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OCES LANÇA INQUÉRITO AO POTENCIAL CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 2005
O Observatório da Ciência e Ensino Superior (OCES) lançou o Inquérito ao Potencial Científico
e Tecnológico Nacional 2005 relativo a 2005. Este inquérito é aplicado de 2 em 2 anos e visa
proceder a uma caracterização das unidades de investigação do sistema científico nacional e
recolher indicadores sobre a produção científica.

COMPROMISSO COM A CIÊNCIA
A Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) com a qual mantemos um
protocolo de colaboração, tomou sobre as medidas recentemente anunciadas pelo primeiro
ministro uma posição de genérico elogio, chamando contudo a atenção para que se anuncia
um reforço de bolsas justamente nas modalidades em que tem havido mais abusos na sua
utilização para evitar a celebração de contratos de trabalho.
Veja na íntegra a posição da ABIC em www.snesup.pt

SNESup REÚNE COM PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
A sugestão do SNESup, foi pedida pelo SNESup e pelo SPGL uma reunião conjunta com o
Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, que recebeu ambos os Sindicatos no passado
dia 3 de Abril.

Foram discutidas questões relativas a vínculos, com particular incidência na renovação de
contratos dos equiparados. A necessidade da captação de novos públicos, a criação de CET 's,
a reestruturação do ensino, e a importância de manter em funções os docentes mais
qualificados, designadamente os doutorados, mereceram consenso de todos os intervenientes.
O SNESup enfatizou a necessidade de cumprimento da lei quanto à renovação dos contratos
dos equiparados por dois anos, pondo-se de parte a actual ficção segundo a qual estão a ser
celebrados "novos" contratos com os mesmos docentes. Em matéria de vínculos foram ainda
referidas pelo SNESup questões que se prendem com a renovação dos contratos dos
assistentes, e o exercício de funções em regime de requisição e de comissão de serviço
extraordinária. Foi também manifestada preocupação face à não formalização do regime de
instalação da Escola Superior de Saúde desde 31 de Dezembro de 2004, embora as
comissões extraordinárias de serviço superiores possam subsistir fora do regime de instalação.
Seguidamente, discutiram-se, por iniciativa do SNESup, as formas de apoio em relação à
realização de doutoramento, designadamente relativas ao pagamento de propinas, aquisição
de documentação científica, concessão de equiparação a bolseiro. Foi solicitado junto do
presidente a obtenção de apoio junto das universidades (Nova de Lisboa e de Lisboa, por
exemplo) face à aplicação do nº 4 do artigo 4º do DL 216/92 relativamente à isenção de
pagamento de propinas pelos docentes em programa de doutoramento nessas universidades.
O Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal admitiu a possibilidade de virem a ser definidas
pelo Conselho Geral do Instituto orientações sobre as matérias discutidas, à semelhança do
que se tem verificado em outros Institutos Politécnicos.
Em relação ao caso específico da Escola Superior de Saúde de Setúbal, foi pedido pelo
SNESup o reconhecimento, nos termos legais, da necessidade de utilização de viatura própria
no acompanhamento da componente de formação dos alunos ministrada nos vários serviços
de saúde do Distrito.
A aplicação da Lei nº 1 / 2003 foi objecto de troca de impressões com vista a encontrarem-se
soluções de compromisso, uma vez que as posições existentes não são coincidentes.
Identificaram-se um conjunto de questões que poderão ser objecto de convergência entre os
Institutos Politécnicos e as duas grandes associações sindicais de âmbito nacional com
intervenção no ensino superior – SNESup e FENPROF. O Presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal deu conta de que o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos decidiu
desenvolver um conjunto de iniciativas cujo conteúdo, à data da reunião, tinha ainda carácter
reservado.

600 CURSOS EM BOLONHA
Cerca de metade dos cursos existentes apresentaram, na curta semana que tiveram para o
efeito, propostas de entrada em Bolonha para o ano lectivo de 2006-2007. Pouco mais de
metade das propostas foram apresentadas por escolas de Institutos Politécnicos.
Esta avalanche de propostas, que o MCTES analisará no impressionante prazo de 45 dias,
permite supor uma de duas situações, ou as duas em simultâneo. Ou as instituições de Ensino
Superior, apesar de terem tido apenas uma semana depois da publicação do DL 74-2006,
tinham feito um notável trabalho de adaptação a Bolonha; ou Bolonha está a ser executada, em
muitas situações, como uma operação cosmética.
O SNESup está a acompanhar a implementação do Processo de Bolonha. Para o efeito
mantém uma sondagem on line em www.snesup.pt, de que se apresentam resultados
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preliminares e parciais. Disponibiliza o endereço de correio electrónico – bolonha@snesup.pt
para recolher informação e documentação das instituições e dos cursos que estão a
implementar o processo.

