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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
- OS PRINCÍPIOS TÊM DE SER MESMO O PRINCIPIO
O SNESup tem reservado a maior parte do seu esforço de intervenção na regulamentação da
avaliação de desempenho a alertar para a falta de cumprimento dos princípios do ECDU e de
outras disposições legais. Tal não deveria sequer acontecer, deveríamos estar antes a discutir
sobre a adequação de parâmetros, métodos e critérios e sobre o impacto efectivo da avaliação
de desempenho.
Dedicamos a abertura da nossa newsletter da Páscoa à transcrição dos princípios que o ECDU
e o ECPDESP definiram para a avaliação de desempenho (cfr. nº 2 do artigo 74º - A do ECDU /
artigo 35º- A do ECPDESP), já com as alterações introduzidas pela apreciação parlamentar.
Basta que os colegas confiram com os projectos em circulação nas suas instituições para se
darem conta das distorções que vêm afectando a regulamentação.
“a) Orientação, visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes;
b) Consideração de todas as vertentes da actividade dos docentes enunciadas no
artigo 4º / 2º - A na medida em que elas lhes tenham, em conformidade com a
lei e o Estatuto, estado afectos no período a que se refere a avaliação;
c) Consideração da especificidade de cada área disciplinar;
d) Consideração dos processos de avaliação conducentes à obtenção pelos
docentes de graus e títulos académicos no período em apreciação;
e) Consideração dos relatórios produzidos no período em apreciação no
cumprimento de obrigações do estatuto da carreira e a sua avaliação;

f) Responsabilização pelo processo de avaliação do dirigente máximo da
instituição de ensino superior;
g) Realização da avaliação pelos órgãos científicos da instituição de ensino
superior, através dos meios considerados mais adequados, podendo recorrer à
colaboração de peritos externos;
h) Participação dos órgãos pedagógicos da instituição de ensino superior;
i) Realização periódica, pelo menos de três em três anos;
j) Resultados da avaliação do desempenho expressa numa menção reportada a
uma escala não inferior a quatro posições que claramente evidencie o mérito
demonstrado;
l) Homologação dos resultados da avaliação do desempenho pelo dirigente
máximo da instituição de ensino superior, assegurando um justo equilíbrio da
distribuição desses resultados, em obediência ao princípio da diferenciação do
desempenho;
m) Previsão da audiência prévia dos interessados;
n) Previsão da possibilidade de os interessados impugnarem judicialmente, nos
termos gerais, o acto de homologação e a decisão sobre a reclamação;
o) Aplicação do regime de garantias de imparcialidade previsto nos artigos 44.º a
51.º do Código do Procedimento Administrativo e consagrado no presente
Estatuto para concursos."

INTERVENÇÃO A NÍVEL DE INSTITUIÇÕES
O SNESup preparou, durante a segunda quinzena de Março
•

parecer sobre o projecto de regulamento de avaliação de desempenho da Faculdade
de Medicina Veterinária, tendo reunido com os responsáveis;

•

parecer sobre projectos de regulamento relativos a alteração das posições
remuneratórias e a avaliação de desempenho nos anos de 2004 a 2009, da
Universidade da Madeira;

•

comunicados de sensibilização sobre os projectos de regulamento de avaliação de
desempenho da Universidade da Beira Interior e do Instituto Politécnico de Beja,
estando em preparação textos sobre o projecto de regulamento do IPCB e sobre o
projecto de regulamento da Universidade do Algarve

No ISCTE, reuniu com a equipa reitoral, a pedido desta, e promoveu uma primeira reunião de
docentes para abordagem da problemática da avaliação de desempenho.
Está prevista a realização em 31 de Março, pelas 17 horas, de uma reunião com docentes da
Universidade de Coimbra, instituição onde se prevê já que a avaliação de desempenho de
2010 ainda se fará por ponderação curricular.
Na 2 ª feira, 5 de Abril o SNESup reunirá com a Presidência do IP Coimbra, que a versão do
projecto de regulamento de avaliação de desempenho a apresentar ao Conselho Consultivo,
divulgada entre os docentes do Instituto, assinalou, com algum optimismo, ter acolhido a
generalidade dos contributos do SNESup.
Verificamos entretanto que no texto enviado como base de trabalho para a reunião saíram a
relação das menções classificativas e os procedimentos para a avaliação dos anos de 2004 a
2009. Sendo já as grelhas remetidas para regulamentos a nível das unidades orgânicas,
concluiu-se que o projecto em audição, para além de continuar a merecer reparos sobre
aspectos legais (ex: confusão entre audiência prévia e reclamação) não inclui o conteúdo
mínimo exigido pelo Estatuto de Carreira para os regulamentos de avaliação de desempenho.
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Por ocasião do encerramento desta edição recebemos um convite do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave para uma reunião a realizar a 13 de Abril.

