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REVISÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA: O ECIC

Apesar de não ter sido ainda divulgado o documento do MCTES previsto para Setembro têm

continuado os trabalhos preparatórios da intervenção do SNESup neste domínio.

No que se refere à prevista revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC), a

Direcção do Sindicato manteve já duas reuniões, a primeira em Julho, a segunda em

Setembro, com o Secretariado Executivo do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios

de Estado.

Entendemos aliás que, conforme decorre das orientações aprovadas em Assembleia Geral, é

necessário que todas as formas de vinculação estejam enquadradas pelos Estatutos de

Carreira, o que no caso do ECIC significará, para nós, um tratamento adequado da situação

dos investigadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo e dos

investigadores bolseiros de pós-doutoramento, em que apoiamos a posição da ABIC no sentido

de os bolseiros ficarem enquadrados num contrato de trabalho a termo de regime especial.
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NOVO REGIME DE VÍNCULOS CARREIRAS E REMUNERAÇÕES ADIADO?

Segundo o Jornal de Negócios de 13 de Setembro, este regime, em cuja negociação o

SNESup não foi chamado a participar, e se encontra pendente na Assembleia da República, irá

ter o seu início de vigência adiado para 1 de Janeiro de 2009 por estar dependente de muitos

outros "diplomas satélite", um dos quais uma alteração ao Código do Trabalho que criará um

ainda misterioso "contrato de trabalho em funções públicas" mais desfavorável que o regime

geral do contrato de trabalho.

Na prevista revisão dos Estatutos de Carreira teremos de fazer propostas que minimizem o

impacto negativo do novo regime em carreiras que se desenvolvem em grande parte através

de contratos administrativos de provimento e que já na anterior revisão do regime de função

pública, em 1989, não ficaram adequadamente defendidas.

SINDICATO ATENTO AO INCUMPRIMENTO DO ECDU

Em diversas Universidades e Faculdades estão a ocorrer bloqueios à contratação automática

como professores auxiliares de docentes e ex-docentes que concluíram os seus

doutoramentos, e que nos termos do ECDU a ela têm direito.

Vimos também sendo alertados para situações em que, à boa maneira do Politécnico em anos

recentes, são denunciados contratos para impedir a sua renovação pelos períodos estipulados

pelo ECDU, ficcionando-se seguidamente, através de coacção dos visados, a celebração de

novos contratos por período inferior.

Temos vindo a actuar, mas só o poderemos fazer com sucesso se soubermos atempadamente

destas situações.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: NOVAS INICIATIVAS EM PERSPECTIVA

O abaixo-assinado dos professores com nomeação definitiva em solidariedade com os colegas

com vínculos precários, ideia nascida "nas bases" do SNESup e lançado em conjunto com a

FENPROF reuniu já mais de 800 assinaturas, número que urge aumentar com vista a entrega

ao Primeiro Ministro, seu destinatário. O SNESup propôs recentemente à FENPROF diversas

outras iniciativas para os meses de Setembro e Outubro que irão ser concretizadas

conjuntamente.

Registamos entretanto nova tomada de posição da UGT a favor do subsídio de desemprego na

Administração Pública e a denúncia da situação de inexistência de subsídio de desemprego no

ensino superior feita em Agosto pelos Trabalhadores Sociais Democratas (TSD) e já em

Setembro pelo Dr. Marques Mendes.

Entretanto só no início de Setembro foram conhecidos os resultados das candidaturas às

bolsas para docentes desempregados apresentadas no início de Abril. Cinco meses para a

decisão, num apoio que visa admitidamente atenuar a inexistência de subsídio de desemprego,

é muito, sobretudo quando há ainda que aguardar a celebração dos contratos e, depois, o

início de pagamento.
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SNESUP FAZ CONTACTOS NOS AÇORES

Prosseguindo a ronda de contactos institucionais em curso desde há alguns meses, as

estruturas do SNESup nos Açores reuniram recentemente com o PSD Açores, a quem

alertaram para os vínculos precários de uma grande parte do pessoal docente da Universidade.

A iniciativa teve, como é habitual, largos ecos na comunicação social regional.

