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CONSELHO DE MINISTROS APROVA QREN

O Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007/2013 assume como grande desígnio

estratégico a qualificação dos portugueses, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia

e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento

económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade

de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas.

Fixando o mapa de ajudas e direccionando estrategicamente os apoios dos Fundos estruturais

e do Fundo de Coesão, por todos os Programas Operacionais, o QREN, apostando na

promoção das qualificações escolares e profissionais dos portugueses, na adaptabilidade e
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aprendizagem ao longo da vida, na gestão e aperfeiçoamento profissional, na formação

avançada para a competitividade, etc., reforça a retórica do Plano Tecnológico e as

expectativas de investimento nas instituições de Ensino Superior e de Investigação Científica.

Resta esperar que os Fundos Europeus, no período 2007-2013, venham inverter a política de

desinvestimento nas instituições de Ensino Superior que, no presente ano, conheceram os

mais fortes cortes orçamentais de sempre.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Na sequência do Plenário que reuniu 160 docentes da Universidade do Minho, e que veio criar

condições para uma melhor defesa dos direitos profissionais dos seus docentes e

investigadores, a Direcção vai contactar os associados de várias escolas no sentido de

procederem à eleição de representantes sindicais do SNESup.

Entretanto, estamos a equacionar a hipótese de, desejavelmente em conjunto com outras

associações sindicais, desencadear iniciativas junto de diversos órgãos de soberania para

garantir o direito à distribuição de documentos sindicais através da UM - Net.

REUNIÃO NO ISCAP

Com a presença do Presidente da Direcção, do Delegado Regional do Porto, José Rodrigues,

e dos delegados sindicais do ISCAP, decorreu, no passado dia 3 de Janeiro uma sessão-

debate com os docentes da instituição.

Estiveram em debate as propostas e eventuais implicações dos relatórios elaborados no

quadro da avaliação internacional do sistema de Ensino Superior português, os desafios e

problemas das instituições do Politécnico e a falta de soluções para a resolução dos problemas

dos equiparados.

CONTACTOS INSTITUCIONAIS NO IPVC

O SNESup e o SPN reuniram no dia 4 de Janeiro com o Presidente em exercício do Instituto

Politécnico de Viana do Castelo, tendo sido abordadas questões relativas à sustentabilidade

financeira da instituição face aos cortes orçamentais e aos seus efeitos no domínio das

renovações de contratos de docentes.

Por parte do SNESup estiveram presentes o Presidente da Direcção, Paulo Peixoto, e a

Delegada Regional, Luísa Santos.

No dia anterior teve lugar uma reunião do SNESup com a Presidente do Conselho Directivo da

Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
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UGT DEFENDE SUBSÍDIO DE DESEMPREGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Secretariado da UGT divulgou uma Resolução, aprovada por unanimidade, em que, entre

outros pontos relativos às políticas económica, social e laboral, defende a existência de

subsídio de desemprego para todos os trabalhadores da Administração Pública.

Já em 2003 o Secretariado da CGTP, em reunião com o SNESup, se tinha mostrado favorável

a esta reivindicação.

O SNESup que desde 1999 vem defendendo a criação do subsídio de desemprego junto dos

sucessivos Governos, da Assembleia da República e do Provedor de Justiça, inclusive

formulando propostas de diploma legislativo, e que tem várias acções a correr em tribunal com

o mesmo objectivo, espera que, em consequência da posição agora convergente das duas

Confederações o assunto seja colocado na agenda da concertação social e na

negociação colectiva da função pública.

O SNESup recorda que ainda há meses tomou a posição de não emitir mais nenhum pré-aviso

de greve coincidente com greves de sindicatos da função pública, enquanto estes não

assumissem o objectivo de institucionalização do subsídio de desemprego.

ENSINO SUPERIOR – DUAS ANÁLISES IMPORTANTES

A comunicação social tem vindo a conferir, com inteira pertinência, o devido relevo à pesquisa

de Manuel Caldeira Cabral (Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho) intitulada

"Estudo da expansão do sistema de ensino superior português nas últimas décadas",

disponível para download em

http://www2.eeg.uminho.pt/economia/heredia/Files/Expansao_ES_2006.pdf.

No Público de 8 de Janeiro de 2007 pode ler-se "Ensino Superior cresceu nas instituições

menos procuradas e com médias mais baixas". A referência do nosso colega à inexistência de

subsídio de desemprego para os docentes do ensino superior mereceu destaque.