Relativamente ao processo de Bolonha, considera-se:
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FALSO ECDU DESPERTA INQUIETAÇÕES
Chegou ao conhecimento do SNESup que se encontra em circulação um articulado,
apresentado como sendo um anteprojecto de ECDU para discussão, que afinal se apurou
corresponder a uma das versões elaboradas no tempo da anterior Ministra Maria da Graça
Carvalho, e que nem sequer teve o seu aval político. Para além do mais o texto apresenta
evidentes deficiências de redacção, mesmo do ponto de vista jurídico.
Desconhecendo embora a quem se deve a iniciativa de fazer circular este texto, a Direcção do
SNESup irá elaborar e difundir uma síntese das orientações que têm sido defendidas pelo
Sindicato em matéria de revisão do ECDU e que deram origem a propostas que se encontram
pendentes no Ministério de tutela, síntese essa que incorporará também uma proposta de
actualização da reflexão anteriormente efectuada.

ACÇÕES CYTED – ABERTURA DE CANDIDATURAS
O Programa Ibero-Americano de C&T para o Desenvolvimento (CYTED) abriu candidaturas
para a constituição de redes temáticas, acções de coordenação de Projectos de investigação e
para projectos de investigação em consórcio. Estão abertas candidaturas nas áreas de Agroalimentar, Saúde, Desenvolvimento da Produção Industrial, Desenvolvimento Sustentável,
Tecnologias da Informação e Comunicação, Ciência e Sociedade.
O prazo termina a 30 de Junho. Podem ser obtidas mais informações em http://www.adi.pt/

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO 7º PQ – SESSÃO DE INFORMAÇÃO
A Comissão Europeia publicou uma Proposta para um Regulamento do PE e do Conselho
relativamente às Regras de participação do 7°PQ (2007-2013). As Regras de Participação
incluem, entre outros, os seguintes aspectos: participação em projectos, procedimentos para os
convites à apresentação de propostas, o processo de avaliação, o tipo de financiamento a
utilizar, o nível de financiamento pela CE, o número de participantes, a justificação dos custos,
a gestão financeira dos projectos e a disseminação dos resultados dos projectos.
Os aspectos mais relevantes que esta proposta inclui são a abolição dos modelos de custo do
6°PQ, a introdução de dois mecanismos alternativos de financiamento (flat-rate and lump-sum
financing) e a redução do número requerido de auditorias. Todas as propostas passarão a ser
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submetidas electronicamente e o uso das avaliações e submissões em duas fases será
incrementado.
O Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação irá propor os seus próprios
mecanismos de financiamento.
As Regras de participação são sujeitas a co-decisão e estão, agora, a merecer a atenção do
Conselho e do PE, até à obtenção de um acordo e consequente texto de compromisso.
Tanto as Regras de Participação como demais informação estão disponíveis em
http://www.cordis.lu/fp7
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto organiza, a 3 de Maio de 2006, no Anf.
B032, das 9 às 13h, uma Sessão de informação de Preparação para o 7º Programa Quadro de
Investigação. A Sessão é dirigida a docentes e investigadores do Ensino Superior e a
participação é gratuita.

UBI INAUGURA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – MEDICINA
O edifício da Faculdade de Ciências da Saúde – Medicina vai ser inaugurado no próximo dia 30
de Abril, Domingo, pelas 14h30, pelo Primeiro Ministro, no âmbito das comemorações dos 20
anos da Universidade da Beira Interior.
Esta estrutura, com uma área bruta de cerca de 19 000 m2 e localizada no Pólo III, junto ao
Hospital da Covilhã, vai permitir, já no próximo ano lectivo, albergar em condições modelares
os alunos do curso de Medicina, bem como os respectivos docentes. Concebido e realizado
para permitir a implementação de um modelo inovador de aprendizagem na área da Medicina,
o edifício irá igualmente comportar o Centro de Investigação em Ciências da Saúde,
proporcionando aos alunos um contacto mais próximo com a criação do saber.

UNIVERSIDADE DE LISBOA TEM NOVO REITOR
António Sampaio da Nóvoa é o novo Reitor da Universidade de Lisboa. Cerca de 80% dos
membros da Assembleia da Universidade exerceram o seu direito de voto, tendo o novo Reitor
recolhido 94,8% (239) dos votos expressos.
António Sampaio da Nóvoa é docente da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.
A equipa do Reitor eleito é composta pelos vice-reitores António Vallêra, da Faculdade de
Ciências, Inês Duarte, da Faculdade de Letras, e Maria Amélia Martins-Loução, da Faculdade
de Ciências.

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
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