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CONCURSO INVESTIGADOR FCT: OS
RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE DE
AVALIAÇÃO
Os opositores ao concurso Investigador FCT (2012)
conheceram os resultados da primeira fase de
avaliação das suas candidaturas.
Nesta fase, um júri nacional, cujos rostos não são
públicos, escolheu os candidatos que passaram à
segunda fase, os quais irão ser seriados por um
júri
internacional. De
acordo
com o
edital/regulamento da FCT, nesta fase serão
selecionados os 80 melhores candidatos, ficando
os restantes (não se sabe se todos ou parte) numa
reserva de recrutamento podendo alguns ainda
beneficiar da contratação, se os fundos da FCT o
permitirem. De facto, fala-se “nos corredores da

ciência portuguesa” que através deste concurso
poderão ser recrutados entre 160 e 200
investigadores. Esta dúvida sistemática em que
vive a Ciência Portuguesa é com certeza reflexo da
excelência do seu planeamento, bem vincada no
facto de na abertura de um simples concurso não
se conseguir estabelecer o número de pessoas a
recrutar.
No entanto convém salientar que o “Regime
jurídico de contratação de doutorados para o
exercício de atividades de investigação científica e
desenvolvimento tecnológicos” continua por
aprovar pelo que o Concurso Investigador FCT
permanece à margem da Lei. Apesar de no dia 5
de setembro de 2012 a Secretaria de Estado da
Ciência ter recebido e acolhido as propostas do
SNESup para uma redação final do decreto-Lei, os
resultados efetivos dessas propostas continuam
por conhecer. O SNESup continua a aguardar o
novo articulado, que espera que contemple as
suas sugestões, para que se possam concluir as
negociações e dar enquadramento jurídico ao
concurso Investigador FCT. Assim, a ausência de
enquadramento jurídico para o Concurso
Investigador FCT por si só justificará a não
concordância com os resultados agora anunciados.
Num momento em que já se fala na abertura de
um novo concurso para início de 2013, sem que o
atual esteja minimamente resolvido, situação
assaz caricata, o SNESup continuará a acompanhar
a situação e não deixará de intervir em defesa da
Ciência e dos seus associados.

NOVO ESTATUTO DOS BOLSEIROS DE
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
O novo regulamento de bolsas da FCT que entrou
em vigor a 26 de Junho de 2012 causa imensas
dificuldades aos bolseiros quer quando
desenvolvem a sua investigação em Portugal quer
quando a desenvolvem fora do país, através das
bolsas mistas e no estrangeiro. De facto, este novo
regulamento é um retrocesso nos direitos (que
sempre foram pequenos) destes investigadores.
Considerando a relevância que os bolseiros de
investigação têm tido no crescimento qualitativo e
quantitativo da ciência em Portugal e, salientando
mais uma vez, que a Secretaria de Estado da

Ciência não desencadeou procedimentos de
negociação coletiva nem ouviu as associações
sobre o novo Regulamento de Bolsas da FCT, a
revogação dos anteriores e as alterações ao
Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, o
SNESup escreveu já ao Presidente da FCT
solicitando uma reunião urgente sobre o assunto e
não descarta mesmo a possibilidade de
desencadear um processo judicial caso as suas
pretensões não venham a ser atendidas.
Ainda sobre esta matéria deixamos uma palavra
de apoio à ABIC (Associação dos Bolseiros de
Investigação Científica) e chamamos a atenção
para uma recente iniciativa desta Associação:
Inquérito aos bolseiros de doutoramento da FCT BDs no estrangeiro e mistas.

CONCURSOS EM OUTROS PAÍSES
ANUNCIADOS NO SITE DO SNESUP
Quando em Portugal as dificuldades para
encontrar emprego científico (ou outro)
aumentam todos os dias, os colegas expatriados
começam a ajudar-nos a criar no nosso site uma
Subsecção de Concursos em Outros Países.
A todos os que nos queiram ajudar a divulgar
posições de emprego em qualquer parte do
mundo o nosso obrigado.
Veja aqui a Universidade Federal Fluminense, no
Brasil e a Miami University nos EUA “Concursos
em outros países”.

PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS DO ESTADO PARA COM O ENSINO
SUPERIOR E A CIÊNCIA
Cresce o número de subscritores da petição on
line lançada no primeiro dia após a entrega na
Assembleia da República
Petição Pública
Os nossos agradecimentos aos dois primeiros
subscritores, colegas Paulo Ferreira da Cunha
(professor catedrático da U. Porto) e Teresa Sousa
de Almeida (professora associada na UNL) e a
todos os que nesta altura já assinaram a petição.
Apontamos para a sua entrega aos destinatários
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até ao início da discussão e votação do OE na
especialidade, precisamos da assinatura de todos.
O ministro Nuno Crato, ao realçar a existência de
obrigações legais do Estado deu um contributo
que não é de mais realçar.
MEC - Esclarecimento Sobre Salários de
Professores do Ensino Superior
A nova redação da proposta de lei do Orçamento
excetua o Ministério da Educação e Ciência da
cessação automática de contratos a termo
inicialmente prevista, para a qual alertámos há
dias, mas fá-lo responsável por um esforço de
redução de efetivos. Teremos de unir-nos na
defesa dos colegas em regime transitório, dos
colegas que deveriam ter sido abrangidos pelo
regime transitório e não o foram, e dos colegas
com contrato no quadro do Ciência.

O ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013
Num momento em que a discussão sobre o
Orçamento do Estado está na ordem do dia,
podem encontrar aqui mais informações sobre o
mesmo

SNESup - PRÉ-AVISO DE GREVE
Nos termos e para os efeitos dos Artigos 530º a
542º do Código do Trabalho e dos Artigos 392º a
407º do Regime do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas, comunica-se a emissão de préaviso de greve para o dia 14 de novembro de
2012.

SNESup REÚNE COM MEMBROS DA EUA
Na sequência de convite para reunir com uma
equipa da EUA que está a elaborar um estudo
sobre o Ensino Superior em Portugal para o CRUP,
o SNESup teve no passado dia 16 oportunidade de
apresentar um conjunto de preocupações
nomeadamente relativas à organização do ensino
superior e sistema binário, à rede e sua eventual
reorganização, às carreiras dos docentes, ao
processo de Bolonha, ao financiamento e políticas
públicas, empregabilidade, competitividade e
inovação, deixando à equipa da EUA um conjunto

de documentos, publicações e reflexões sobre
estes assuntos.

RELATÓRIO DA EUA -TRACKING LEARNERS’
AND GRADUATES’ PROGRESSION PATHS –
TRACKIT (INSERIR LINK)
A (European Universities Association) publicou no
mês de Setembro o relatório final do projeto
TRACKIT no qual se conclui que Portugal surge no
grupo de países onde a recolha e análise de
informação sobre os percursos profissionais dos
diplomados após a conclusão do ensino superior
não é centralizada a nível nacional dependendo
das iniciativas individuais e nem sempre regulares
das instituições de ensino superior. Todavia, esta
informação é considerada importante para
informar e apoiar decisões sobre oferta formativa,
modelos organizativos e estratégias de ensinoaprendizagem.

SECURE THE EU - RESEARCH BUDGET FOR
A FUTURE - ORIENTED EUROPE!
Chamamos a atenção para esta petição que tem já
um assinalável número de subscritores de países
da União Europeia, com uma forte representação
de Portugal, e até de outros países.
http://www.no-cuts-onresearch.eu/index.php?file=insert.php

SNESUP - PROTOCOLOS
O SNESup formalizou com a Glass Drive e com a
Mitsubishi Electric um protocolo que dá benefícios
aos seus associados e familiares diretos.
Veja aqui as condições.
Protocolo Glass Drive
Protocolo Mitsubishi Electric

A CIÊNCIA QUE SE FAZ EM PORTUGAL –
DESTAQUES
Aos colegas que conceberam projetos com a
excelência necessária para serem premiados no
muito competitivo “ERC Starting Grants 2012” os
nossos parabéns. Estes exemplos refletem a
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excelência e maturidade da Investigação em
Portugal.
Manuel António Moreira Alves. Universidade do
Porto. Projeto: “Purely-elastic flow instabilities and
transition to elastic turbulence in microscale flows
of complex fluids.”
Maria Goreti Ferreira Sales; Instituto Superior de
Engenharia do porto. Projeto: “3P's - PlasticAntibodies, Plasmonics and Photovoltaic-Cells: onsite screening of cancer biomarkers made
possible.”
Lino Ferreira; Universidade de Coimbra, Centre for
Neuroscience and Cell Biology (CNC). Project:
“Triggerable nanomaterials to modulate cell
activity.”
Maria Mota. Universidade de Lisboa - Institute of
Molecular Medicine. Projeto: “Nutrient sensing by
parasites.”
Mariana Pinho; Universidade Nova de Lisboa;
Instituto de Tecnologia Química e Biológica( ITQB).
Projeto: “Finding New Mechanisms for Protein
Localization in Bacteria .”

