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TODOS OS CAMINHOS VÃO DAR AOS ESTATUTOS DE CARREIRA
O SNESup tem vindo a procurar sensibilizar todos os colegas para questões que se colocam
em vários domínios: o do descongelamento de escalões onde a lei ainda vigente não está a ser
aplicada, o da avaliação de desempenho, onde se percebe que a legislação aprovada, não
negociada aliás com o Sindicato, e inaplicável ao ensino superior, e, sempre, o da estabilidade
de vínculos, onde se espera venha a ser concretizado o alcance da referência à "tenure"
incluída no RJIES.
Há muitas situações a clarificar, e o instrumento dessa clarificação terá de ser a revisão dos
Estatutos de Carreira, que deverão voltar a integrar toda uma série de matérias que têm vindo
a ser tratadas em legislação avulsa, dificultando a informação sobre os direitos e deveres de
cada um.
Mas não podemos esperar de braços cruzados: requerimentos, petições colectivas,
campanhas de mensagens, são instrumentos essenciais para fazer compreender à tutela que
estamos atentos e que queremos negociações, não imposições.

ENTREVISTA AO JORNAL DE NEGÓCIOS
Paulo Peixoto, Presidente da Direcção do SNESup, deu uma entrevista ao "Jornal de
Negócios” http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Entrevista ao Jornal de Negcios.pdf sobre
financiamento e revisão dos Estatutos de Carreira.
”Mariano Gago está a vender o medicamento, mas primeiro vendeu a doença”, afirmou o nosso
dirigente.
Em matéria de revisão dos Estatutos de Carreira, o SNESup defende, reiterou, a redução da
precariedade e a adopção de mecanismos de recompensa do mérito

NOVA COMISSÃO SINDICAL ELEITA NA FCT DA UAlg
A Secção Sindical do SNESup na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve elegeu em 1 de Fevereiro uma nova comissão sindical, integrada por três elementos,
numa reunião onde foram também discutidas questões ligadas à experiência de leccionação
por blocos.

VISÃO
O número da Visão do dia 14 de Fevereiro traz uma extensa peça sobre o acordo de
saneamento financeiro da Universidade de Évora, incluindo declarações da colega Manuela
Magno, delegada sindical do SNESup.

INICIATIVAS CONTRA OS FALSOS CONGELAMENTOS
O apoio jurídico do Sindicato está a apoiar com consultas, redacção de minutas de
requerimentos e colocação de acções, colegas de instituições de ensino superior politécnico
que foram vítimas de invocações abusivas das leis sobre congelamento e viram os seus
contratos de assistente do 1º triénio renovados novamente como de 1º triénio ou que passaram
ao 2º triénio mantendo a remuneração de 1º triénio (o que também sucedeu com equiparados).
Estão entretanto pedidas ou já marcadas reuniões com várias instituições.

NUNCA É TARDE PARA FECHAR E VOLTAR
A ABRIR – UMA HISTÓRIA DA ESE DA GUARDA
Pelo Edital 938/2005, Publicado no DRII Série, n.º 234, de 7 de Dezembro, a ESE da Guarda
promoveu um concurso de contratação de um docente que, após episódios caricatos,
acompanhados pelo SNESup, acabou por ser anulado muito depois de concluído o processo
de selecção.
Os argumentos que presidiram à anulação baseavam-se nos “factos” de:
- “não aprovação da proposta de criação do curso de Comunicação Audiovisual, para a ESEG”;
- “diminuição drástica do número de alunos no Curso de Comunicação e Relações
Económicas”;
- “redução de cinco para três anos lectivos dos cursos de comunicação, como consequência da
reformulação em curso induzida pelo processo de Bolonha.”
Em Fevereiro de 2008, a ESE da Guarda divulgou uma oferta de trabalho destinada a contratar
docentes “na área de Ciências da Comunicação. A Escola lecciona as licenciaturas em
Comunicação e Relações Públicas e Comunicação e Relações Económicas”.
Na ESE da Guarda, se parece que nunca é tarde para fechar e voltar a abrir, resta saber se
também não é tarde para abrir e voltar a fechar. É que as condições de encerramento do
concurso de 2005 mantêm-se.
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MAIS UM CONCURSO POLÉMICO EM LEIRIA
Na altura do encerramento da edição deste número do InfoSNESup aguardava-se o resultado
de um conjunto de iniciativas desencadeadas pelo Sindicato para suscitar a suspensão das
provas do concurso para professor coordenador aberto na ESTG de Leiria pelo edital
nº 290/2006, contra o qual correm processos de impugnação nos Tribunais Administrativos e
Fiscais de Lisboa e de Leiria.

