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PROTOCOLOS

A Comissão Sindical do SNESup na Universidade dos Açores lançou uma grande iniciativa de
contactos com vista à celebração de protocolos com empresas, que já deu os seus primeiros
frutos junto do Grupo Bensaúde Turismo Hotéis, com as seguintes condições para associados
do SNESup:

• 20% de desconto no alojamento sobre preços de balcão nos hotéis: Hotel Avenida; São
Miguel Park Hotel; Terra Nostra Garden Hotel; Estalagem dos Clérigos; Terceira Mar Hotel
e Hotel do Canal.

• 25% de desconto no alojamento sobre preços de balcão no Hotel Marina Atlântico.

• 50% de desconto no alojamento sobre preços de balcão no Hotel Açores Lisboa.

Entretanto, graças, designadamente, à iniciativa da nossa colaboradora Dra. Isabel Fonseca,
estão em preparação outros protocolos, podendo já anunciar-se os relativos às Livrarias
Bulhosa, com 10 % de desconto aos sócios do SNESup.

Note-se que é preciso apresentar o cartão de sócio do SNESup, por isso pedimos a todos os
colegas que ainda não o fizeram que enviem a informação necessária à renovação de cartões.
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O INQUISIDOR – MOR

Recomendamos a  leitura do estimulante artigo de Paulo Ferreira da Cunha, reproduzido na

Secção "Em debate" do nosso site http://www.snesup.pt/htmls/EkpullAuluLnHAUeEp.shtml

Não deixamos de deplorar a escassez de artigos sobre Ensino Superior na blogosfera, e a

"reforma" de uma grande parte dos colegas que mantinham estes veículos de debate.

FINALMENTE, UMA COISA BEM FEITA?

O SNESup envolveu-se em 1999 na luta para fazer transitar os Encarregados de Trabalhos do

Ensino Superior Politécnico, que se encontram todos por lei na situação de especialmente

contratados, para as carreiras da Administração Pública. Desde aí fizeram-se reuniões a nível

nacional, diligências junto do Ministério de Tutela, levou-se o assunto à Revista e criou-se um

dossier no site, incluiu-se este ponto nas três propostas aprovadas em Assembleia Geral do

SNESup, com vista a negociações, em 2001, 2003e 2006.

A recordação mais saborosa diz respeito ao Ministro da Educação que um dia nos recebeu e

asseverou estar a par da questão, anunciando-nos até que iria criar também a figura no ensino

superior universitário.

Entretanto alguns Institutos foram operando a transição, mas todos os anos eram contratados

novos Encarregados de Trabalhos.

Ao estudarmos as sucessivas versões da lei dos vínculos, carreiras e remunerações

apercebemo-nos que se abria uma oportunidade de ouro para propor a transição dos

Encarregados de Trabalhos para a nova carreira técnica superior e nesse sentido escrevemos

ao MCTES e à Secretaria de Estado da Administração Pública.

Está já publicado o ante projecto de Decreto-Lei que funde centenas de outras carreiras da

Administração Pública em apenas três.

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Extincao_e_fusao_de_carreiras_Proj_DL11625MAR08.pdf

Os Encarregados de Trabalhos estão na página 11/212. A transição terá contudo de ser

acompanhada.

UM BOM EXEMPLO QUE VEM DE LEIRIA

Na sequência da reunião de 6 de Março, que contou com a presença de dirigentes nacionais

do SNESup, os nossos representantes sindicais promoveram na ESTG uma reunião de

Equiparados a Assistentes que contou com a presença de trinta colegas. Estão agora a entrar

requerimentos a que a dita reunião deu origem. Índice 100 para toda a vida, não!

Vão ser convocadas reuniões para outras escolas do I P Leiria.

ENSINO SUPERIOR – REVISTA DO SNESup

Conforme deliberado em Plenário da Direcção, a Ensino Superior – Revista do SNESup

passou a ser coordenada pelos colegas Paulo Peixoto (Director), Rui Costa e Madalena

Fonseca (Directores Adjuntos).

Devido ao atraso na finalização do nº 27 (Jan-Mar de 2008) este só será distribuído em Abril.
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EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL
NA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL

Integrada nas comemorações que visam assinalar o centenário da presença da CUF no

Barreiro, a Escola Superior de Educação de Setúbal (ESE/IPS) apresenta a Exposição ‘100

anos de Lutas - O outro lado da CUF’ patente nas suas instalações no Campus do IPS de 21

de Março a 04 de Abril.

Esta exposição reúne fotografias, reproduções de jornais e depoimentos que, segundo os seus

responsáveis, pretende “mostrar o ‘outro lado’ da CUF e do Barreiro, no que diz respeito à

memória operária, à memória dos combates, da resistência, travados no quotidiano da fábrica

e no quotidiano da zona, das diferentes localidades que alimentavam a CUF com força de

trabalho.”

Recorda-se o Barreiro de outros tempos e suas gentes, em particular a sua comunidade

operária constituída “por corticeiros, ferroviários, descarrregadores de mar e terra, pescadores,

operários químicos, têxteis, metalúrgicos, salineiros, gente dos ofícios, enfrentando o tempo e

os poderosos desse seu tempo.”

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada até ao dia 04 de Abril, nos dias úteis das 8.30h

às 19.30h.

FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A CIÊNCIA
APOIOS A INICIATIVAS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

A Fundação Europeia para a Ciência (FEC) abriu, até 29 de Abril de 2008, um período de

candidaturas para apoio à realização de Workshops a realizar em 2009 (entre 1 de Fevereiro e

31 de Dezembro) em todas as áreas científicas.

