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SNESup DEBATE "PRIVATIZAÇÃO"
DAS CARREIRAS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

Face às recentes declarações dos Ministros Fernando Teixeira dos Santos e António Costa
que apontam para a introdução do contrato individual de trabalho na quase totalidade dos
sectores que não desempenham funções de soberania, e portanto no ensino superior, onde o
Ministro deixou de falar na Revisão do ECDU que anunciou para fins de Janeiro, o SNESup vai
organizar um conjunto de debates sobre a privatização das carreiras do ensino superior

público.

O primeiro destes debates terá lugar em Lisboa na quinta-feira, 9 de Março, pelas 17.30, na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e será animado por António Garcia Pereira,
Elisabete Freire e Nuno Ivo Gonçalves.

RECIBOS VERDES: REALIDADE INCONFESSADA

O nosso Sindicato tem tentado intervir na resolução de situações de contratação a recibos
verdes, por parte de universidades ou de politécnicos públicos, que vem detectando ou que lhe
vêm sendo denunciadas. Ainda sob a anterior Direcção essa situação foi abordada numa
circular a todas as universidades públicas. Em causa está não só a ilegalidade e precariedade
da situação criada, mas também o desvio às boas práticas, para não dizer à lei, em matéria de
selecção de pessoal docente. A contratação em recibos verdes anda muitas vezes a par com o
nepotismo e com o amiguismo.

Impressiona a forma como algumas universidades vêm negando a existência de
"colaboradores", conhecida de todos. Perante os próprios interessados, quando estes lhes
pedem a contagem do tempo prestado para efeitos de concurso a professor associado noutras
universidades. Perante o SNESup, quando este invoca a legislação vigente para pedir as
relações de pessoal nesta situação (www.snesup.pt, legislação, função pública, Decreto-Lei nº
184/89 de 2 de Junho, com a redacção dada pela Lei nº 25/98, de 16 de Maio). E perante o
Ministério das Finanças e da Administração Pública, a quem estas relações devem ser
obrigatoriamente enviadas.

O recurso à Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior é, nestes casos, uma hipótese a
considerar. Participámos a situação existente na Escola Superior de Educação de Setúbal e a
IGCES, em processo de averiguações, confirmou a ilegalidade da situação, aguardando agora
o SNESup a marcação de uma reunião por parte do Conselho Directivo entretanto eleito, que já
manifestou a sua disponibilidade para o efeito. Participámos, ainda antes da eleição do novo
Reitor, a situação existente na Universidade de Évora. Estamos a encarar o mesmo tipo de
diligência nos casos em que as reitorias, não aceitando dialogar acerca das formas de
regularizar a situação, se refugiam na mais rigorosa clandestinidade.

ASSISTENTES QUE EXERCEM FUNÇÕES COMO PROFESSORES ADJUNTOS

O Sindicato vai apoiar acções judiciais relativas aos assistentes que exercem funções como
professores adjuntos e que, por orientação da Secretaria de Estado do Orçamento, deixaram
de receber pelo índice correspondente.

As acções em causa serão preparadas com a colaboração dos delegados sindicais das
respectivas escolas. Quando não haja delegados sindicais, os interessados deverão contactar-
nos apoiojuridico@snesup.pt
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TOMADA DE POSIÇÃO DO SNESUP SOBRE O DECRETO-LEI
DOS GRAUS ACADÉMICOS E DIPLOMAS DO ENSINO SUPERIOR

Tendo sido aprovado na generalidade o decreto que aprova os graus académicos e diplomas
do Ensino Superior, a Direcção do SNESup tomou posição sobre o mesmo. O SNESup regista
como factor positivo o facto de as instituições de ensino superior passarem a dispor de um
enquadramento geral que permite avançar na implementação do processo de Bolonha.
Contudo, não tendo ainda o decreto sido promulgado, e imposto o limite de final de Março para
apresentação e aprovação de revisões curriculares para o ano lectivo de 2006-2007, o
SNESup lamenta a urgência inusitada da aprovação do diploma num quadro, reiterado pelo
MCTES, de simulacro de negociações. O texto integral onde estão expressas as posições do
SNESup face a este decreto pode ser consultado em www.snesup.pt

REGULAMENTAÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO DO IPP

Foi publicado pelo Presidente do Instituto Politécnico do Porto, que se encontra de saída, um
despacho regulamentando a controversa Bolsa de Emprego do IPP, à qual nos referimos no nº
28 do InfoSNESup.