ISMAI

A acumulação de processos disciplinares dirigidos contra um Professor do ISMAI nosso

associado e investido em funções de representação sindical, está, e continuará, a dar lugar, da

parte do Sindicato, a uma resposta que transcende o mero âmbito jurídico, quer por constituir

um caso grave de assédio moral, quer ainda por caricaturar a investigação científica (encerrar

um indivíduo numa sala e dizer-lhe que faça "investigação" das tantas às tantas mostra a forma

como na generalidade das privadas se encara esta actividade), quer finalmente por,

confessadamente, pretender punir alegadas opiniões políticas e sindicais.

Cabe dizer que nunca tivemos notícias de actuações deste tipo na Independente, na

Internacional ou na Moderna que, por razões de vária ordem, enfrentam neste momento

cenários de encerramento.

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DA FCT DE PROJECTOS DE I&D

Foram divulgados os resultados do concurso da FCT, para todos os domínios científicos, que

decorreu em 2006. A lista com os projectos ganhadores, que estão actualmente em fase de

arranque, está disponível em

http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2006/Painel_Result/default.asp?idconcurso=44.

CONCURSO DE PROJECTOS DA FCT

A FCT, no âmbito do Compromisso com a Ciência, tem aberto um concurso para projectos de

investigação científica e de desenvolvimento tecnológico no domínio da investigação clínica.

O concurso resulta da cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

e o Ministério da Saúde.

Os projectos devem ser apresentados na área de investigação clínica, atendendo às

prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Saúde e no programa do Governo,

nomeadamente as doenças cardiovasculares, oncológicas, infecciosas, do foro mental, ou os

problemas de saúde especialmente associados aos grupos mais vulneráveis da população

portuguesa. As patologias e domínios da intervenção clínica visados poderão abarcar cuidados

desenvolvidos nos diferentes níveis: ambulatório, domiciliário e hospitalar.

O concurso mantém-se aberto até 29 de Setembro de 2007. O formulário de candidatura está

disponível em http://www.fct.mctes.pt/concursos.fct.mctes.pt/projectos/ e o regulamento pode

ser consultado em http://www.fct.mctes.pt/projectos/concurso2006/regulamento/.
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APOIO À ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

Encontra-se aberto, até 1 de Outubro de 2007, concurso para apoio à organização de

Conferências Científicas na área das Ciências Sociais que venham a ocorrer em 2009. As

conferências serão organizadas pela ESF (European Science Foundation) e terão lugar na

Suécia. Podem ser solicitados esclarecimentos por e-mail (conferences-proposals@esf.org) e

informações adicionais podem ser consultadas em http://www.esf.org/conferences.

ACORDOS CIENTÍFICOS

Até 28 de Setembro de 2007, ao abrigo do Acordo Científico e Técnico entre Portugal e a

Tunísia, encontra-se aberto concurso para realização de Intercâmbio de investigadores no

âmbito de projectos comuns de investigação. Mais informações estão disponíveis em

http://www.grices.mctes.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=144 ou

através de e-mail (Teresa.delicado@grices.mctes.pt).

Até 30 de Setembro de 2007, no âmbito do Convénio GRICES/ASCR (República Checa),

encontra-se aberto concurso para realização de investigação conjunta e intercâmbio de

investigadores no âmbito dos projectos comuns. Mais informações podem ser obtidas por e-

mail (m.ferreira@grices.mctes.pt).

Está aberto em permanência concurso para o Programa de Cooperação Científica e

Tecnológica no âmbito do convénio entre o Grices e a Fapesp (São Paulo – Brasil), visando

fomentar a colaboração entre investigadores no desenvolvimento de projectos de investigação

em andamento ou a ponto de serem iniciados na instituição anfitriã.

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO COM TIMOR-LESTE

O Programa de Cooperação CRUP/FUP com Timor-Leste – UNTL abriu uma 1ª fase de

manifestações de interesse para docentes do ensino superior público interessados em

leccionar na Universidade Nacional de Timor-Leste. Mais informações sobre as condições de

participação em http://www.fup.pt/noticia.php?id=77 ou em http://www.fup.pt.

BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Através do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia dos Açores, o Governo Regional dos

Açores concede 24 bolsas de pós-doutoramento em várias áreas/domínios científicos (Ciências

Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Terra e do Espaço; Ciências do Mar; Ciências da

Saúde; Bioquímica e Biotecnologia; Ciências Sociais). Informações adicionais disponíveis em

http://bolsas.universia.net/PT/noticia.do?idNoticia=411

BOLSAS FULLBRIGHT

Até Fevereiro de 2008, a Fundação Fullbright, mantém aberto concurso para três tipos de

bolsas destinadas a promover intercâmbios com instituições dos EUA. Os editais podem ser

consultados em http://www.ccla.pt/por/2.0acti/2.1bolsas.php.
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BOLSAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Até 19 de Outubro de 2007, a Universidade de Coimbra, através do Instituto de Investigação

Interdisciplinar, nos termos do Regulamento de Bolsas da Universidade de Coimbra e tendo em

conta a aplicação do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, Lei nº 40/2004 de 18 de

Agosto, concede 10 bolsas de doutoramento.

