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NOVO REGIME JURÍDICO DA AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Tendo em vista a submissão à Assembleia da República, o Governo aprovou a proposta de Lei
que estabelece o novo regime jurídico da avaliação do Ensino Superior.
A proposta, seguindo os pressupostos sugeridos pela ENQA, consigna duas componentes de
avaliação: uma de auto-avaliação e outra de avaliação externa. Os resultados da avaliação
externa apontam para a elaboração de recomendações expressas acerca da decisão a tomar
quanto à acreditação ou re-acreditação do estabelecimento de ensino ou ciclo de estudos,
baseando-se numa classificação qualitativa, quer global, quer em relação a cada um dos
parâmetros considerados na avaliação, numa escala que permita a comparação entre
estabelecimentos de ensino superior, unidades orgânicas, ciclos de estudos, graus e diplomas
e à sua hierarquização relativa (rankings) em função de parâmetros a fixar pela Agência de
Avaliação e Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Os resultados da
avaliação têm implicações em termos de acreditação e da celebração de contratos-programa a
celebrar entre o Estado e as instituições de Ensino Superior.

EM DISCUSSÃO – REGIME JURÍDICO
DE RECONHECIMENTO DE GRAUS ESTRANGEIROS
Encontra-se em fase de consulta pública, até 6 de Abril de 2007, o decreto-lei que institui o
novo regime jurídico do reconhecimento de graus superiores estrangeiros
O diploma visa criar um novo regime de reconhecimento dos graus académicos estrangeiros
de nível, objectivos e natureza idênticos aos dos graus de licenciado, mestre e doutor,
conferindo aos seus titulares todos os direitos inerentes a estes graus académicos.
Os contributos devem ser enviados para mctes@mctes.gov.pt

APROVADO NOVO REGIME JURÍDICO DO TÍTULO ACADÉMICO DE AGREGADO
O novo regime jurídico do título académico de agregado institui a obrigatoriedade de, quando o
candidato seja docente ou investigador da universidade onde requer a realização das provas, a
maioria dos membros do júri ser externa a esta universidade, de modo a contribuir para a
desejável abertura institucional, bem como a obrigatoriedade de a votação do júri ser nominal e
fundamentada, terminando com o sistema secreto da votação por bolas brancas e pretas.
O diploma permite a equiparação entre os aprovados em provas de habilitação cientifica e os
aprovados em provas de agregação, assim como, desde que autorizado pela Universidade, a
utilização de línguas estrangeiras nos documentos a serem utilizados nas provas, e ainda a
divulgação de composição dos júris, dos resultados de apreciação liminar e das provas
públicas via Internet.

SNESUP REFORÇADO NA UNIVERSIDADE DA MADEIRA
A Direcção do SNESup realizou no dia 28 de Março uma reunião com os seus associados da
Universidade da Madeira – ensino superior universitário, onde, entre outros temas, foi discutida
a aplicação do ECDU e a sua possível revisão. A reunião foi muito participada, tendo-se
registado numerosas sindicalizações.
Pela primeira vez esta Secção Sindical elegeu 4 delegados sindicais – 2 efectivos e 2
suplentes – aos quais agradecemos a disponibilidade manifestada.
A Escola Superior de Enfermagem, Secção Sindical autónoma, conta já com delegados
sindicais.

SNESUP NA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Com a mesma agenda, realizou-se na Universidade da Beira Interior em 29 de Março uma
reunião da Direcção do SNESup, com a presença também da Delegada Regional, Colega
Conceição Marinho, com a Secção Sindical.
Foram eleitos dois delegados sindicais, existindo a perspectiva de um reforço ulterior da
equipa. Os nossos agradecimentos aos novos delegados, que ficarão estabelecendo a ligação
com a estrutura nacional do Sindicato, imprescindível em época de revisão.

ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Em 19 de Março os associados do SNESup procederam pela primeira vez à eleição de um
delegado sindical neste estabelecimento do IP Lisboa, ao qual desde já agradecemos a
colaboração que vem prestando.
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Entretanto, vista a degradação da situação laboral da Escola, o SNESup pediu uma reunião
com o Presidente do Conselho Directivo, na qual participará também o SPGL e que se
encontra agendada para 3 ª feira, 3 de Abril.

O ENSINO SUPERIOR EM DEBATE
Na Escola Superior de Enfermagem do Instituto Politécnico de Viana do Castelo teve lugar, a
23 de Março, um seminário designado “O Ensino Superior em Debate”. Organizado pelo
Conselho Científico, o debate, moderado por Ilda Lima, contou com a participação de Lucília
Nunes (Instituto Politécnico de Setúbal), Luís Moutinho (Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave), Paulo Peixoto (SNESup) e Rui Teixeira (Instituto Politécnico de Viana do Castelo). No
encontro foram debatidos os desafios presentes das instituições de Ensino Superior e das
Escolas de Enfermagem, assim como a articulação das reformas em curso com a Revisão do
Sistema de Vínculos, Carreiras e Remunerações.