AVALIAR SIM, MAS DEVAGAR
Artigo de opinião de Paulo Ferreira da Cunha, Professor Catedrático da Universidade do Porto
no Diário de Notícias de 12 de Março
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2010_03_12_diario_de_noticias.pdf
Continuamos disponíveis para apoiar a publicação de artigos de opinião dos nossos
associados nos jornais de grande circulação.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA:
PELA PRIMEIRA VEZ REPRESENTAÇÃO SINDICAL
O SNESup passou, em conexão com o seu envolvimento no processo de regulamentação da
avaliação de desempenho, a contar pela primeira vez com uma delegada sindical nesta
Faculdade.
Os nossos votos de bom trabalho à colega que aceitou esta responsabilidade.

PARTICULAR E COOPERATIVO: UMA REUNIÃO PRODUTIVA
A reunião de 27 de Março último, anunciada no número anterior do InfoSNESup permitiu definir
estratégias de intervenção em algumas instituições onde a inexistência de carreira e/ou a não
actualização de remunerações vão levar ao desencadear de acções por parte do Sindicato. Um
dos alvos será o Grupo Lusófona, detido pela COFAC.
Ficaram perspectivadas algumas reuniões nas Escolas e o desencadeamento de novos
processos de eleição de delegados sindicais.
Em 22 de Maio irá ser realizada em Lisboa uma acção de formação sobre direitos laborais no
ensino superior particular e cooperativo para a qual abriremos em breve inscrições.

VI CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DE ENFERMAGEM
28, 29 e 30 de Abril - Instituto Politécnico de Castelo Branco
“(Re)Pensar Enfermagem” é o tema central do VI Congresso Luso-Espanhol de Enfermagem
Com o objectivo de “reflectir concepções e práticas de enfermagem no contexto sócio -sanitário
actual”, o encontro é fruto da parceria entre o IPCB/Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e
a Universidad de Extremadura (UEx) e tem como destinatários preferenciais enfermeiros e
alunos de enfermagem dos dois países ibéricos.
Em debate estarão temas como “Enfermagem: Presente e futuro”, “Cultura, Corpo e Género”,
“Prática Baseada na Evidência em Enfermagem”, “Diabetes Mellitus”, “Educação para a
Saúde”, “Plan Estratégico de Enfermería en Extremadura”, “Segurança no Doente”, “Cuidados
Paliativos: presente e futuro”, “Qualidade Assistencial”.
No final dos trabalhos haverá lugar à entrega de prémios ao melhor poster e comunicação livre
e será feita a apresentação do VII Congresso Hispano-Luso de Enfermagem que decorrerá no
início de 2012, em Plasencia.
Para mais informações contactar antoniocamoes@ipcb.pt
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10ª CONFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
20 a 22 de Outubro de 2010
Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Calendário

Submissão de artigos 14 Junho 2010
Submissão de posters 5 Julho 2010
Submissão de workshops 5 Julho 2010

Contacto: capsi2010@estg.ipvc.pt

PCP PROMOVE EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CARTOON
Os direitos dos trabalhadores a traço de humor
Entre 18 de Março e 9 de Abril no Centro de Trabalho Vitória (Lisboa).
O PCP, em colaboração com a Humorgrafe, vai realizar uma Exposição Internacional de
Cartoon intitulada «Exploração e direitos dos trabalhadores, olhar crítico a traço de humor»,
Esta iniciativa, que conta já com 200 trabalhos, de 70 artistas oriundos de 36 países, insere-se
na Campanha Nacional do PCP «Lutar contra as injustiças - Exigir uma vida melhor».

MEMÓRIA DO SNESup - O SNESup ESTÁ NO BOM CAMINHO
Foram já publicados no site do SNESup os documentos essenciais relativos ao mandato dos
órgãos nacionais eleitos em 1999, 2001 e 2003.
Permitimo-nos recuperar um texto publicado em Março de 2000 no SNESup Informação: "O
SNESup está no bom caminho", em que três membros da então Direcção realçavam a
modificação do estilo de trabalho do Sindicato
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/o_snesup_esta_no_bom_caminho.pdf
Curiosamente o texto levou a uma marginalização momentânea dos seus autores, no entanto
no mandato seguinte assistiu-se a uma renovação quase integral da equipa dirigente, ao
lançamento do 2º congresso do SNESup, que teve lugar em Coimbra, e à convocação, pela
primeira vez desde 1993, de Assembleias Gerais não eleitorais.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria nº 172-B/2010, de 22 de Março, Suplemento
Regulamenta o novo Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado
(PEPAC) - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/03/05601/0001800021.pdf

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt

4
InfoSNESup – Nº 115 – Março de 2010 – 2ª Quinzena