As bolsas destinam-se a licenciados com média final de 16 valores ou superior (licenciatura em

ciclo de estudos de duração não inferior a 4 anos), ou Mestres, que pretendam realizar

Doutoramento na Universidade de Coimbra, incluindo a frequência de Programas Doutorais,

quando for caso disso.

Mais informações pelo e-mail iii@ci.uc.pt ou em http://www.uc.pt/iii

PRÉMIO MÉXICO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Governo do México convoca as instituições científicas e tecnológicas da América Central, da

América do Sul, do Caribe, da Espanha e de Portugal para que apresentem candidatos ao

PRÉMIO MÉXICO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA para o ano 2007.

Esta comenda foi instituída em 27 de Fevereiro de 1990 pela Presidência da República, para

prestigiar o trabalho científico e tecnológico realizado por pesquisadores activos, residentes em

países constitutivos das regiões Ibero-Americana e Caribenha, com o objectivo de estreitar o

conhecimento entre as comunidades científicas e tecnológicas dos países daquelas regiões

com as do México.

Mais informações em http://www.ccc.gob.mx ou pelo e-mail premiomexico@ccc.gob.mx.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Durante o período de interrupção de publicação do InfoSNESup, o Diário da República

Electrónico trabalhou incansavelmente.

Registamos as seguintes publicações:

Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de Julho – Aprova o regime jurídico da actividade de inspecção

da administração directa e indirecta do Estado.

Lei n.º 38/2007, de 16 de Agosto – Aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior.

Lei n.º 40/2007, de 24 de Agosto – Aprova um regime especial de constituição imediata de

associações e actualiza o regime geral de constituição previsto no Código Civil.

Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto – Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos

utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Lei n.º 45/2007, de 24 de Agosto – Terceira alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto

(exercício do direito de petição), alterada pelas Leis n.os 6/93, de 1 de Março, e 15/2003, de 4

de Junho.

Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto – Regula o acesso aos documentos administrativos e a sua

reutilização, revoga a Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, com a redacção introduzida pelas Lei n.os

8/95, de 29 de Março, e 94/99, de 16 de Julho, e transpõe para a ordem jurídica nacional a
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Directiva n.º 2003/98/CE, do Parlamento e do Conselho, de 17 de Novembro, relativa à

reutilização de informações do sector público.

Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto - Primeira alteração à Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, que

altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais.

Lei n.º 52/2007, de 31 de Agosto - Adapta o regime da Caixa Geral de Aposentações ao regime

geral da segurança social em matéria de aposentação e cálculo de pensões

Decreto Regulamentar n.º 81-C/2007, de 31 de Agosto (2º Suplemento) – Aprova a orgânica da

Inspecção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Portaria n.º 1050-C/2007, de 31 de Agosto - Estabelece a estrutura nuclear da Inspecção-Geral

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as competências das respectivas

unidades orgânicas.

Decreto-Lei n.º 308-A/2007, de 4 de Setembro – Reconhece o direito ao abono de família pré-

natal e procede à majoração do abono de família a crianças e jovens nas famílias com dois ou

mais filhos durante o 2.º e o 3.º anos de vida dos titulares, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º

176/2003, de 2 de Agosto.

Decreto-Lei n.º 309/2007, de 7 de Setembro - No uso da autorização legislativa concedida pela

Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, estabelece a forma, extensão e limites da interconexão

de dados entre diversos serviços e organismos da Administração Pública e introduz medidas

de simplificação de procedimentos e de desburocratização no âmbito da Caixa Geral de

Aposentações.

Decreto – Lei nº 309-A/2007, de 7 de Setembro (2º Suplemento) – Visa criar um sistema

específico de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino superior, investigadores e

instituições de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, procedendo à segunda

alteração ao Decreto-Lei n.º 211/98, de 16 de Julho, que regula a actividade das sociedades de

garantia mútua.

Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro - Regime jurídico das instituições de ensino superior.
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