REUNIÃO COM O SINTAP/UGT
O nosso Sindicato reuniu em 27 de Março com o Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública (UGT) com o qual trocou perspectivas sobre processos negociais.

MODERNIZAR O DIREITO NO TRABALHO
No passado dia 26 de Março realizou-se em Lisboa, na recém constituída Fundação ISCTE, o
Seminário intitulado Modernizar o direito no trabalho para enfrentar os desafios do século XXI –
Portugal face ao Livro Verde da Comissão Europeia.
O evento, apoiado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, teve por objectivo
confrontar actores sindicais e patronais, bem como especialistas nacionais e internacionais em
questões laborais, sobre as implicações para o direito do trabalho decorrentes da aplicação da
noção de “flexigurança” no mercado de trabalho em Portugal.
Sob moderação de docentes do ISCTE (Luís Reto, António Dornelas e António Monteiro
Fernandes), esta discussão pública incidiu, durante a manhã, sobre as Encruzilhadas
contemporâneas do diálogo social, painel que contou com a presença de representantes dos
parceiros sociais patronais (CCP, CAP, CTP e CIP) e sindicais (CGTP e UGT).
Durante a tarde, “O velho e o novo na regulação laboral” foi o painel que ocupou as reflexões
dos sociólogos Marinús Pires de Lima (ICS) e Hermes Augusto Costa (CES-FEUC), ao passo
que o painel “Que direito do trabalho para o século XXI?” contou com a participação dos
juristas António Garcia Pereira (ISEG), Manuel Carlos Palomeque (Faculdade de Direito da
Universidade de Salamanca) e Maria do Rosário Palma Ramalho (FDUL).
O Seminário foi encerrado pelo Ministro do Trabalho, Viera da Silva, que se reportou à
oportunidade da discussão pública do tema, bem como aos conteúdos do Livro Verde e ainda a
alguns desafios associados à revisão da legislação laboral em Portugal.

O FUTURO DA ENGENHARIA
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) promove, durante o ano de 2007, um
Ciclo de Conferências, subordinadas ao tema “O Futuro da Engenharia”. Todas as sessões são
de entrada gratuita, abertas ao público em geral e decorrem no Auditório do ISEC, às 21:30h
nas últimas 3ªas feiras de cada mês.
Mais informações em www.isec.pt
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20 ANOS DE PROGRAMA ERASMUS
Com o objectivo de celebrar os 20 anos de vida do Programa ERASMUS, a Divisão de
Relações Internacionais, Imagem e Comunicação da Universidade de Coimbra está a
promover diversas iniciativas de onde se destacam a realização de um concurso de fotografia e
de um concurso de texto literário cujo tema é inspirado no verso de Pablo Neruda “ Morre
lentamente quem evita uma paixão”.
Todos os que, na Universidade de Coimbra, se identificam com o objectivo dos concursos são
convidados a concorrer.
Os interessados poderão consultar os respectivos regulamentos na página www.uc.pt/sri

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Declaração de Rectificação nº 21/2007, de 7 de Março – Declara que, por lapso, foi atribuído
o nº «50-A/2007» ao decreto-lei, do Ministério das Finanças e da Administração Pública, que
estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2007, publicado no Diário da
República, 1ª série, nº 46, suplemento, de 6 de Março de 2007, que já tinha sido atribuído
anteriormente. Assim, no Diário da República, 1ª série, nº 46, suplemento, de 6 de Março de
2007, no sumário e na p. 1470-(2), na parte relativa à numeração do decreto-lei, onde se lê
«Decreto-Lei nº 50-A/2007» deve ler-se «Decreto-Lei nº 50-C/2007».
Decreto-Lei n.º 66/2007, de 19 de Março - Cria, como associação privada sem fins lucrativos,
a Comissão Instaladora do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia - INL e aprova
os respectivos estatutos.
Portaria n.º 300-A/2007, de 19 de Março - Estabelece as regras de formação dos novos
preços dos medicamentos, da sua alteração e ainda de revisão anual e transitória.
Acórdão n.º 4 e 5/2007 do Supremo Tribunal Administrativo, de (publicados em) 20 e 21
de Março - Uniformizam a jurisprudência sobre a interpretação dos artigos 5.º do Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho, e 38.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho - carreiras
horizontais.
Decreto - Lei nº 71/2007, de 27 de Março - Aprova o novo estatuto do gestor público e revoga
o Decreto-Lei n.º 464/82, de 9 de Dezembro.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março - Aprova os princípios de
bom governo das empresas do sector empresarial do Estado.
Portaria n.º 395-A/2007, de 30 de Março - Aprova a tabela das taxas moderadoras. Revoga a
Portaria n.º 219/2006, de 7 de Março.

Lisboa - Av. 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 – Nº Verde: 800202826 - snesup@snesup.pt
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), nº 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 - Rua Casal dos Vagares, 12 - 3030-141 COIMBRA – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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