Também não passou desaparecida a análise do peso do papel das Universidades na criação

de patentes, ínsita no primeiro número de 2007 da revista Marcas e Patentes, do Instituto

Nacional de Propriedade Industrial. Sandro Mendonça (ISCTE e Universidade de Sussex)

assina o trabalho "Criatividade tecnológica e comercial - Portugal visto através das patentes e

marcas" que suscitou no Diário de Notícias de 10 de Janeiro a peça "Universidades inovam

mais do que empresas portuguesas". Este número da Revista está disponível em www.inpi.pt

TOMADA DE POSSE DO REITOR DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Eleito a 7 de Dezembro de 2006, António Rendas, da Faculdade de Ciências Médicas, sucede

a Leopoldo Guimarães (que se recandidatou ao cargo), tomando posse a 19 de Janeiro como

Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
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SESSÃO DE LANÇAMENTO DO 7º PROGRAMA-QUADRO

O GRICES organiza no próximo dia 19 de Janeiro uma Sessão de Lançamento do 7ºPQ, que

contará com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Director

Geral da DG Investigação da Comissão Europeia. A sessão decorre no Grande Auditório do

LNEC, das 8:30h às 17:30h.

CONCURSO EUROPEU PARA JOVENS

INVESTIGADORES COM DOUTORAMENTO HÁ MENOS DE 10 ANOS

Está aberto um concurso europeu (até 25 de Abril) para jovens investigadores com

doutoramento há menos de 10 anos, nas diversas áreas científicas.

Estima-se que venham a ser atribuídas cerca de 200 bolsas por ano, com duração até 5 anos.

Cada bolsa poderá ter um financiamento anual, em média, de 100 a 400 mil euros.

De referir que este concurso não exige o estabelecimento de parcerias, podendo ser feito

apenas por um investigador (inserido numa entidade e promovendo a formação de uma equipa

de investigação).

O objectivo principal é de apoiar jovens investigadores que estão a constituir a primeira equipa

de trabalho ou a desenvolver, autonomamente, os primeiros projectos de investigação,

contribuindo, assim, para o aparecimento e reforço de novas equipas de investigação de

excelência.

Neste âmbito tem vindo a ser disponibilizada documentação, designadamente a Nota

Estratégica divulgada pelo European Research Council e o Work Programme (que também se

aplica aos concursos que serão abertos para os investigadores já com investigação já

consolidada).

A candidatura será feita electronicamente, em formulário a disponibilizar brevemente. O Guia

de Concurso será, igualmente, disponibilizado em breve. Novas e adicionais informações

podem ser obtidas em

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3

COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCATIVA COM A CHINA

Dado o grande interesse em fortalecer a cooperação com a China no domínio de I&D, tendo

em vista a visita à China do Primeiro Ministro, que será acompanhado do Ministro da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, o GRICES agradece que, até 16 de Janeiro (tel: 21 782 83 21),

lhe seja remetida informação pertinente relativa a contactos, projectos, orientação de

estudantes, visitas, organização de conferências ou outras actividades em que as unidades de
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investigação tenham estado envolvidos nos últimos anos, ou em que pretendam vir a envolver-

se no futuro, com investigadores e/ou Instituições de Investigação chinesas.

BOLSAS FULBRIGHT

No âmbito das Bolsas Fulbright, para períodos de curta duração nos Estados Unidos ou tendo

em vista convites de instituições portuguesas a cientistas americanos, encontram-se abertos

concursos em três domínios de diferente natureza. Mais esclarecimentos em

http://www.ccla.pt/eng/index.php

XV COLÓQUIO AFIRSE – EM HOMENAGEM A MARIA TERESA AMBRÓSIO

Realiza-se nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro o XV colóquio da Association Francophone

Internationale de Recherche Scientifique en Education. O colóquio tem lugar na Faculdade de

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e homenageia Maria Teresa

Ambrósio (ver InfoSNESup 42). Informações e inscrições em

www.fpce.ul.pt/conferencias/afirse2007

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações

• Lei n.º 53-C/2006, de 29 de Novembro – Determina a prorrogação da vigência das

medidas aprovadas pela Lei n.º 43/2005, de 29 de Agosto, até 31 de Dezembro de

2007.

• Lei n.º 53-D/2006, de 29 de Novembro – Altera a contribuição dos beneficiários dos

subsistemas de saúde da Administração Pública.

• Portaria n.º 1433-A/2006, de 29 de Novembro – Regula o pagamento de custas e

multas processuais

• Portaria n.º 8-B/2007, de 3 de Janeiro – Estabelece as normas de execução

necessárias à aplicação do regime jurídico de protecção no desemprego, constantes

no Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro

• Portaria n.º 30-B/2007, de 5 de Janeiro - Actualiza o regime de comparticipação do

Estado no preço dos medicamentos

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 - Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), nº 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


