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AGORA É COM TODOS NÓS
O orçamento de estado para 2012 representa o mais
grave ataque de sempre aos serviços públicos e aos
direitos dos trabalhadores. No ensino superior as
consequências serão gravosas com cortes de
financiamento das instituições que impedem qualquer
investimento estratégico, cerceiam a autonomia e
põem em causa muitos projectos de investigação. Estas
são medidas que desafiam toda a racionalidade
económica ao cortar cegamente em sectores como a
educação e ciência que são alavancas fundamentais
para a qualificação dos portugueses e para a
recuperação económica do país. Para os docentes e
investigadores o fim anunciado dos subsídios de férias
e de natal representa mais um duro golpe após os
cortes salariais de 2011.
O SNESup aprovou em Conselho Nacional do passado
dia 29 de Outubro um conjunto de acções,
designadamente a realização de jornadas de defesa da
autonomia e da qualidade e a convocação de dias de
indignação, que terão de ser necessariamente
preparados a nível de instituição, por associados e não
associados, ao longo de todo o presente ano lectivo. A
estrutura do sindicato pode quando muito prestar
apoio que empreste uma maior visibilidade às
iniciativas mas, bem vistas as coisas, muitos colegas
têm eles próprios um fácil acesso à comunicação social
nacional, regional e local.
A aparente passividade do ensino superior perante as
medidas tomadas para 2011 explica em larga medida
por que razão em 2012 se foi ainda mais longe. Cabe a
todos nós criar "razões" para que em 2013 e anos
seguintes estas não se repitam nem sejam ainda
agravadas.

É devida especial referência ao papel dos dirigentes
das instituições, aos quais apelamos para um mais
regular diálogo e cooperação com o SNESup e aos
quais vamos formular propostas que minimizem os
danos.

5. Incumbe a Direcção do Sindicato de organizar até
Janeiro de 2012 uma Jornada de Luta pela Autonomia
e Qualidade do Ensino Superior, com expressão a
nível nacional, Jornada esta que pode continuar
durante o ano de 2012."

Em relação ao próximo dia 24 de Novembro a Direcção
do SNESup divulgará proximamente a forma de
concretização das iniciativas, designadamente a
emissão de pré-aviso de greve, autorizadas pelo
Conselho Nacional.

Estas são assim, Colegas, orientações claras no sentido
de darmos a nossa resposta à grave situação criada ao
Ensino Superior e Ciência e para as quais contamos
com a colaboração de todos.

A CONCENTRAÇÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECISÕES DO CONSELHO
NACIONAL DE 29 DE OUTUBRO
Considerando a gravidade quer efectiva, quer
potencial, para os docentes do ensino superior e
investigadores, para as comunidades académicas no
seu conjunto e para as próprias instituições das
medidas que integram a proposta de Orçamento do
Estado para 2012, e que estas põem em causa o direito
à educação,
O Conselho Nacional do SNESup,
reunido em 29 de Outubro de 2011:
1. Autoriza a emissão de pré-aviso de greve para o dia
24 de Novembro em defesa do direito à remuneração,
do cumprimento dos Estatutos de Carreira, da
estabilidade do financiamento e da autonomia das
instituições do ensino superior e sistema científico;
2. Recomenda que o pré-aviso seja redigido de forma a
permitir, conforme as condições concretas, optar por
uma paralisação total ou selectiva das actividades
previstas para esse dia;
3. Aponta para a realização de contactos com a
comunicação social e para uma participação
organizada nas concentrações previstas para esse dia
pelas confederações sindicais;
4. Apela à organização, durante todo o ano lectivo, de
dias de protesto e indignação nas instituições que
recebam a visita de membros do Governo, e de
acções de solidariedade para com os colegas que
venham a ser especialmente atingidos pelas
consequências das medidas anunciadas;

