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VÍNCULOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES
O SNESup não foi convidado a participar na negociação do novo Sistema de Vínculos,
Carreiras e Remunerações cujo documento base, em 2 ª versão, divulgámos há dias a todos os
docentes do ensino superior. Duvidamos que os "sindicatos da função pública" estejam
suficientemente atentos às suas repercussões no ensino superior.
Entretanto, torna-se claro que a revisão dos Estatutos de Carreira só faz sentido em articulação
com a negociação do sistema de vínculos, carreiras e remunerações.

Procuraremos publicar alguns esclarecimentos sobre o que está em causa em próximo
comunicado, tal como fizemos já no alerta que enviámos sobre o regime de dedicação
exclusiva.

ENCONTRO SNESUP – FENPROF
Realizou-se em 10 de Março último no Instituto Superior Técnico um encontro de
representantes e activistas sindicais do SNESup e da FENPROF com cerca de 70
participantes, tendo sido aprovada uma Moção que, entre outras iniciativas, prevê a realização
de reuniões em todos os estabelecimentos de ensino superior público no mês de Maio, numa
perspectiva de luta pelo ensino superior e pela carreira, e exige que a anunciada revisão dos
Estatutos de Carreira decorra de acordo com calendário e metodologia previamente
negociados.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO – CARTA AOS DEPUTADOS
Conforme anunciado na Carta Aberta do Presidente da Direcção do SNESup ao Ministro
Augusto Santos Silva e ao Deputado Alberto Martins o SNESup apresentou, em carta aos
Deputados, subscrita também pela FENPROF, um projecto de lei instituindo o subsídio de
desemprego para toda a Administração Pública.
O projecto de lei, ou melhor, o texto que será projecto de lei se assumido por algum grupo
parlamentar, pode ser lido no nosso site www.snesup.pt. Recebemos já uma mensagem do
Senhor Deputado José Paulo Carvalho, do CDS / PP, sobre este assunto e o BE deu-nos
notícia da apresentação de uma iniciativa legislativa sua.

MODELO DE GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Estando anunciada, para o primeiro semestre de 2007, a apresentação de propostas de
medidas legislativas, torna-se imprescindível colher a sensibilidade dos docentes do Ensino
Superior sobre alguns aspectos fulcrais de possíveis "reformas". Nesse sentido apela-se ao
preenchimento do questionário disponível no endereço www.snesup.eu

INICIATIVAS PRÓXIMAS
Vão ser realizadas proximamente as seguintes reuniões
•

Dia 15 de Março (5 ª feira) às 17 horas – Equiparados da Escola Superior Agrária do IP
Beja.

•

Dia 19 de Março (2 ª feira) às 18 horas – Secção Sindical do SNESup na Escola Superior
de Comunicação Social do IP Lisboa.

•

Dia 20 de Março (3ª feira) às 18 horas e 30 minutos – Secção Sindical do SNESup no
Instituto Superior de Gestão.

•

Dia 29 de Março (5 ª feira) às 17 horas – Secção Sindical do SNESup na Universidade da
Beira Interior.

Todas as reuniões se realizarão nas respectivas Escolas à excepção da segunda, que terá
lugar na sede de Lisboa do SNESup.
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UNIVERSIDADE DO MINHO
A Universidade do Minho, através de medidas orçamentais internas, parece ter conjurado o
cenário – sem apoio legal – de envio de docentes para disponibilidade especial. Manter-nosemos atentos à questão da renovação de contratos e às contratações como professores
auxiliares dos docentes e ex-docentes que se doutorem.
Entretanto a Web-Net da Universidade do Minho, que se tornou famosa em todo o país por
funcionar com um censor anónimo acoplado, dará lugar a Web-Nets de unidades orgânicas.

CIÊNCIAS DO DESPORTO NA BEIRA INTERIOR
O Departamento de Ciências do Desporto da UBI está a ser notícia por procedimentos
altamente contestáveis em matéria de atribuição de serviço docente, designadamente por
atribuição de excesso de disciplinas a assistentes ou até, num caso, por atribuição de
disciplinas que o visado não foi contratado para leccionar, nem tem preparação para o efeito.
Colocámos já duas providências cautelares.
O conhecido "Dêem-me quinze dias e darei qualquer cadeira desta escola, dêem-me mais
quinze dias e darei qualquer cadeira da Universidade portuguesa" está de volta na modalidade
"Têm 48 horas para preparar qualquer cadeira que eu entender".

AGRÁRIA DE BEJA
Continua a pressão sobre os contratos e remunerações dos colegas da ESA de Beja.
Na berlinda, agora, a atitude da Presidência do Instituto Politécnico e as informações que terá
prestado ao MCTES sobre a real situação financeira da ESAB.