A Fundação convida igualmente os investigadores a submeter, até 15 de Setembro de 2008,

candidaturas para apoio à realização de Conferências Científicas a realizar em 2010.

Mais informações em www.snesup.pt

ACÇÕES MARIE CURIE
– LANÇAMENTO DE CONVITE PARA BOLSAS INDIVIDUAIS

A Comissão Europeia lançou, a 19 de Março de 2008, convite à submissão de candidaturas

relativo a Bolsas Individuais:

Bolsas Intra-Europeias (IEF); Bolsas Internacionais de Entrada (IIF); Bolsas Internacionais de

Saída (IOF).

A data limite para submissão de candidaturas é 19 de Agosto de 2008 às 17.00 horas, hora de

Bruxelas.

A informação e toda a documentação para a submissão de uma candidatura pode ser obtida

através do seguinte endereço: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Para mais informações, consultar o “Ponto de Contacto Nacional”, Ana Margarida Santos

anamargarida.santos@fct.mctes.pt
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I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA

A Universidade Aberta (UAb) vai organizar, com o apoio do Secretariado Executivo da

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o I Simpósio de Educação à Distância

dos Países de Língua Oficial Portuguesa. O encontro vai decorrer em Lisboa, nos dias 30 e 31

de Outubro de 2008, na Fundação Calouste Gulbenkian.

A iniciativa, que vai acolher conferências, painéis, workshops e exposições, é organizada com

o objectivo de postular uma reflexão alargada, que congregue instituições de ensino, agentes

políticos, professores e investigadores em torno da educação à distância, no seio da

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O Simpósio visa também “criar uma oportunidade para o aprofundamento da cooperação entre

aqueles países, com destaque para o domínio da educação”.

Para mais informações contacte Denise Henriques (Telf.: 21 391 63 32; Tlm: 969 053 669;

Email: deniseh@univ-ab.pt).

II ENCONTRO NACIONAL DOS LICENCIADOS
EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO: TRAJECTÓRIAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO

A Convenção de Profissionais da Pedagogia realiza, em Óbidos, nos dias 18 e 19 de Abril, o II

Encontro Nacional de Licenciados em Ciências da Educação e EduCEmprega - I Feira de

Emprego, Formação e Empreendedorismo.

Pretende-se que este II Encontro permita o debate e reflexão alargados sobre as possíveis

Trajectórias de Profissionalização no campo das Ciências da Educação, quer em Portugal,

quer num contexto mais alargado, nomeadamente o Europeu, com a presença da FEPP

(Federação Europeia de Profissionais de Pedagogia). Atentos à questão da empregabilidade,

esta segunda incursão irá incidir no alargamento dos contextos laborais com particular ênfase

nos de carácter privado, estreitamente interligada com os conceitos de Empreendedorismo,

E-Learning, Inovação, Sustentabilidade, Cooperação e Desenvolvimento.

O programa e ficha de inscrição estão disponíveis on-line – www.analce.org

COLÓQUIO – “ESCOLA E RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS – DO INDIVÍDUO À ORGANIZAÇÃO”

Organizado pelo Departamento de Ciências da Educação da Universidade dos Açores,

realiza-se, no próximo dia 5 de Abril, pelas 09h00, no Anfiteatro C do campus de Ponta

Delgada, um Colóquio intitulado "Escola e resolução de problemas - do indivíduo à

organização".

Com este Colóquio pretende-se estimular o debate em torno do conceito e da natureza de

problema na escola e fomentar a discussão sobre estratégias de resolução de problemas, tanto

ao nível individual como organizacional.
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RUMO À ESCOLA SEM MUROS – AS TIC NA EDUCAÇÃO EM PORTUGAL

A conferência realiza-se, a 16 de Abril de 2008, no Anfiteatro da Faculdade de Psicologia e de

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e aborda questões relativas à “Mediação

Crítica das TIC na Educação”, “E-moderação e mediação colaborativa nas comunidades de

aprendizagem” e “As TIC na educação em Portugal. Concepções e práticas”.

http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,475859&_dad=portal&_schema=PORTAL

Inscrição gratuita através do número 226 088 322.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Portaria n.º 238-A/ 2008, de 14 de Março (Suplemento) – Regulamenta a Lei n.º 67-B/2007, de

31 de Dezembro, que consagra a obrigatoriedade de publicação anual de uma lista de credores

da administração central do Estado.

Portaria n.º 244/2008, de 25 de Março – Aprova as taxas e os montantes relativos a actos e

serviços prestados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Decreto do Presidente da República n.º 28/2008, de 26 de Março – Aprova a Convenção para a

Salvaguarda do Património Imaterial, adoptada na 32.ª Sessão da Conferência Geral da

UNESCO, em Paris, a 17 de Outubro de 2003.

Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, publicada em 26 de Março – Aprova a

Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada na 32.ª Sessão da

Conferência Geral da UNESCO, em Paris, em 17 de Outubro de 2003

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2008/M, de 27 de Março – Adapta à administração regional e

local da Região Autónoma da Madeira o regime de mobilidade geral entre serviços dos

funcionários e agentes da Administração Pública, previsto na Lei n.º 53/2006, de 7 de

Dezembro.

Portaria n.º 245/2008, de 27 de Março –  Altera a Portaria n.º 499/2007, de 30 de Abril, que

estabelece as normas relativas ao envio da informação empresarial simplificada (IES) por

transmissão electrónica de dados.

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), 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