A concentração de docentes e investigadores frente às
instalações do Ministério da Educação e Ciência, na
avenida 5 de Outubro, promovida pelo SNESup no
passado dia 29 de Outubro, teve uma vasta cobertura
nos órgãos de comunicação social. Ao todo, foram mais
de trinta os órgãos (entre os quais Lusa, TSF, Expresso,
Sol, RR, Antena 1, DN) que deram realce a este
momento simbólico que visou chamar a atenção para o
desrespeito implícito nas propostas incluídas no
Orçamento de Estado para 2012, com destaque para
todos os canais televisivos nacionais generalistas (RTP,
SIC e TVI).
A todos os Colegas que participaram nesta acção e que
contribuíram para o seu sucesso aqui deixamos uma
palavra de agradecimento.
As reportagens nos meios de comunicação social
podem ser vistas nos links:
- http://www.facebook.com/pages/SNESup-Registosda-Concentra%C3%A7%C3%A3o-frente-ao-MEC-nodia-29-deOutubro/154831084615332?sk=wall&filter=12
- http://www.snesup.pt/cgibin/getinfos.pl?EEVVEuElluOxlvYWss

SNESup PARTICIPA EM REUNIÃO
DE BOLSEIROS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Foi recentemente notícia a suspensão do pagamento
de bolsas pela Fundação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FFCUL) devido aos atrasos na

2
SNESup Ciência e Tecnologia
Visite www.snesup.pt - Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associação Sindical de Docentes e Investigadores

transferência de verbas pela FCT. A notícia causou
alarme entre os investigadores da FCUL que são
remunerados através de bolsas associadas a projectos
de investigação. Numa reunião que contou com a
participação de cerca de 60 bolseiros foi formada a
Comissão de Bolseiros da FCUL e aprovada uma carta a
ser enviada aos órgão de direcção da FCUL assim como
ao Ministro Nuno Crato, secretários de estado e
direcção da FCT. A reunião contou com a participação
de um membro da direcção do SNESup e delegado
sindical na FCUL que manifestou aos colegas a
solidariedade do nosso sindicato e apresentou a total
disponibilidade do SNESup para colaborar com a
Comissão de Bolseiros na resolução desta questão.
Entretanto a FFCUL anunciou já que teria disponível a
verba para garantir o pagamento de bolsas até ao fim
do ano e anunciou a sua intenção de proceder à
contratação de bolsas por períodos trimestrais no ano
de 2012.

MINISTRO QUEBRA O SILÊNCIO
EM ENTREVISTA AO PÚBLICO
As declarações feitas sobre o Ensino Superior não
adiantam grande coisa relativamente ao que já se
conhecia através da proposta de Orçamento de Estado.
Para além dos cortes nos orçamentos das instituições e
nos salários dos docentes, Nuno Crato destaca a
necessidade de racionalização da rede, as fusões entre
instituições e uma nova fórmula de financiamento das
instituições para o próximo ano. Quanto à investigação
aponta para uma racionalização e renegociação
procurando continuara apoiar e reforçar o apoio à
excelência.
É mais um discurso vago, onde não se concretizam
medidas nem se vislumbra uma estratégia de fundo.
www.snesup.pt/htmls/_dlds/31102011_Publico.pdf

CARTA ABERTA À COMISSÃO EUROPEIA SOBRE
INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO DAS CIÊNCIAS
SÓCIO-ECONÓMICAS E DAS HUMANIDADES NO
ÂMBITO DO NOVO PROGRAMA-QUADRO, 2014-2020
Convidam-se todos os colegas a assinar a Carta
Aberta (www.eash.eu/openletter2011) dirigida
à Comissária Europeia para a Pesquisa e a Inovação

e que alerta para os contributos vitais das Ciências
Sócio-Económicas e das Humanidades no domínio dos
desafios que se colocam à Europa e ao Mundo.
A carta enfatiza a necessidade de um programa de
investigação forte e variado no domínio das ciências
sociais e humanas. Mais informações podem ser
obtidos através do email SSH-letter@net4society.eu
On behalf of the Inter-agency Task Group on SSH.

ABERTO CONCURSO ERC SYNERGY
Com candidaturas a apresentar até 25 de janeiro de
2012, o concurso Synergy destina-se a grupos de 2-4 PI
e financia até 15M /6 anos, projectos em qualquer
domínio da ciência, avaliados com base no único
critério admitido pelo ERC: a excelência científica dos
PI, da ideia e do projecto, bem como um adequado
ambiente de investigação. Num projecto Synergy,
espera-se a convergência de competências, saberes e
recursos numa abordagem conjunta de questões
complexas, disruptivas, sistémicas, não solucionáveis
por um investigador isolado. É aceite qualquer
composição de equipa, liderada por um dos PI da
instituição que assina o contrato, desde que a
excelência de todos os PI seja comprovada, na base
dos seus CVs, podendo ou não ter sido anteriores
beneficiários de bolsas IDEIAS. É imperativo o
desenvolvimento de uma parte importante do trabalho
em conjunto, no mesmo local, mas os investigadores
podem estar baseados em instituições distintas. Leia os
documentos disponíveis: call fiche, guia dos candidatos
e programa de trabalho ERC 2012. A submissão é
online e feita a partir do research participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page
/ideas?callIdentifier=ERC-2012-SyG

