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É URGENTE REVER OS ESTATUTOS DE CARREIRA

A inadequação do regime de vínculos, carreiras e remunerações, que a Assembleia da

República já aprovou mas que não se encontra publicado, torna necessária uma urgente

revisão dos Estatutos de Carreira com vista a enquadrar situações que, como de costume, só

existem no ensino superior (recurso ao contrato administrativo de provimento para categorias

integradas na carreira, nomeações provisórias por períodos superior a um ano).

Muitos colegas nos têm contactado temendo ficar num limbo jurídico.

Tanto da parte do Ministério como da parte de outras associações sindicais, deixou de haver

pressa na revisão. Porquê?
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UMA INICIATIVA DESESTABILIZADORA

O SNESup interveio logo que contactado pelos associados interessados no sentido de

preservar os direitos dos professores do básico e secundário que são nossos colegas no

ensino superior em regime de comissão de serviço extraordinária e que o Secretário de Estado

Valter Lemos mandou notificar através das escolas de origem para largarem os seus alunos no

ensino superior e se apresentarem... para efeitos de atribuição de "horários zero".

Preocupa-nos

- que o novo despacho não reconheça o direito à comissão de serviço extraordinária no

caso dos colegas que exercem funções como professores auxiliares e assistentes no

ensino universitário e como assistentes no ensino politécnico, pondo em causa o

reconhecimento do serviço prestado para efeitos de prosseguimento de carreira no

ensino superior;

- que o membro do Governo em causa prometa, em compensação, facilitar as requisições.

Concorrer, ser admitido, e passar o período de estágio (em sentido lato) ou de nomeação

provisória em regime de comissão de serviço extraordinária é um direito.

Da requisição, contudo, nem sempre transparente na forma de selecção dos "eleitos," temos

amplas notícias de abusos. Casos houve em que se assistiu à eliminação metódica de

docentes admitidos por concurso em favor da permanência de requisitados. Não esquecemos

o que se passou anos a fio na ESE de Beja, em prejuízo de associados nossos.

DEBATES SOBRE O TÍTULO DE ESPECIALISTA

A concretização de três debates, em Lisboa, Coimbra e Porto, sobre o título de especialista,

consagrado na Lei nº 62/2007, permitiu discutir algumas questões relevantes tendo em vista a

participação do SNESup em debates sobre esta matéria passível de regulamentação futura.

Entre as questões debatidas, há algumas que, desde já, não deixam de suscitar dúvidas

legítimas e alguma perplexidade relativamente à anunciada revisão do ECPDESP.

MARIANO GAGO NOS AÇORES

A presença de Mariano Gago na Universidade dos Açores e as declarações que aí proferiu,

motivaram o depoimento do Delegado Regional do SNESup nos Açores, tendo as mesmas

merecido um amplo destaque na imprensa, designadamente no Diário dos Açores, no Açoriano

Oriental e no Correio dos Açores.

A ideia que "existe manifestamente uma clara desproporção entre a actividade da Universidade

dos Açores, em matéria de ensino, investigação e produção de serviços, e os recursos que os

contribuintes de todo o país entregam anualmente à instituição", exige ser confrontada com as

especificidades de uma Universidade sedeada em três pólos, com o padrão de qualificação

gradual do corpo docente e com a afirmação progressiva das unidades de investigação da

Universidade dos Açores.



InfoSNESup – Nº 67 – Outubro de 2007 – 2ª Quinzena
3

FCT ACTUALIZA CÓDIGOS DE ACESSO ÀS PÁGINAS PESSOAIS

A FCT está a proceder a uma actualização dos códigos de acesso às páginas pessoais dos

investigadores registados. As novas chaves-públicas passarão a ter 12 dígitos.

A actualização deve ser feita através da página http://www.fct.mctes.pt/fctsig/ (acedendo

através da entrada “Utilizadores já registados anteriormente”, e clicando em “introduzir aqui o

email que consta nos seus dados pessoais”)

A QUALIDADE EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

A Comissão Sectorial para a Educação e Formação (CS/11) e o Instituto Português da

Qualidade organizam um Encontro subordinado ao tema “A Qualidade em Estabelecimentos

do Ensino Superior. Exemplos de Boas Práticas”. O evento tem lugar no dia 15 de

Novembro, sob o patrocínio do Centro de Formação para a Qualidade (CEQUAL).

O Encontro decorre no Auditório do Instituto Português da Qualidade e pretende ser um espaço

de debate e de partilha de boas práticas, testemunhos e experiências levadas a cabo por

instituições na área da Ensino Superior.

A participação é gratuita, mas pressupõe que a inscrição seja efectuada até ao dia 9 de

Novembro junto do Secretariado do Encontro, estando o número de inscrições limitado à

capacidade da sala.

