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BOLONHA: O QUE FALTA FAZER
O SNESup tem vindo a realizar diversas intervenções sobre o Processo de Bolonha, de que a
comunicação social tem feito eco, sendo de destacar o artigo de opinião do colega Paulo
Peixoto, Presidente da Direcção, publicado em 13 de Março no jornal Público e que se
encontra reproduzido no nosso site www.snesup.pt.
Criámos entretanto um endereço de e-mail, bolonha@snesup.pt, no qual estamos já a receber
diversa documentação enviada por colegas associados e não-associados, com vista a
intercâmbio de experiências e, caso se justifique, promoção do debate de questões
específicas.
Em breve informaremos sobre novas iniciativas.

"PRIVATIZAÇÃO" DAS CARREIRAS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
No seguimento do debate realizado em Lisboa a 9 de Março, o SNESup promove, em Coimbra,
novo debate sobre a "Privatização" das Carreiras do Ensino Superior Público.
O debate terá lugar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (sala Keynes), na
quarta-feira, 22 de Março, pelas 17.30, e será animado por Paulo Veiga e Moura e Paulo
Peixoto.

ASSISTENTES DO POLITÉCNICO LESADOS POR DECRETO-LEI
O Decreto-Lei n.º 50-A/2006, de 10 de Março, relativo à execução orçamental de 2006, veio
proibir o pagamento aos Assistentes que exercem funções como Professores – Adjuntos da
diferença entre as respectivas remunerações, exigível nos termos do n.º 3 do artigo 3º do
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Instituto Superior Politécnico. Um parecer da
Secretaria de Estado do Orçamento já tinha, em Julho último, afirmado que esta disposição
legal estava revogada desde 1989, mas pelos vistos achou-se mais seguro voltar a legislar.
Os Institutos Politécnicos que deixaram de pagar esta retribuição a partir de Setembro de 2005
com fundamento no parecer, de algum modo se precipitaram. O SNESup vai colocar acções
colectivas de defesa dos interesses individuais para conseguir que os pagamentos anteriores e
posteriores à publicação deste diploma sejam satisfeitos. As acções colectivas deste tipo não
têm taxas de justiça nem custas judiciais mas os associados deverão contactar-nos para
apoiojuridico@snesup.pt com vista a autorizar a sua colocação.
O mesmo se aplica aos Professores Auxiliares que possam comprovar ter atribuído serviço
idêntico ao dos Professores Associados, apesar de neste caso ser já antiga a proibição via
Decreto - Lei de execução orçamental.

APOIO JUDICIÁRIO E CUSTAS JUDICIAIS
Os colegas que têm tido de recorrer aos tribunais conhecem a dificuldade em, mesmo
desempregados, beneficiarem do apoio judiciário, bem como o montante muito elevado das
custas judiciais.
Conforme já noticiámos nesta Newsletter a CGTP realizou nos últimos meses uma campanha
em favor do acesso à justiça, com colaborações e contactos parlamentares e muito
diversificados, e diálogo estreito com o Ministério da Justiça, tendo entregue agora na
Assembleia da República quase 50 000 assinaturas.
Sindicato independente por vocação e imperativo estatutário, mas atribuindo um elevado valor
a esta iniciativa da CGTP , o SNESup decidiu, ainda no mandato da anterior Direcção,
subscrever a petição em causa na qualidade de pessoa colectiva, como havia feito já em
outras ocasiões, designadamente a propósito de um manifesto lançado pela Associação de
Bolseiros de Investigação Científica (ABIC).

SANTARÉM: PROCESSO DE RESCISÔES
CONTRATUAIS ENCERRADO NA SEQUÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO SNESUP
O Conselho Directivo da ESGS encerrou, na sequência de intervenção do SNESup, um
processo de negociação de rescisões contratuais que, com alguma precipitação, como
referimos em anterior Newsletter, abriu na sequência de notícias sobre o impacto de certas
decisões de política orçamental. Já agradecemos aos colegas que integram aquele órgão a
forma como foi conduzido o relacionamento com o SNESup.
Por se tratar de certo modo de um case study, enviámos informação mais detalhada aos
colegas delegados sindicais do SNESup nas diversas escolas.

ABERTURA DE CONCURSO DE BOLSAS DE DOUTORAMENTO
E MESTRADO – FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
O concurso encontra-se aberto de 1 a 31 de Março, estando a informação disponível no
endereço: http://www.fct.mces.pt/pt/concursosabertos/concurso2006/
Estas bolsas destinam-se a mestres ou licenciados que pretendam obter o grau de Doutor por
universidades portuguesas ou estrangeiras. No âmbito das Bolsas de Doutoramento, poderão
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ser concedidas bolsas a licenciados inscritos no 1º ano de Programas Doutorais em Portugal
ou no estrangeiro.
As candidaturas individuais devem ser submetidas electronicamente, utilizando o formulário
disponível em: http://www.fct.mctes.pt/bolsas/concursos