CALOUSTE GULBENKIAN FELLOWSHIPS
O programa Calouste Gulbenkian Fellowship proporciona anualmente a um investigador de
reconhecido mérito a possibilidade de desenvolver no Center for Transatlantic Relations (CTR)
da Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS), em Washington,
pesquisas sobre temas respeitantes às relações transatlânticas.
O candidato será seleccionado para um período de nove meses - de Outubro de 2008 a Junho
de 2009.
Abertas candidaturas até 1 de Maio 2008.
Mais informações em: www.gulbenkian.org/ae_servico_internacional_fellow.asp.
Para mais informações e o programa detalhado, consulte www.gulbenkian.pt.

CICLO DE CONFERÊNCIAS
ECONOMIA PORTUGUESA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIEDADE
A economia portuguesa vai ser alvo de uma atenta reflexão por parte de alguns eminentes
especialistas numa série de conferências promovida pela FCSH, no âmbito do 1.º Curso de
Especialização Aprofundada em Administração Pública e Sociedade. Chama-se assim à
colação a economia portuguesa, numa altura em que o País enfrenta desafios importantes e
em que a participação pública pode/deve ser qualificada. José Manuel Rolo, Campos e Cunha,
Carvalho da Silva, Braga de Macedo, João Confraria, Basílio Horta e Veiga Simão alguns dos
nomes já confirmados. Eis pois uma oportunidade a não perder para tantos quantos tenham
gosto em tomar parte nos debates candentes da actualidade. De entrada livre, pede-se aos
interessados que consultem o sítio da FCSH em www.fcsh.unl.pt/apsociedade por forma a
poderem ter acesso à informação passível de ser entretanto actualizada.

CONGRESSO DE EDUCAÇÃO/ENSINO
O Projecto Festa Redonda convida à participação no Congresso de Educação/Ensino,
subordinado ao tema A nova escola: relações pais, filhos, professores e trabalhos de
casa, que decorrerá de 28 a 31 de Março de 2008 na ilha Graciosa, nos Açores.
Mais informações: Elisabete Coelho – 96 1944128

I CONGRESSO INTERNACIONAL ESCOLAR – AMBIENTE, SAÚDE E EDUCAÇÃO
O congresso tem lugar de 8 a 10 de Maio de 2008, em Geraz do Minho e em Braga. Os
interessados em participar ou apresentar comunicações podem inscrever-se em www.cieportugal.net.

NOVA LINHA TELEFÓNICA DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem em funcionamento uma nova linha telefónica de
aconselhamento a doentes oncológicos. Segundo Vítor Veloso, presidente da Liga, “uma
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equipa de enfermeiros e psicólogos dá apoio psicossocial aos doentes, porque é importante
saberem que têm uma voz para os ajudar e encaminhar para os locais de tratamento mais
adequado”.
A Linha Cancro 808 255 255 funciona todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 22h00. O
objectivo passa, sobretudo, por “apoiar e ajudar os doentes a encararem a doença de uma
forma mais positiva, ajudando-os a encontrar formas e forças para lidar com todas as
implicações pessoais, profissionais e sociais da doença”, afirma. As questões relacionaram-se
com diagnósticos, terapêuticas e atribuição de subsídios pela Segurança Social.

CARTÕES DE SÓCIO
A emissão de cartões com base na informação actualizada fornecida pelos sócios está
atrasada, pelo que pedimos desculpa aos colegas. A empresa Planeta Virtual está entretanto a
demorar na introdução de alterações às estruturas da base de dados que lhe foram
oportunamente solicitadas.
Vamos de qualquer modo enviar insistências aos colegas que não forneceram informação.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de Fevereiro – Define a composição e o modo de
funcionamento do conselho científico para a avaliação de professores.
Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro – Regula vários aspectos da tramitação electrónica
dos processos judiciais.
Lei n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro – Aprova o regime dos contratos de trabalho dos profissionais
de espectáculos.
Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro – Aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN
para fins de identificação civil e criminal.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2008, publicada em 13 de Fevereiro – Cria a
estrutura de missão responsável pelo exercício das funções do Observatório do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2008, publicada em 13 de Fevereiro – Cria as
estruturas de missão para os programas operacionais de assistência técnica do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu, bem como os
secretariados técnicos dos programas operacionais do QREN.
Lei n.º 6/2008, de 13 de Fevereiro – Regime das Associações Públicas Profissionais.
Portaria n.º 172/2008, de 15 de Fevereiro – Aprova o Regulamento dos Internos Doutorandos
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Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
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