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Após uma breve interrupção que se deveu a uma alteração
na estrutura das responsabilidades da direcção retomamos
a publicação da nossa newsletter.
PUBLICADOS OS ESTATUTOS DE CARREIRA
No passado dia 31 de Agosto foram publicados os novos estatutos das carreiras do ensino
superior bem como o regime jurídico do título de especialista. Este diplomas entraram em vigor
no passado dia 1 de Setembro.

Estatuto da Carreira dos Docentes Universitários:
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16800/0572905757.pdf
Estatuto de Carreira dos Docentes do Ensino Superior Politécnico:
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16800/0576005784.pdf
Regime Juridico do Título de Especialista:
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16800/0575705759.pdf

O SNESup REUNIU COM A FENPROF
No passado dia 11 de Setembro, reuniu na sede do SNESup em Lisboa uma delegação do
SNESup com outra da FENPROF. Analisaram-se os estatutos de carreira no que diz respeito
ao transitório do Politécnico. Apresentámos a posição que o SNESup defendeu junto do
MCTES durante as negociações, às quais juntámos, para efeitos de discussão, mais alguns
pontos que foram sendo colocados, por parte dos docentes do Politécnico, durante o período
de contestação que decorreu no passado mês de Julho.
Da reunião saiu a conclusão de que o regime de transição definido na actual versão dos
estatutos das carreiras docentes do ensino superior recentemente publicada apresenta um
conjunto de situações de injustiça relativa que importa corrigir urgentemente. Nesse sentido, o
SNESup e a FENPROF decidiriam unir esforços no sentido do estabelecimento de uma
proposta comum de alteração dessas regras de transição de modo a que o mais rapidamente
possível sejam encontradas soluções para se emendarem os casos flagrantemente injustos.
Assim neste momento as duas estruturas sindicais estão de acordo quanto à necessidade de
alterar imediatamente vários pontos do regime transitório do politécnico de modo a garantir
que:
1º Haja paridade e semelhança de tratamento relativamente ao regime transitório
nos subsistemas universitário e politécnico;
2º As medidas de transição respeitem a anterior carreira e o esforço feito por
todos os docentes equiparados do politécnico;
3º Sejam criadas condições e dadas oportunidades para que todos os actuais
docentes possam vir a cumprir os novos requisitos das carreiras, mantendo-se
no sistema se for essa a sua vontade;
Pretendem ainda as duas organizações sindicais que os movimentos de docentes surgidos
durante a contestação aos diplomas entretanto publicados possam participar activamente na
definição das reivindicações comuns.
Da parte dos docentes que dinamizaram as acções de protesto no último mês de Julho temos
recebido a posição de apoiar a convergência a três partes – SNESup, FENPROF e
movimentos de docentes – no sentido de se definir uma posição conjunta de reivindicação de
alteração do transitório no politécnico com fortes possibilidades de obtenção de sucesso.
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REGIME DE TRANSIÇÃO DOS ESTATUTOS:
PERÍODO EXPERIMENTAL PARA OS PROFESSORES
EM SITUAÇÃO DE NOMEAÇÃO PROVISÓRIA
Com a publicação da revisão dos estatutos das carreiras docentes universitária e politécnica,
os professores em nomeação provisória transitam sem quaisquer formalidades para o contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período experimental para as
mesmas categorias cuja duração depende da categoria correspondente.
Os professores têm a possibilidade de optar pela duração do período experimental prevista nos
novos estatutos (Regime Transitório do DL 205/2009, nº 5 art.6º para professores associados e
catedráticos, nº 5 art.7º para professores auxiliares; Regime Transitório do DL 207/2009, nº 6
do art.5º para professores adjuntos e coordenadores).
Se nada comunicarem à sua instituição até 30 de Setembro próximo, os professores em
situação de nomeação provisória a 31.08.09, passam para contrato por tempo indeterminado
em período experimental que termina na data prevista para a conclusão da sua nomeação
provisória.
Se pretenderem optar pelo período experimental da categoria correspondente, e nos termos do
estatuto agora revisto, dependendo da categoria, é possível alargar ou encurtar o período
experimental que é preciso cumprir desde 1 de Setembro de 2009.
O período experimental que os novos estatutos definem é de 5 anos para os professores
auxiliares e professores adjuntos e 1 ano para os restantes professores.
Existem casos em que é possível alargar o período experimental a cumprir e existem casos em
que é possível diminuir esse mesmo período.
Exemplos:
- Um professor auxiliar, a quem faltem 3 anos para a data de conclusão do
período experimental decorrente da data de início da nomeação provisória, pode
optar pelo período experimental de 5 anos.
- Um professor coordenador, a quem faltem 2 anos para a data de conclusão do
período experimental decorrente da data de início da nomeação provisória, pode
optar pelo período experimental de 1 ano.

NOVOS COORDENADORES DAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
Devido à necessidade de reestruturação do funcionamento da direcção existiram alterações
nos coordenadores de algumas das áreas de responsabilidade. Assim temos a seguinte
afectação de membros da direcção à coordenação das diferentes áreas de responsabilidade:
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- Área da Organização Sindical: João Manuel Gonçalves Cabral, Luis Manuel
Pereira Sales Cavique Santos e Marc Marie Luc Philippe Jacquinet;
- Área de Relações Institucionais, Comunicação e Imagem: Maria Teresa Duarte
de Jesus Gonçalves do Nascimento e Gonçalo Xufre Gonçalves da Silva;
- Área de Politica Reividicativa e Apoio Jurídico: Rui Manuel Machado da Costa e
Joaquim Infante Barbosa,
- Área de Politica Educativa, Organização do Ensino e Pedagogia: José Alberto
Madureira Salgado Rodrigues e Luís Miguel Pinheiro da Luz;
- Área de Política Científica e Apoio aos Investigadores: Paulo Jorge Marques
Peixoto e Romeu António Videira.