NORFACE SEMINAR SERIES COMPETITION
NORFACE é uma parceria entre 12 entidades nacionais que gerem a investigação científica e
que procura promover a cooperação no domínio da investigação científica e a fomentar a
própria política de investigação científica na Europa. Os 12 parceiros envolvidos são as
entidades de investigação na área das ciências sociais da Alemanha, Dinamarca, Eslovénia,
Estónia, Finlândia, Holanda, Islândia, Noruega, Portugal, Suécia e Reino-Unido.
Trata-se de um programa ambicioso de comunicação, pesquisa, partilha de experiências e
acção. No âmbito de projectos quinquenais, os parceiros compromete-se num conjunto de
iniciativas especificamente elaboradas para alcançar elevados níveis de uma política e de uma
prática de investigação cooperativa. Uma dessas actividades é o NORFACE Seminar Series
Competition. NORFACE tem financiamentos da União Europeia, através do 6º Programa
Quadro, no âmbito do sistema ERA-NET. As actividades de pesquisa e os seminários são
financiados pelos parceiros nacionais. A plataforma NORFACE mantém abertas candidaturas
temáticas, que vai lançando regularmente, podendo ser consultadas informações detalhadas
em http://www.norface.org/

CONGRESSO “WOMEN IN SCIENCE”
A Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas – AMONET, leva a efeito um encontro de
destacadas mulheres cientistas, de diversos países, com o tema “WOMEN IN SCIENCE”, que
terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nos dias 16 e 17 de Março.
As inscrições podem ser efectuadas a partir de http://cfif.ist.utl.pt/~wisconf/

NOITE DOS INVESTIGADORES – PERÍODO DE CANDIDATURAS
O reconhecimento da profissão e da “carreira” de investigador(a), e o sucesso da iniciativa
"Researchers in Europe 2005", levaram a CE a reeditar a "Noite dos Investigadores", que
decorrerá este ano a 22 de Setembro, em todos os países da UE.
Para o efeito, foi lançado um convite à apresentação de propostas - FP6-2006-mobility-13,
sendo a data limite 11 de Abril.
Para mais informações: http://cordis.europa.eu.int/mariecurie-actions/mscoop/home.html

O ESTADO DA ARTE DA BIOMONITORIZAÇÃO HUMANA NA EUROPA
Terá lugar, de 19 a 21 Março de 2006, sob a organização do Instituto de Medicina Preventiva
da Faculdade de Medicina de Lisboa, em colaboração com outras instituições, uma conferência
que visa aproximar a comunidade implicada na Biomonitorização Humana e
Instituições Nacionais que desenvolvam Investigação neste domínio (Human Biomonitoring
Research), visando a partilha de informações e experiências e a identificação da expertises e
outras actividades de monitorização. Para mais informações sobre este evento, consultar
http://conference.hbm-inventory.org
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SEMINÁRIO – ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO:
QUESTÕES PSICOPEDAGÓGICAS E DE SAÚDE MENTAL
O Gabinete de Apoio Psicopedagógico do Instituto Politécnico de Portalegre (Área de Saúde
Mental e Psiquiatria da Escola Superior de Saúde de Portalegre) organiza, a 16 de Março de
2006, no Auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Portalegre, um seminário
destinado a debater questões psicopedagógicas e de saúde mental. Este seminário, de
inscrição gratuita (asmpessp@gmail.com), conta com o seguinte programa:
14h.00. – ABERTURA;
14h.15.– GABINETE DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO. O ATENDIMENTO NO GAPP:
APRESENTAÇÃO de RESULTADOS (Maria Emília Lourenço e Maria Assunção Sadio)
– O PROJECTO DE MENTORADO (Isabel Ferreira e Miguel Arriaga)
14h.45. – AUTO-EFICÁCIA GERAL DE ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR: AVALIAÇÃO DOS
ALUNOS DO 1º ANO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (Alunos da 4ª
Lic. B do Curso Superior de Licenciatura de Enfermagem. Orientação do Estudo: João
Claudino, Raul Cordeiro e Miguel Arriaga)
15h.45. – COMPORTAMENTOS ALIMENTARES EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS ALUNOS DO IPP (Alunos da 4ª Lic. B do Curso
Superior de Licenciatura de Enfermagem. Orientação do Estudo: João Claudino, Raul
Cordeiro e Miguel Arriaga)
16h.30. – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS (Antero Teixeira - Adm.
SAS - e João Claudino - ASMP/ESSP).

CICLO DE DEBATES “A CIÊNCIA E A CIDADE”
A Fundação Calouste Gulbenkian promove, durante o ano de 2006, um ciclo de debates
subordinado ao tema “A ciência e a cidade”. Ao ritmo de um debate por mês, a começar em
Março, e com interrupção em Julho e Agosto, estão programados oito debates:
Março

- A ciência e a cidade: a casa (Hélder Gonçalves);

Abril

- A ciência e a cidade: a mobilidade (José Manuel Viegas);

Maio

- A ciência e a cidade: o ócio (Fernando Catarino);

Junho

- A ciência e a cidade: o mercado (António Câmara);

Agosto

- A ciência e a cidade: o génio (Maria Mota);

Setembro

- A ciência e a cidade: a alimentação (José Moura);

Outubro

- A ciência e a cidade: o plano (Nuno Portas);

Novembro

- A ciência e a cidade: o risco (Alexandre Quintanilha).

Mais informações na página de "Agenda" do snesup - http://www.snesup.pt/iniciativas/inicio.htm
ou em www.gulbenkian.pt

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
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