O Programa detalhado para consulta e a Ficha de Inscrição estão disponíveis para download

no site do IPQ em http://www.ipq.pt/backfiles/cs11_2007Nov_ficha.pdf

I CONFERÊNCIA PORTUGUESA DE ASSÉDIO MORAL NO LOCAL DE TRABALHO

O SNESup, que tem vindo a prestar particular atenção à problemática do assédio moral no

local de trabalho, vem divulgar a realização da  1ª  Conferência Portuguesa sobre Assédio

Moral no Local de Trabalho que se realizará no ISEG, em Lisboa, a 29 e 30 de Novembro.

Trata-se de uma realidade que, infelizmente, conhecemos bem em algumas  instituições do

ensino superior e que, não raro, o nosso Sindicato tem tido ocasião de denunciar.

“Em Portugal, parece existir uma ausência de consciência generalizada sobre esta realidade

dada a sua insuficiente divulgação, não existindo, até ao momento, nenhuma regulamentação

formal sobre riscos psicossociais, no geral, nem sobre o assédio moral no trabalho, em

particular, sendo feita apenas uma breve referência a esta temática no recente Código de

Trabalho de 2003, artigo 24º.” (do texto de apresentação da Conferência)

Informações sobre a conferência em http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/conf1/index.shtml

ENCONTRO PARENTALIDADE – ESTUDOS E PRÁTICAS

O Centro de Estudos Interculturais do Instituto Superior de Psicologia Aplicada vai realizar no

próximo dia 5 de Novembro um Encontro designado “Parentalidade - Estudos e Práticas”, onde

estarão presentes investigadores e interventores nacionais que ajudarão a reflectir sobre as

melhores formas de apoiar os pais na sua função educativa. Mais informações em

http://www.ispa.pt/ na área de Eventos.



InfoSNESup – Nº 67 – Outubro de 2007 – 2ª Quinzena
4

PRÉMIO UNIVERSIDADE DE COIMBRA

O “Prémio Universidade de Coimbra” é atribuído, anualmente, a uma pessoa de nacionalidade
portuguesa que se tenha destacado por uma intervenção particularmente relevante e inovadora
nas áreas da cultura ou da ciência.

O “Prémio Universidade de Coimbra” é constituído por um Diploma e por uma dotação em
dinheiro no valor de 25.000 euros (vinte e cinco mil euros).

Qualquer instituição ou pessoa de nacionalidade portuguesa pode enviar propostas de
candidatura ao Prémio, até o dia 21 de Novembro de 2007, dirigidas ao Reitor da Universidade
de Coimbra (Reitoria da Universidade de Coimbra, 3004-531 Coimbra).

CONCURSO DE IDEIAS: ARQUITECTURA EM LUGARES COMUNS

O Concurso de Ideias: Transição no Vale do Ave, de âmbito nacional, desafia os arquitectos a
proporem soluções originais e inovadoras para o Vale do Ave.

A apresentação deste concurso decorre no âmbito de um evento mais alargado – “Arquitectura
em Lugares Comuns”, que se desdobra em duas acções principais (Concurso de Arquitectura e
Seminário Internacional) e tem como objectivo premiar e debater soluções arquitectónicas
inovadoras para áreas urbanas que não se inserem nas definições tradicionais de cidade.

O concurso, que terá sequência num Seminário Internacional nos dias 3 e 4 de Abril de 2008,
no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, é dirigido a arquitectos e é
apresentado a 31 de Outubro.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro – aprova o regime jurídico do reconhecimento de
graus académicos superiores estrangeiros.

Declaração de Rectificação n.º 99/2007, de 23 de Outubro – Rectifica o Decreto-Lei n.º 303/2007,

do Ministério da Justiça, que no uso de autorização legislativa concedida pela Lei n.º 6/2007, de 2

de Fevereiro, altera o Código de Processo Civil, procedendo à revisão do regime de recursos e de

conflitos em processo civil e adaptando-o à prática de actos processuais por via electrónica; introduz

ainda alterações à Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e aos Decretos-Leis

n.os 269/98, de 1 de Setembro, e 423/91, de 30 de Outubro, publicado no Diário da República, 1.ª

série, n.º 163, de 24 de Agosto de 2007.

Portaria n.º 1375/2007, de 23 de Outubro – Altera a Portaria n.º 1433-A/2006, de 29 de

Dezembro, que regula o pagamento de custas e multas processuais.

Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro – Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades

por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de

Setembro, e aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil.

Portaria n.º 1408/2007, de 29 de Outubro – Fixa as vagas para um conjunto de pares
estabelecimento/curso abrangidos pelos cursos institucionais para ingresso nos cursos
ministrados em estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo para a matrícula e
inscrição no ano lectivo de 2007-2008.
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