A Direcção e os Delegados Sindicais do SNESup naquele Instituto Politécnico publicaram um
comunicado conjunto, que se encontra disponível em www.snesup.pt, no qual, para além de
criticarem alguns aspectos da regulamentação anunciada, chamaram a atenção para que a
precariedade contratual e os problemas que cria, directamente aos colegas que, por falta de
alternativa legal, são contratados como equiparados, e indirectamente a toda a comunidade
académica, são transversais a todos os Institutos Politécnicos e requerem da parte do
Governo, quer medidas legislativas adequadas, quer o desbloqueamento dos quadros.

ENTIDADE PATRONAL RECUA NO INP

A nossa reacção contra a tentativa de fazer passar a maioria dos docentes do Instituto Superior
de Novas Profissões (INP) para trabalho independente saldou-se num sucesso. A participação
à Inspecção Geral do Trabalho (IGT) e à Inspecção – Geral da Segurança Social (IGSS), a
denúncia através da Ensino Superior - Revista do SNESup e da newsletter InfoSNESup, o
apoio jurídico individualizado, levaram a entidade patronal a recuar. Os docentes do INP
voltaram a ter recibo de trabalho dependente.

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA
E A TECNOLOGIA DEFINE O CALENDÁRIO PARA 2006

No sentido de facilitar aos investigadores e às instituições científicas a calendarização das suas
actividades, a FCT fixou as iniciativas a lançar durante 2006.

De 1 a 31 de Março será aberto um período de concurso a bolsas de mestrado e de
doutoramento. As bolsas atribuídas no âmbito deste concurso iniciar-se-ão em Janeiro de
2007, podendo excepcionalmente ter início ainda em 2006, mas nunca antes de 1 de Outubro.

O concurso servirá igualmente para promover uma avaliação das bolsas de pós-doutoramento.
As candidaturas a estas bolsas que forem seladas até 28 de Fevereiro, no caso de aprovação,
terão início em Setembro de 2006. As candidaturas seladas até 31 de Março, em caso de
aprovação, não terão início antes de 2007.
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De 15 de Junho a 31 de Julho, a FCT manterá aberto um concurso a projectos de investigação
em todas as áreas científicas. A selecção de projectos retoma o modelo dos painéis
internacionais de avaliação e, em caso de aprovação, deverão iniciar-se em 2007.

As unidades de I&D que integram o sistema científico nacional, e cujo último momento de
avaliação decorreu entre Junho de 2002 e Janeiro de 2004, começarão a ser avaliadas em 15
de Setembro. A avaliação dos Laboratórios Associados será feita de acordo com o previsto nos
respectivos contratos.

Entre 1 de Novembro de 2006 e 31 de Janeiro de 2007 será aberto um processo de pré-
candidaturas à constituição de novas unidades de I&D.

6º PROGRAMA QUADRO PARA A INVESTIGAÇÃO
ABRE CANDIDATURAS A PROPOSTAS DE INTEGRAÇÃO
DE PAÍSES EXTERNOS À UE EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO
EM CURSO NA TEMÁTICA DO “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

Foi lançado, a 15 de Fevereiro de 2006, o convite "FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-3". Este
convite pretende suscitar propostas de integração de países externos à União Europeia
(designadamente os chamados Targeted Third Countries - TTC) em candidaturas já aprovadas
em concursos anteriores no âmbito da prioridade temática 6.3 - "Desenvolvimento Sustentável,
Alterações Globais e Ecossistemas" do 6ºPQ, nomeadamente as candidaturas já assinadas ou
em fase de negociação e que se desenvolvam ainda por um mínimo de 18 meses.

O objectivo deste convite é permitir a extensão das parcerias de consórcios já financiados a
entidades de países externos à União Europeia. Em especial os que beneficiam de medidas de
apoio à cooperação internacional, e com os quais o estabelecimento de parcerias poderá ser
estratégico. Além de poder potenciar novos interesses e fixar novos objectivos para os
projectos em curso ou em negociação.

Este convite destina-se a entidades que já integrem consórcios de projectos do 6ºPQ, que
assim poderão considerar a hipótese, junto do coordenador do projecto, de apresentar uma
proposta de inclusão de um parceiro dos TTC com objectivos estratégicos. Projectos do tipo
Redes de Excelência (NoE) não são contemplados por este convite.