CALL FOR RESEARCH PROJECTS

PTTI: National Technology Transfer Initiative in
Portugal - Apresentação de propostas para a
transferência/aplicação de tecnologias espaciais
em sectores e mercados não-espaciais.
http://www.ptti.ipn.pt
Associação Laço – Apresentação de propostas na
área do cancro da mama.
http://www.laco.pt/layout2.php?tipo=Noticia&id=
1572
AgreenSkills – Apresentação de propostas nas
áreas de agricultura, ambiente, alimentação,
nutrição e saúde animal.
http://www.agreenskills.eu/agreenskillscms/content/view/line/137
ERC Synergy Grant 2013 – Apresentação de
propostas até 10 de Janeiro de 2013. (FP7 |
Programa IDEIAS | ERC Synergy)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN
SCIENTIFIC MEETINGS

Conferência Internacional "Imagens de Terror,
Narrativas de (In)segurança: Respostas Literárias,
Artísticas e Culturais"
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
23-24 abril 2013
Prazo: 20 novembro 2012
www.cilm.comparatistas.edu.pt
5º Congresso Internacional REELC-ENCLS “Ilhas e
Continentes: (Re)construções identitárias”
Universidade da Madeira
26-28 de Setembro de 2013
Prazo: 15 novembro 2012
http://encls.net
47º Congresso Anual da Sociedade Europeia de
Investigação Clínica
17 – 20 de abril de 2013
Albufeira, Algarve, Portugal.
Prazo: 3 janeiro de 2013
http://www.esci.eu.com/default.asp?page=meeti
ngs

EVENTOS CIENTÍFICOS EM PORTUGAL
Congresso Internacional: “Desporto e o Mar”
Clube Naval do Funchal / Universidade da Madeira
2-4 novembro 2012
www.clubenavaldofunchal.com
Conferência Internacional Ecos das Migrações:
Memórias e Representações dos Migrantes (Sécs.
XIX-XXI)
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas –
Universidade Nova de Lisboa
8-9 novembro 2012
http://ihc.fcsh.unl.pt/
Rethinking Warfare Conference
Universidade Fernando Pessoa
9-10 novembro 2012
http://rethinkingwarfare.com
V Jornadas de Fisioterapia
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do PortoInstituto Politécnico do Porto
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9-11 de novembro de 2012
Cine-Teatro Eduardo Brazão – Vila Nova de Gaia,
Valadares
www.ipp.pt
I Congresso de Turismo Cultural Lusófono
Instituto Politécnico de Tomar
15-16 novembro 2012
www.ipt.pt
Conferência Internacional de Investigação em Design
“DESIGNA 2012 – in/sustentabilidade”
Universidade da Beira Interior
22-23 novembro, 2012
www.designa.ubi.pt
Lit&Tour: Conferência Internacional sobre Literatura e
Turismo
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
26 novembro 2012
www.comparatistas.edu.pt
XVIII Encontro Luso-Galego de Química
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Vila
Real
28 - 30 Novembro de 2012.
www.spq.pt/eventos/XVIIILGQ/
Colóquio Internacional: Jean-Jacques Rousseau: o
Homem, a Obra, o Pensamento
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
10-12 dezembro 2012
www.coloquiorousseau2012.fl.ul.pt
IV Congresso Internacional de Casos Docentes em
Marketing Público e Não Lucrativo - “A
(Re)Descoberta dos Espaços da Sustentabilidade e da
Responsabilidade Social”
Felgueiras
14 dezembro 2012
http://www2.estgf.ipp.pt/ivcongresso2012
Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de
Língua Portuguesa
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
17 -18 dezembro 2012
www.comparatistas.edu.pt
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei n.º 233/2012. de 29 de outubro
Procede ao diferimento da produção de efeitos do
novo regime de dedicação exclusiva, introduzido pelo
Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto

Resolução da Assembleia da República n.º 134/2012.
de 24 de 0utubro
Conta Geral do Estado de 2010
Portaria n.º 337/2012, de 24 de outubro
Primeira alteração à Portaria n.º 148/2012, de 16 de
maio, que fixa a estrutura orgânica da Direção-Geral de
Planeamento e Gestão Financeira
Portaria n.º 336/2012. de 24 de outubro
Primeira alteração à Portaria n.º 144/2012, de 16 de
maio, que fixa a estrutura orgânica da Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 8/2012. de
24 de outubro
No processo de determinação da pena por crime de
abuso de confiança fiscal, p. e p. no artigo 105.º, n.º 1,
do RGIT, a suspensão da execução da pena de prisão,
nos termos do artigo 50.º, n.º 1, do Código Penal,
obrigatoriamente condicionada, de acordo com o
artigo 14.º, n.º 1, do RGIT, ao pagamento ao Estado da
prestação tributária e legais acréscimos, reclama um
juízo de prognose de razoabilidade acerca da satisfação
dessa condição legal por parte do condenado, tendo
em conta a sua concreta situação económica, presente
e futura, pelo que a falta desse juízo implica nulidade
da sentença por omissão de pronúncia
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 404/2012,
publicado em 8 de Outubro
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória
geral, da norma constante do artigo 34.º, n.º 1, da Lei
Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na parte em que
limita a possibilidade de apresentação de queixas ao
Provedor de Justiça por motivo de ações ou omissões
das Forças Armadas aos casos em que ocorra violação
dos direitos, liberdades e garantias dos próprios
militares queixosos
Decreto-Lei n.º 214/2012, de 28 de setembro
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
18/2010, de 19 de março, que estabelece o regime
jurídico do Programa de Estágios Profissionais na
Administração Pública
Portaria n.º 294/2012, de 28 de setembro
Aprova os Estatutos da Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.
Decreto Regulamentar n.º 50/2012. de 25 de setembro
Procede à segunda alteração ao Decreto Regulamentar
n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, que regulamenta o

5
SNESup Ciência e Tecnologia
Visite www.snesup.pt - Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associação Sindical de Docentes e Investigadores

Código dos Regimes Contributivos
Previdencial de Segurança Social

do

Sistema

Decreto-Lei n.º 213/2012. de 25 de setembro
Procede à definição do regime de celebração de
acordos de regularização voluntária de contribuições e
quotizações devidas à segurança social, autoriza o
pagamento diferido de montante de contribuições a
regularizar em situações não resultantes de
incumprimento e prevê uma dispensa excecional do
pagamento de contribuições
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º
3/2012. publicado em 19 de Setembro
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: Das
decisões do juiz relator sobre o mérito da causa,
proferidas sob a invocação dos poderes conferidos no
artigo 27.º, n.º 1, alínea i), do CPTA, cabe reclamação
para a conferência, nos termos do n.º 2, não recurso
Portaria n.º 281/2012. de 14 de Setembro
Regulamenta a atribuição de licença sem vencimento
aos docentes de carreira dos estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário na dependência do Ministério da
Educação e Ciência, recrutados por associações de
portugueses ou entidades estrangeiras, públicas ou
privadas, que promovem e divulgam o ensino da língua
e cultura portuguesas.
Portaria n.º 279/2012, de 14 de Setembro
Transfere para o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.), as competências do
Departamento de Saúde Pública da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
(ARSLVT, I. P.), na parte relativa ao Laboratório de
Saúde Pública - Micobacteriologia/Tuberculose.

Portaria n.º 278/2012. de 14 de Setembro
Regulamenta a implementação gradual do princípio da
onerosidade através da determinação dos termos em
que é devida a contrapartida pelos serviços,
organismos ou demais entidades utilizadores de
espaços públicos.
Portaria n.º 275/2012. de 10 de setembro
Aprova os Estatutos da Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública - ESPAP, I. P.
Portaria n.º 274-A/2012. de 6 de setembro
Primeira alteração à Portaria n.º 195/2012, de 21 de
junho, que aprova o Regulamento do Concurso
Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior
Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de
2012-2013.
Lei n.º 55/2012. de 6 de setembro
Estabelece os princípios de ação do Estado no quadro
do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do
cinema e das atividades cinematográficas e
audiovisuais.
Lei n.º 51/2012. de 5 de setembro
Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que
estabelece os direitos e os deveres do aluno dos
ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais
ou encarregados de educação e dos restantes
membros da comunidade educativa na sua educação e
formação, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de
dezembro.
Portaria n.º 272/2012. de 4 de setembro
Cria o Programa de Apoio e Qualificação do PIEF Programa Integrado de Educação e Formação
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