INTERVENÇÃO DO SNESup NO POLITÉCNICO DE BEJA
Finalmente boas notícias por parte do Instituto Politécnico de Beja. O Presidente do IPBeja
voltou atrás na decisão de reduzir o contrato para tempo parcial a 8 docentes que estavam em
dedicação exclusiva. Numa altura de indefinição relativamente aos estatutos de carreira os
colegas do Politécnico de Beja viveram muitos dias de grande instabilidade. Neste momento
parece garantido que os contratos dos 8 docentes vão afinal ter as mesmas condições dos
restantes colegas, ou seja, vão manter-se a tempo integral e com dedicação exclusiva. Depois
de tempos de muita luta, que foram liderados pelo nosso delegado regional Luiz Luz,
aparentemente já se respira com algum alívio e está tudo preparado para novas batalhas.

ACESSOS AO ENSINO SUPERIOR - 2009
No passado dia 14 de Setembro começou mais um ano lectivo para a maioria das instituições
de ensino superior. Desde 2006 que os números do acesso ao ensino superior demonstram
uma continua subida. Este ano foram admitidos 45277 novos alunos. Cerca de 67% dos cursos
disponíveis preencheram todas as vagas nesta primeira fase do concurso de acesso. Estes
factos demonstram que a sustentabilidade das instituições de ensino superior não está em
causa e que é preciso estabilizar este sector que tanta pressão financeira sofreu nos últimos
anos de modo a que se possa implementar, avaliar e reformular medidas estratégicas de
aumento qualitativo do ensino praticado. Os docentes estão disponíveis para trabalhar, assim
esteja o governo disponível para criar as condições necessárias quer aos docentes quer às
instituições.
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FEP RECEBE A CONFERÊNCIA
“O QUE SABEMOS SOBRE A POBREZA EM PORTUGAL?”
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto vai acolher este sábado, dia 19 de
Setembro, a conferência intitulada “O que sabemos sobre a pobreza em Portugal?" ,uma
conferência em memória de Maria Leonor Vasconcelos Ferreira, organizada pelos Professores
da FEP Aurora Teixeira, Pedro Teixeira e Sandra Silva, que pretende constituir
simultaneamente um tributo e um reconhecimento da contribuição científica da Professora
Leonor para o estudo da Pobreza e Desigualdades em Portugal.

II CONGRESSO DE REABILITAÇÃO E INCLUSÃO NA SAÚDE MENTAL
O Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social da Universidade de
Coimbra, em parceria com a Associação ReCriar Caminhos, irá realizar, de 12 a 14 de Outubro
próximo, o II Congresso de Reabilitação e Inclusão na Saúde Mental: Da Biologia à Economia
da Saúde e da Inserção no Trabalho à Criação Artística, a ter lugar no Auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra. Simultaneamente decorrerá uma exposição de Arte Espontânea no
Convento de São Francisco, em Coimbra, entre os dias 12 e 24 de Outubro. Para mais
informações consulte:
http://www1.ci.uc.pt/ipc/2007-2010/index.php?l=pt&pagina0=IICongRISM

A DIDÁCTICA DA MATEMÁTICA COMO UMA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA
"A Didáctica da Matemática como uma disciplina de Matemática" é um workshop
internacional.a decorrer entre os dias 1 e 4 de Outubro na Universidade da Madeira,
organizado em colaboração com o Projecto Klein de IMU/ICMI (um projecto sobre a
continuação no século XXI do trabalho de Felix Klein "Matemática Elementar de um Ponto de
Vista Superior"). Toda a informação pode ser encontrada no endereço
http://glocos.org/index.php/dm-md/dm-md2009.

V COLÓQUIO CIE-UMA “PESQUISAR PARA MUDAR (A EDUCAÇÃO)”
Este colóquio, a decorrer no Madeira Tecnopólo nos dias 3 e 4 de Novembro, visa proceder à
remarcação do território da educação e da pesquisa em educação, com o objectivo de clarificar
o que é pesquisável e como pesquisar. Mais informação em: http://www.uma.pt/dce
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WOMEN EMPOWERMENT IN SCIENCE
A AMONET - Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas vai realizar a 12 e 13 de Outubro
de 2009 o seu segundo Simpósio Internacional. Este evento será, nos 5 anos de vida da
AMONET, o segundo que se realizará a nível nacional e servirá também para fazer o ponto de
situação internacional/europeia/portuguesa no que toca à dinâmica actual das mulheres na
condução da ciência, numa altura em que se desenham alterações importantes no paradigma
do papel atribuído a ambos os sexos nesta área.
O link do encontro é http://www.dq.fct.unl.pt/qoa/amonet/index.htm

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto - Procede a alterações e aditamentos ao estatuto da
carreira Docente Universitária
Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de Agosto - Procede à aprovação do regime jurídico do título
de especialista.
Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto - Procede a alterações e aditamentos ao estatuto da
carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico
Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de Setembro - Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de Março, que aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino
superior.

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 – 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

6
InfoSNESup – Nº 106 – Setembro de 2009 – 1ª Quinzena