A página oficial para este convite à apresentação de propostas pode ser acedida em
http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=280.

Nela poder-se-ão encontrar as áreas contempladas, os instrumentos possíveis, a lista de
projectos para os quais o convite está aberto, a lista de países TTC, o texto e o programa
detalhado do convite, toda a documentação de suporte e os formulários de subscrição.

A data de encerramento do convite é 16 de Maio de 2006.

PROCURA DE PARCERIA PARA PROJECTO
INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

O Departamento de Gestão Ambiental e de Turismo, da Faculdade de Economia de Bialystok
(Polónia), procura parceiros internacionais para desenvolvimento de um projecto de
investigação na área da agricultura sustentável, turismo sustentável, gestão da biodiversidade
e investigação sobre biodiversidade.

O projecto dirige-se a unidades de investigação portuguesas, é executado no âmbito do 6º
Quadro Programa para a Investigação, na área 8.1. B 1.5 do concurso FP6-2005-SSP-5-A, tem
por título “Desenvolvimento Sustentável das Áreas da Rede Natura 2000: conservação da
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biodiversidade nas regiões mais pobres da fronteira oriental da União Europeia” e será
executado em 2007-2008.

As unidades de investigação interessadas em participar no concurso FP6-2005-SSP-5-A,
querendo desenvolver um projecto nesta área, ou querendo participar no projecto proposto
pela unidade polaca de investigação, devem submeter uma proposta ao GRICES (Gabinete
das Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior, Telefone: 217828316). Os
interessados podem participar no concurso integrando um consórcio já formado, ou
apresentando uma proposta autónoma. Neste último caso devem dirigir-se ao GRICES, de
modo a ser difundido pelos pontos de contacto europeus um pedido de procura de parcerias
internacionais, com vista a permitir a formação de um consórcio e a candidatura a
financiamento do projecto proposto no âmbito de um concurso.

ÁREA DE TRANSPORTES E AMBIENTE: OFERTA DE PARCERIA
PARA PROJECTO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

A consultora maltesa “Paragon Limited” procura parceiros para integrar projectos no âmbito de
convites para propostas das áreas de Transportes e Ambiente. Esta proposta insere-se no
concurso da prioridade temática “Alterações Globais e Ecossistemas” – FP6-2005-GLOBAL-4
(ver http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=211), que
encerra em Março de 2006. Esta proposta ainda só está aberta para a segunda fase de
submissão de propostas dos tipos NoE (Redes de Excelência) e IP (Projectos Integrados),
restringindo-se aos projectos destes tipos que tenham sido aprovados na primeira fase
(terminada a 3 de Novembro último), os quais serão agora apresentados numa proposta mais
completa. Esta empresa maltesa oferece-se para integrar os consórcios já formados no âmbito
dos projectos aprovados na primeira fase desta proposta. No que respeita à área de
Transportes, a proposta insere-se no concurso FP6-2002-TRANSPORT-2 (ver
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=21), destinada
apenas a SSA (Acções Específicas de Suporte) nesta área, que fechará igualmente em Março
de 2006.

Para além desta oportunidade, futuras parcerias poderão ser estabelecidas para propostas
vindouras com esta mesma entidade maltesa. O contacto directo poderá ser estabelecido com
martinm@paragoneurope.net

O PAPEL DAS UNIVERSIDADES NA CONSTRUÇÃO
DO FUTURO DA EUROPA A CONVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
EUROPEIA DE UNIVERSIDADES REALIZAR-SE-Á EM PORTUGAL

O Conselho da Associação Europeia de Universidades (AEU) tomou recentemente a decisão
de realizar a Quarta Convenção Europeia das Instituições de Ensino Superior em Portugal. O
evento terá lugar em Lisboa, entre 29 e 31 de Março de 2007, e servirá para discutir a situação
das universidades face à agenda política europeia, quer em termos dos desenvolvimentos
recentes, quer em termos das prioridades para o futuro.

 O Conselho adoptou igualmente o Plano de Acção e o Programa de Trabalhos com vista à
realização do evento. Nos próximos dois anos, de acordo com o Plano de Actividades agora
aprovado, dando sequência à Declaração de Glasgow, de Abril de 2005, a AEU concentrar-se-
á na promoção e na defesa dos interesses do sector da educação superior nas mais diversas
áreas. Procurará desenvolver um conjunto de actividades que tenham em conta as
necessidades de um crescente e diverso núcleo de membros da Associação.