SNESUP NO ISMAI
Com a presença do Presidente da Direcção e dos Delegados Regionais do Porto, em 9 de
Março, o SNESup esteve presente no Instituto Superior da Maia.
Na ocasião teve lugar uma reunião com a Direcção da Maiêutica onde foram discutidas
questões relativas aos desafios presentes do Ensino Superior Privado e a questões laborais
dos docentes da instituição, tendo-se o SNESup disponibilizado para participar na discussão e
elaboração de eventuais propostas respeitantes ao enquadramento dos docentes numa
estrutura de carreira do ISMAI.
Na sequência da reunião decorreu um encontro com docentes.

REUNIÃO COM A NOVA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO
O Instituto Superior de Gestão (ISG) e o Instituto Superior de Novas Profissões (INP) passaram
a integrar o universo de estabelecimentos detidos pela COFAC, também titular da Universidade
Lusófona.
No passado dia 8 de Março a Direcção do SNESup reuniu com a nova administração da
Ensinus – Estudos Superiores, S A, entidade titular do ISG, liderada pelo próprio Manuel
Damásio, para discutir questões de ordem laboral.
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INSTITUTO PIAGET
Num dos estabelecimentos detidos pelo Instituto Piaget – o ISEIT de Almada – foi eleito pela
primeira vez um representante sindical do SNESup. Esperamos que noutros pólos seja seguido
este exemplo.
O SNESup tem uma participação pendente na Inspecção-Geral do Trabalho.

INSUCESSO ESCOLAR – CASO DE LISBOA
A 16 de Março tem lugar um seminário, na Universidade de Lisboa, destinado a debater o
“Insucesso Escolar no Ensino Superior: o caso de Lisboa. Este seminário reúne investigadores
das ciências sociais das cinco instituições públicas de ensino superior de Lisboa (Instituto
Politécnico de Lisboa, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Universidade
de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa e Universidade Técnica de Lisboa).
Os relatórios sobre os Percursos Escolares dos Estudantes da Universidade de Lisboa que vão
ser apresentados no Seminário. (Coordenação Científica: Ana Nunes de Almeida, Pró-Reitora
da Universidade de Lisboa), podem ser consultados em:
http://www.ul.pt/pls/portal/docs/1/71094.PDF (À entrada: um retrato sociográfico dos estudantes
inscritos no 1º ano).
http://www.ul.pt/pls/portal/docs/1/71127.PDF (Estudo sobre o abandono).

TEXTOS UNIVERSITÁRIOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através de um Protocolo estabelecido com a
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), apoia a edição de monografias na área das Ciências
Sociais e Humanas. As obras seleccionadas serão incluídas na série Textos Universitários de
Ciências Sociais e Humanas. O concurso encontra-se aberto de 1 de Março a 13 de Abril de
2007.
São admitidos a concurso trabalhos originais na área das Ciências Sociais e Humanas,
elaborados no quadro de instituições de ensino superior, incluindo teses de doutoramento. Não
são admitidos os trabalhos elaborados para efeitos de teses de licenciatura e mestrado, bem
como trabalhos já recusados em anteriores concursos abertos no âmbito deste Protocolo. Para
mais informações pode utilizar o e-mail sofia.oliveira@fct.mctes.pt

4ª CONVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE UNIVERSIDADES
Tem lugar em 29 e 30 de Março de 2007 a 4ª Convenção da Associação Europeia das
Universidades (AUE). A Convenção conta com as presenças de Durão Barroso, Presidente da
Comissão Europeia; Ján Figel, Comissário Europeu para a Educação, Cultura e Juventude;
David Ward, Presidente do Conselho Americano para a Educação; Zhang Xinsheng, Vice
Ministro da Educação da República Popular da China; Fotis Kafatos, Secretário do Conselho
Cientifico do European Research Council. Destina-se a apresentar os primeiros resultados de
Trends V, sobre a implementação na Europa das reformas do Processo de Bolonha. Promove
mesas redondas e grupos de trabalho com Reitores, especialistas internacionais e consórcios.
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A Convenção da AUE tem lugar antes da reunião ministerial sobre Bolonha, (Londres, Maio de
2007), mas a sua ordem de trabalhos é muito mais ampla, de acordo com o crescente
interesse político nas universidades como a chave da competitividade europeia. Esta 4ª
Convenção da AUE serve também como fórum para encontrar respostas aos desafios do
Processo de Bolonha e da Agenda de Lisboa, no sentido de enaltecer a necessidade interna e
externa de tornar atractivo o sistema da Educação Superior europeu.
Da Convenção resultará a Declaração de Lisboa, que será apresentada na reunião ministerial
de Londres e comunicada amplamente por toda a Europa aos membros da AUE, aos governos
e a todos interessados. A Declaração de Lisboa será o fundamento da agenda da AUE no
futuro próximo.
Para mais informações está disponível um programa preliminar em www.ul.pt

