

Cria, na vigência do actual Governo, uma rede de pontos focais - Rede de Coordenação 
Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico  

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/03/04500/0061900619.pdf 
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