 Os novos projectos da AEU concentrar-se-ão na implementação do Processo de Bolonha
através da aplicação do Trends V, entretanto lançado (ver Newsletter nº 30 do SNESup); no
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reforço da atractividade das carreiras da investigação científica; no financiamento da educação
de nível superior; e no incremento da inovação por via de parcerias entre Universidades e
indústria. Os resultados destes e de outros projectos serão apresentados e discutidos na
Convenção a realizar em Lisboa, em 2007.

 Os membros da AEU podem participar activamente nestes projectos de várias formas,
designadamente participando nas várias redes europeias já constituídas ou em formação, de
acordo com os temas acima referidos.

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE UNIVERSIDADES
LANÇA PROJECTO SOBRE REFORMAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A Associação Europeia de Universidades (AEU) ganhou um projecto de investigação, no
âmbito de um concurso lançado pela União Europeia no Verão de 2005, sobre a reforma do
sistema de educação superior. Na realização deste projecto, a AEU irá trabalhar em parceria
com a EURASHE (Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior), com a ESIB
(Associações Nacionais de Estudantes na Europa), a EAIE (A Associação Europeia para a
Educação Internacional) e o Projecto Tuning.

Os principais objectivos a concretizar com este projecto de investigação são; fomentar a
divulgação e dar conta da evolução do processo de Bolonha junto dos seus promotores;
elaborar e implementar um mecanismo de informação, comunicação e coordenação que
assegure e facilite o funcionamento de equipas nacionais dos promotores do processo de
Bolonha. Estes objectivos serão concretizados por via da organização de sessões
preparatórias, de seminários e de desenvolvimento de materiais diversos. A AEU procura neste
momento, entre os seus membros, instituições disponíveis para organizar uma sessão
preparatória que terá lugar em Junho de 2006 no âmbito deste projecto. As instituições
interessadas devem submeter uma declaração de interesse até 1 de Março de 2006, sendo
que o número estimado de participantes é de 150.

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE TEATRO EDUCAÇÃO

Foi recentemente constituída a Associação de Professores Teatro Educação, visando
concretizar os seguintes objectivos: promover a prática do Teatro Educação/Expressão
Dramática no Sistema Educativo Português: oficial, particular e cooperativo; promover a prática
do Teatro Educação/Expressão Dramática em projectos de educação, animação e integração
sócio-cultural, nomeadamente junto das câmaras municipais, juntas de freguesia, associações
culturais e moradores, Ministério da Cultura, Ministério da Solidariedade Social, bem como dos
governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira ou outras que venham a ser
constituídas; apoiar a criação e divulgar o trabalho, por parte dos associados, de grupos,
companhias ou projectos de intervenção direccionados para o Teatro Educação; eleger o
Teatro Educação como uma disciplina com características técnico-artísticas e pedagógicas
próprias, que a diferenciam de outras áreas teatrais e que implica uma formação específica;
divulgar a oferta formativa, de grau superior, na área do Teatro Educação, em Portugal e no
estrangeiro; criar um "mapa" das escolas portuguesas que ofereçam a disciplina de Oficina de
Teatro do 3º Ciclo do E. Básico, bem como as que desenvolvam projectos próprios:
teatrotecas, clubes de teatro, disciplina de oferta própria; “divulgar informação sobre artigos,
trabalhos, obras, encontros, conferências, cursos, acções de formação etc. relacionados com o
Teatro Educação; organizar e promover encontros entre os professores de Teatro Educação;
estabelecer contacto com universidades e outros estabelecimentos de ensino superior ou
politécnico portugueses de forma a aumentar a oferta e estabelecer currículos mínimos comuns
para os cursos da área de Teatro Educação, quer ao nível técnico-artístico quer pedagógico;
divulgar ofertas de trabalho, concursos de escola ou outras, aos seus associados; estabelecer



 
 InfoSNESup -Nº 31 - Fevereiro de 2006 - 2ª Quinzena

7

intercâmbios com outras associações congéneres, portuguesas ou estrangeiras, na divulgação,
incremento e investigação das práticas do Teatro Educação; criar página na Internet com
informações relacionadas com a Associação e o Teatro Educação em gera; criar estruturas e
as parcerias necessárias para a publicação, periódica, de uma revista sob a temática Teatro
Educação.