XVIII ENCONTRO DE PROFESSORES DE CONTABILIDADE NA ESG
A ADCES – Associação de Docentes de Contabilidade do Ensino Superior – realiza a 16 e 17
de Março, na Escola Superior de Gestão, em Idanha-a-Nova, o XVIII Encontro de Professores
de Contabilidade.
Tendo como tema central “Professores de Contabilidade: que futuro no Ensino Superior”, e
contando com a presença do SNESup, o encontro reúne mais de 150 docentes. Para além das
questões em debate, relacionadas com as metodologias / práticas de ensino e aprendizagem,
a iniciativa inclui ainda a entrega dos prémios Sage aos melhores alunos da Escola e à melhor
comunicação do Encontro do ano anterior. Mais informações em http://adces-2007.esg.ipcb.pt/

WORKSHOPS TEMÁTICOS SOBRE ÁREAS EMERGENTES DE PESQUISA
A European Science Foundation promove a realização de workshops temáticos internacionais
breves (1 a 3 dias) para a discussão de áreas emergentes de pesquisa e preparar acções
conjuntas. As candidaturas (em todas as áreas científicas) estão abertas até 27 de Abril de
2007. Mais informação em http://www.esf.org/workshops/call

III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO
A Escola Superior de Educação Jean Piaget – Almada, promove o III Encontro de Educação da
E.S.E. Jean Piaget de Almada – “A Violência na Escola (Com)partilhar em Sala de Aula”, a
realizar nos dias 29 e 30 de Março de 2007, na Aula Magna do Campus Universitário de
Almada.
O encontro procura reflectir sobre as formas de “violência” existentes nos diferentes contextos
vivenciais das crianças e dos jovens de hoje, assim como perspectivar modelos e/ou
estratégias de actuação no sentido da prevenção da violência, apresentando experiências
concretas de projectos de educadores, professores e equipas multidisciplinares, abordando a
necessária articulação de profissionais.
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CONCURSO “JOVENS CIENTISTAS E INVESTIGADORES” 2007
A Fundação da Juventude volta convida os jovens a aderir ao concurso “Jovens Cientistas e
Investigadores”, cujo objectivo é promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre
jovens cientistas e investigadores, e estimular o aparecimento de jovens talentos. Enquanto
promotora da iniciativa, a Fundação da Juventude pretende, ainda, atrair os jovens para
carreiras profissionais ligadas à Ciência e à Tecnologia, à Investigação e ao Desenvolvimento.
O prazo limite de entrega dos trabalhos termina a 20 de Abril de 2007, devendo os mesmos ser
entregues ou enviados para a Fundação da Juventude, as moradas que constam no
regulamento. Mais informações em http://www.fjuventude.pt/

PRÉMIO UNIVERSIDADE DE LISBOA 2006
O Júri do Prémio Universidade de Lisboa 2006 atribuiu por consenso o galardão a Maria Odette
Santos Ferreira, Professora Catedrática Jubilada da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa.

PRÉMIO ISPA
O Centro de Investigação e Intervenção realizou, a 7 de Março, uma sessão pública para a
entrega do prémio ISPA de Investigação em Psicologia e Ciências do Comportamento. O
prémio distinguiu Marina Fuertes, do Department of Pediatrics da Harvard Medical School.
O Prémio ISPA de Investigação em Psicologia e Ciências do Comportamento foi instituído em
2003 pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, com o objectivo de distinguir anualmente o
trabalho de jovens investigadores portugueses, publicado nos três últimos anos numa revista
internacional com arbitragem científica. O prémio tem o valor de 2.500 euros e com ele
pretende-se estimular a inovação, o método, a criatividade e o rigor científico na investigação
na área da Psicologia e ciências afins.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 6 de Março – Estabelece as normas de execução do Orçamento
do Estado para 2007.
Decreto-Lei n.º 51/2007, de 7 de Março – Regula as práticas comerciais das instituições de
crédito e assegura a transparência da informação por estas prestada no âmbito da celebração
de contratos de crédito para aquisição, construção e realização de obras em habitação própria
permanente, secundária ou para arrendamento, bem como para aquisição de terrenos para
construção de habitação própria.
Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março – Aprova o regime da formação do preço dos
medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipados

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
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