CONTRIBUTOS ERA
O Eurodoc publica os contributos ERA, que se
constituem como um conjunto de comunicações e de
depoimentos que pretendem contribuir para o
processo de consulta da Área Europeia de Investigação.
Foram já publicados: Attracting non-European
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Researchers to the European Research Area e
Recognising PhDs as professionals. O processo de
consulta encerra a 30 de novembro.

BOLSAS FULLBRIGHT
Estão abertas, até 30 de novembro, candidaturas a
Bolsas Fullbright para leccionar e/ou realizar trabalhos
de investigação em universidades ou centros de
investigação nos EUA - ano lectivo 2012/2013. São
elegíveis Doutorandos com nacionalidade portuguesa
que: Não tenham residido nos EUA durante um
período igual ou superior a 5 anos, nos 6 anos
anteriores à data do concurso; Não possuam dupla
nacionalidade, portuguesa e norte-americana; Não
possuam autorização de residência (green card) nos
EUA; Não possuam visto que lhes permita residir nos
EUA, entre a altura do concurso à bolsa e o início da
mesma. A bolsa Fullbright financia estadias de curta
duração nos EUA, de 3 a 12 meses. A bolsa não poderá
ter início antes de Setembro de 2012. O montante da
bolsa é variável, de acordo com a duração da mesma,
podendo atingir um máximo de 12 mil dólares. Os
bolseiros beneficiam ainda de um seguro de saúde e de
acidentes pessoais durante o período da bolsa, e da
isenção dos custos com emissão do visto. O concurso
decorre entre 11 de Outubro e 30 de Novembro de
2011. As candidaturas são submetidas online através
do formulário de candidatura do Council for
International Exchange of Scholars.
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars

AÇÕES MARIE CURIE
As Ações Marie-Curie lançadas no âmbito do Programa
PEOPLE do 7º Programa-Quadro, e atualmente abertas,
podem ser consultadas no Participant Portal", o novo
Portal da Comissão Europeia:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page
/people&state=open
A Research Executive Agency lançou, no passado dia 20
de Outubro de 2011, no "Participant Portal, o convite à
submissão de candidaturas da Ação Marie Curie
"COFUND", Co-funding of Regional, National and

International Programmes. Esta Ação Marie Curie
destina-se a reforçar programas de financiamento de
recursos humanos em C&T regionais, nacionais e
internacionais, novos ou já existentes, financiados por
entidades públicas, ou privadas com missão pública,
responsáveis pelo financiamento e gestão de
programas de bolsas: Ministérios, Fundações,
Academias e Universidades ou Agências de
investigação, Organismos Internacionais, gestores de
programas a nível Europeu, etc. O orçamento deste
convite é de 110 milhões de euros. A data limite para a
submissão de candidaturas é o dia 15.02.2012 às 17.00
horas em Bruxelas, 16.00 horas de Lisboa. Os
programas deverão dizer respeito à mobilidade transnacional de entrada, saída e de re-integração dos
investigadores experientes, ou seja, doutorados, ou
com mais de 4 anos de investigação a tempo inteiro,
em todas as áreas de investigação científica.

THE EUROPEAN INDUSTRIAL DOCTORATES
O European Industrial Doctorates é um instrumento
que visa promover a cooperação entre universidades
e empresas e aumentar a mobilidade entre os
dois setores com o intuito de facilitar a exploração
dos resultados de investigação das universidades
e institutos de investigação e também tornar
a investigação acessível às empresas, inlcuíndo PME.
Este mecanismo visa permitir aos investigadores
juniores adquirir experiência em empresas
enquanto terminam os seus estudos; abrindo,
deste modo, futuras oportunidades de carreira após
o Doutoramento. Para mais informações:
http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.cfm?pg=news

PRÉMIO “INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
NO MERCADO DE CAPITAIS PORTUGUÊS”
Com o objetivo de incentivar e divulgar a investigação
académica sobre o mercado de capitais, em particular
sobre os produtos cotados no mercado nacional, a
NYSE Euronext Lisbon, empresa gestora da bolsa
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portuguesa, atribui um prémio anual aos trabalhos que
se destaquem nessa área, e que tem a sua primeira
edição no presente ano. A data limite para entrega de
candidaturas é 30 de novembro de 2011.

de Arte Pré-Histórica de Mação, Instituto Politécnico
de Tomar
Centro Cultural Vila Nova da Barquinha
11-12 Novembro 2011
http://www.ipt.pt

EVENTOS

II Jornadas Luso-Alemãs
Departamento de Línguas e Literaturas Modernas
– Universidade dos Açores
11-12 Novembro 2011
http://www.dllm.uac.pt

Seminários Estado e Classe Trabalhadora
Sessão 1: A reflexão clássica em torno do Estado –
liberalismo e marxismo
3 Novembro, 18-20 horas
Sessão 2: Estado Ampliado: Sociedade Civil, Sociedade
Política e Hegemonia
8 Dezembro, 18-20 horas
Sessão 3: Americanismo e Fordismo: cultura e
produção da vida
12 Janeiro 2012, 17-19 horas
Sessão 4: Economia e política no capitalismo:
Poulantzas e Ellen Wood
2 Fevereiro 2012, 17-19 horas
Com Gilberto Calil e Carla Silva (UFF, Brasil)
Edifício I&D. FCSH/UNL
Grupo de Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais
getcs.ihc@gmail.com

Conferência Europeia
"Higher Education in the Framework of the 2020
European Union's Strategy"
Centro de Excelência Jean Monnet – Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa
10-11 Novembro 2011
http://excelencia.campus.ul.pt/

Conferência "Portugal e as Organizações
Internacionais"
Instituto de História Contemporânea – Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa
10 -11 Novembro 2011
http://www.ics.ul.pt

I Congresso de Arqueologia do Alto Ribatejo
Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de
Tomar, Instituto Terra e Memória, Centro de
Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo, Museu

Conferência Internacional sobre Regulação
Profissional
SOCIUS-ISEG-UTL, Representação da Comissão
Europeia em Portugal, Sociedade Portuguesa de
Psicologia Clínica, Gabinete do Parlamento Europeu em
Portugal.
Sala de Conferências do Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal
11 Novembro 2011 – Conferência Geral “National and
International Trends”
12 Novembro 2011 - Seminário Internacional
“Regulation, Accreditation and Specialisation of
Psychologists in Europe”
professionalregulation@gmail.com

Call for Papers
VII Congresso Português de Sociologia "Sociedade,
Crise e Reconfigurações"
Associação Portuguesa de Sociologia
Universidade do Porto
20-23 Junho de 2012
Prazo: 18 Novembro 2011
www.aps.pt

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2011.
publicada em 25 de Outubro
- Estabelece a coordenação estratégica para a
diplomacia económica e a internacionalização da
economia
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20500/0471604716.pdf
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2011.
Publicada em 25 de Outubro
- Aprova os Princípios Orientadores da Recuperação
Extrajudicial de Devedores.

de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de
compensação em diversas modalidades de cessação
do contrato de trabalho, aplicável apenas aos novos
contratos de trabalho.

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20500/0471404716.pdf

http://www.dre.pt/pdf1s%5C2011%5C10%5C19800%5C046
3604638.pdf

Lei n.º 54/2011. de 19 de Outubro
- Aprova os estatutos do conselho das finanças
públicas, criado pelo artigo 12.º-I da Lei n.º 91/2001,
de 20 de Agosto (lei de enquadramento orçamental),
republicada pela Lei n.º 22/2011, de 20 de Maio.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20100/0467404678.pdf

Lei n.º 53/2011. de 14 de Outubro
- Procede à segunda alteração ao Código do
Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12

Lei n.º 52/2011. de 13 de Outubro
- Procede à sexta alteração à lei de enquadramento
orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de
Agosto, e determina a apresentação da estratégia e
dos procedimentos a adoptar até 2015 em matéria de
enquadramento orçamental.
http://www.dre.pt/pdf1s%5C2011%5C10%5C19700%5C046
1204633.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
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