A Associação pode ser contactada através do endereço teatronaeducacao@gmail.com,
dispondo de um site em http://pwp.netcabo.pt/aproted

BOLSA DE EMPREGO PARA DOCENTES
E INVESTIGADORES DO ENSINO SUPERIOR

 Os docentes e investigadores do ensino superior podem publicar os seus curricula num portal
onde também são oferecidas oportunidades de emprego. Este serviço, oferecido por uma
organização não governamental dirige-se à comunidade académica e é totalmente gratuito.
Pode ser acedido em www.Career.edu, sendo usado em 26 países, por mais de 400 unidades
de investigação científica. Portugal é o membro mais recente desta rede.

BANCO DE PORTUGAL LANÇA BASE DE DADOS ESTATÍSTICA INTERACTIVA

 O BPstat – Estatísticas online está acessível através da página principal do sítio do Banco de
Portugal na Internet www.bportugal.pt ou, de uma forma mais directa, através do endereço
http://apl1.bportugal.pt/estatisticasweb

 Esta nova base de dados é particularmente relevante para a investigação na área da
economia, uma vez que compila dados sobre a economia portuguesa, permitindo um acesso
directo às séries produzidas pelo Banco de Portugal e aos principais dados estatísticos e
indicadores económicos publicados por outras instituições.

REFERÊNCIA – UMA NOVA REVISTA CIENTÍFICA

 A Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Domínio de Enfermagem deu início a uma
nova série da revista Referência. A revista, com origem na Escola de Enfermagem Ângelo da
Fonseca, é dirigida pelo Prof. Doutor Manuel Alves Rodrigues e as assinaturas e submissão de
artigos podem ser feitas através do endereço www.eseaf.pt

WORKSHOP “GESTÃO DO TEMPO DE DOUTORAMENTO”

 Realiza-se a 7 e 8 de Abril de 2006, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho,
sob organização do Núcleo de Estudos em Sociologia, o workshop “Gestão do tempo de
doutoramento”.

Este workshop visa promover o encontro de investigadores que trabalharam aprofundadamente
os processos doutorais. Com as alterações decorrentes do processo de Bolonha, enfrentam-se
vários paradoxos na forma de organizar os espaços de formação pós-graduada e de intervir
sobre o trabalho docente e as suas modalidades de avaliação. Um desses paradoxos é a
duração dos doutoramentos, que, não obstante diferir em termos de áreas disciplinares,
continua a ser bastante longa. Entre as variáveis que mais influência têm no desenrolar dos
doutoramentos contam-se a área científica, os modos de orientação e de avaliação dos
doutoramentos, o sexo e a idade dos doutorandos, sendo ainda considerada a fase no ciclo de
vida em que estes se encontram. Contactos e informações em sofiaoliveira@ics.uminho.pt ou
era@ics.uminho.pt
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CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
– DESENVOLVER AS CAPACIDADES CRIATIVAS PARA O SÉCULO XXI

A Conferência Mundial sobre Educação Artística pretende ser um espaço de encontro entre
especialistas convidados, nomeadamente, peritos dos Ministérios da Educação e/ou da Cultura
dos Estados Membros da UNESCO, artistas, professores e investigadores nas diferentes áreas
artísticas.

A reflexão incidirá sobre potencialidades da educação artística genérica no contexto educativo,
nomeadamente, no desenvolvimento da criatividade, das capacidades de raciocínio e do
sentido crítico e estético, bem como a sua importância para a prevenção e resolução de
questões de violência, racismo, exclusão social, escolar e cultural, absentismo e insucesso
escolar.

Nesse contexto, será dado um enfoque especial à urgência de se proceder a uma avaliação
dos impactos sociais, culturais e económicos da educação artística, de forma a equacionar o
tratamento desta área nos currículos e na sociedade.

Os participantes convidados abordarão, assim, temáticas centrais para a compreensão do
papel das artes no mundo actual, designadamente: a formação de professores, a construção
de redes de cooperação transnacionais com objectivos comerciais e culturais, o
estabelecimento de um quadro comum de referência para a educação artística, a definição do
espaço das artes na política educativa, a divulgação das boas práticas e a investigação nesta
área.

Para mais informações consultar http://www.unesco.pt/cgi-bin/home.php

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 - Av. da Boavista,1167, 5.1 - 4100-130 PORTO – Atendimento - 9 - 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 - 18 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt


