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FÉRIAS DE VERÃO APARENTEMENTE
MAIS CALMAS DO QUE AS DE ANOS ANTERIORES...

O mês de Agosto vai encontrar o SNESup envolvido em intervenções em algumas

Universidades e Politécnicos onde se não aplicam as Leis da República, particularmente os

Estatutos de Carreira. Trata-se contudo de situações que vêm sendo acompanhadas desde há

algum tempo pela Direcção, em ligação com os delegados sindicais e os advogados. Não têm

sido por enquanto reportadas, ao contrário do que sucedeu em anos anteriores, situações de

não-renovação de contratos em massa,

Dado que a "reforma das férias judiciais" obriga os advogados a terem férias necessariamente

em Agosto, estará de "turno", com consulta na sede de Lisboa, apenas uma advogada, recém

contratada pelo Sindicato em substituição da Sra. Dra Daniela Velho, que interrompeu o

exercício da advocacia. Pedimos aos colegas a maior compreensão para a menor capacidade

de acompanhamento de questões durante o mês de Agosto que o Sindicato não deixará de

evidenciar.
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....MAS COM OUTONO AGITADO EM PERSPECTIVA

A partir de Setembro irá surgir uma nova vaga de problemas, parte dos quais são já previsíveis:

- a entrada em vigor do RJIES, que prevendo um período de adaptação e um prazo

dilatado para elaboração de novos estatutos das instituições, não deixa de revogar de

imediato um conjunto de diplomas, tanto no público como no privado, com

consequências que não terão sido medidas;

- a previsível aprovação final do Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações, a que

se seguirá a aprovação de um diploma sobre contrato de trabalho em funções

públicas, um e outro com repercussões ainda desconhecidas sobre a revisão dos

Estatutos de Carreira, vai criar um período de grande incerteza;

- é quase certo um novo adiamento da apresentação de legislação sobre protecção

social na Administração Pública, particularmente sobre subsídio de desemprego.

Veremos entretanto o que se passará com o Orçamento do Estado para 2008.

SNESup REUNE COM INVESTIGADORES DOS LABORATÓRIOS DE ESTADO

No passado dia 26 de Julho teve lugar uma reunião entre a Direcção do SNESup e o

Secretariado Executivo do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, com

vista a uma primeira troca de impressões sobre a revisão do Estatuto da Carreira de

Investigação Científica (ECIC).

Renovamos o pedido, formulado aos nossos sócios integrados na carreira de investigação

científica, no sentido de uma maior participação.

PRÉMIO DIREITOS HUMANOS 2007

Encerra a 31 de Julho a candidatura ao Prémio Direitos Humanos, a atribuir pela Assembleia

da Republica no dia 10 de Dezembro de 2007. Este prémio foi aprovado pela Assembleia da

República através da Resolução n.º 69/98 de 10 de Dezembro, com as alterações introduzidas

pela Resolução nº48/2002 de 4 de Julho, (publicadas, respectivamente, nos DR, I Série A, n.º

294/98, de 22/12 e nº 166/02 de 20/7) destina-se a reconhecer e distinguir o alto mérito da

actividade de organizações não governamentais ou do original de trabalho literário, histórico,

científico, jornalístico, televisivo ou radiofónico, publicados em Portugal entre 1 de Julho do ano

anterior e 30 de Junho do ano da atribuição, que contribuam para a divulgação ou o respeito

dos direitos humanos, ou ainda para a denúncia da sua violação, no País ou no exterior, da

autoria individual ou colectiva de cidadãos portugueses ou estrangeiros. O montante do Prémio

é de € 25 000.
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SUPORTE À MAGNA CARTA PARA OS INVESTIGADORES

Reunido a 23 de Junho de 2007 em Coimbra, o Conselho Científico do LIP – Laboratório

Associado, instituição pioneira em Portugal na colaboração científica internacional, em especial

com o CERN e a ESA, ambos membros do EIROforum, congratula-se com o apoio manifestado

pela Assembleia desta organização à Carta Europeia para Investigadores.

O Conselho Cientifico do LIP espera que as recomendações contidas na Carta Europeia

venham a encontrar expressão na regulamentação, a nível nacional, que é da responsabilidade

do Estado Português.

A Carta Europeia para os Investigadores indica as funções, as responsabilidades e direitos dos

investigadores, bem como das entidades empregadoras e das financiadoras. O objectivo é

assegurar que a relação entre todas contribua para o sucesso da produção, transferência e

partilha de conhecimento e do desenvolvimento tecnológico bem como à progressão na

carreira dos investigadores.

O Código de Conduta no Recrutamento de Investigadores tem por objectivo melhorar o

recrutamento, assumir procedimentos transparentes e avaliações baseadas no mérito. O mérito

não deve apenas ser avaliado no número de publicações, mas em critérios mais abrangentes

que incluam o ensino, a supervisão, o trabalho em grupo, a transferência de conhecimentos, a

gestão e as actividades de divulgação e sensibilização.

O LIP pratica já, no seu normal exercício, a aplicação dos princípios expressos na Carta e

respeita o Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores e deve procurar

igualmente obter a adesão das instituições congéneres aos princípios expressos nestes

documentos de modo a evitar disparidades entre os investigadores de diversas instituições.

ENCONTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO

O Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de Lisboa,

vai organizar nos próximos dias 23 e 24 de Novembro de 2007, o 4º Encontro de Investigação

e Formação, subordinado ao tema: "ARTE E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO". Mais

informações em http://www.eselx.ipl.pt/cied/

REVISTA

O número 24 da Ensino Superior – Revista do SNESup, para além de publicado com atraso,

omite a identificação da equipa que conduziu a entrevista ao Reitor da Universidade do Porto, e

troca o nome do Dr. José Henriques Martins no artigo que este jurista elaborou a propósito de

um recente Acórdão judicial sobre concursos.

No próximo número serão feitas os devidos reparos.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho – Altera o Decreto Regulamentar n.º

6/2001, de 5 de Maio, que aprova a lista das doenças profissionais e o respectivo índice

codificado.

Lei n.º 26/2007, de 23 de Julho – Autoriza o Governo a aprovar um regulamento das custas

processuais, introduzindo mecanismos de modernização e simplificação do sistema de custas,

a revogar o Código das Custas Judiciais e a alterar os Códigos de Processo Civil, de Processo

Penal e de Procedimento e de Processo Tributário

Decreto-Lei nº 272/2007, de 26 de Julho – Aprova a segunda alteração ao Decreto-Lei

n.º 74/2004, de 26 de Março, estabelecendo novas matrizes para os currículos dos cursos

científico-humanísticos do ensino secundário

Portaria 817 / 2007, de 27 de Julho – Define o regime jurídico dos cursos de educação e

formação de adultos (EFA)
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