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A RESPOSTA DE MARIANO GAGO
A resposta de Mariano Gago ao SNESup e à FENPROF diferindo a negociação das bases da
revisão dos estatutos de carreira para depois da ultimação do novo quadro legal da função
pública é simultaneamente filha de um equívoco e do desconhecimento das realidades.
Filha de um equívoco, porque o que estava e está em causa é, não a revisão dos estatutos de
carreira, mas a publicação urgente de legislação que impeça que os diplomas já aprovados
sobre a função pública penalizem as carreiras do ensino superior por serem mais exigentes e
terem um maior grau de precariedade que o regime geral entretanto renovado.
Filha do desconhecimento de realidades porque o Ministro não conhece – e suspeitamos, não
quer conhecer – a confusão que vai em muitas instituições do ensino superior a propósito do
novo quadro legal global, e as angústias que está a inspirar.
É por isso que temos em circulação a petição, para que chegue ao Ministro a voz dos que,
sendo ou não pessoalmente atingidos, se preocupam, para que sejam apontados os pontos
que pretendemos negociar.
www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?negociar&1
A petição está a ser o nosso ponto de encontro. É preciso assinar e divulgar a petição.

REUNIÕES COM OS PRESIDENTES DOS INSTITUTOS POLITÉCNICOS
Os Presidentes dos Institutos Politécnicos de Coimbra, Portalegre, Beja e Leiria, responderam
já ao pedido de reunião formulado conjuntamente pelo SNESup e pela FENPROF a todos os
Presidentes de Institutos Politécnicos.
Iremos avisando os nossos associados à medida que as reuniões forem marcadas, com vista a
uma informação mais desenvolvida.

ELEIÇÕES NO SNESup
Como já divulgado foi apresentada uma candidatura para a Direcção do SNESup. Para o
Conselho Nacional, entre candidaturas no quadro de eleições gerais e candidaturas no quadro
de eleições especiais existe um número animador de intenções de dar continuidade ao
trabalho, contudo será necessário reatar ligações com as Secções Sindicais que deixaram de
estar representadas. Para a Comissão de Fiscalização e Disciplina foi marcado novo prazo de
apresentação de candidaturas, que finda em 6 de Junho.
Teria sido preferível, dirão muitos, diferir a abertura do processo eleitoral, para depois da
negociação das medidas legislativas que vimos preconizando.
Sendo essa a nossa disposição inicial, acabámos por concluir que com um (não) interlocutor
como Mariano Gago, acabaríamos por exceder todos os prazos estatutários. No essencial, a
opção revelou-se correcta, graças aos colegas que agora se candidataram aos vários cargos.
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SNESup NA ESELx
Um pequeno grupo de docentes da Escola Superior de Educação de Lisboa aceitou sacrificar a
sua hora de almoço para, no passado dia 27 de Maio, dialogar com dois colegas da Direcção
do SNESup a propósito do novo regime de vínculos.
Agradecemos aos colegas a disponibilidade demonstrada. Entretanto, a nossa palavra de
ordem continua a ser “organizemo-nos”. Na ESELx e em muitas outras escolas, precisamos de
representantes sindicais.

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR: GOVERNO DESIGNA CONSELHO DE CURADORES
No passado 23 de Maio, o Conselho de Ministros designou, sob proposta do Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os cinco membros do conselho de curadores da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
Os curadores designados são os professores Alfredo Jorge Silva, António de Almeida Costa,
Irene Fonseca, João Lobo Antunes e José Joaquim Gomes Canotilho (presidente).
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior é uma fundação dotada de regras
claras de independência, representatividade e competência técnico científica, é responsável
pela avaliação e acreditação das instituições e cursos de ensino superior, pelos procedimentos
de garantia da qualidade desse ensino e pela inserção de Portugal no sistema europeu de
garantia da qualidade do ensino superior.

BOLSAS DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA
VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DE DIPLOMADOS
COM SÓLIDA EXPERIÊNCIA DOCENTE ANTERIOR NO ENSINO SUPERIOR
O SNESup foi informado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que está a
decorrer um período de avaliações de candidaturas a bolsas de formação científica visando a
requalificação de diplomados com sólida experiência docente anterior no Ensino Superior.
Desde Junho de 2007, a FCT atribui, no âmbito deste programa, 68 bolsas, 4 das quais de
Mestrado, 54 de Doutoramento e 10 de pós-Doutoramento.

SUBSÍDIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS – FCG
Licenciados, mestres e doutorados podem obter subsídios para a participação – com a
apresentação de comunicações – em

congressos e/ou outras reuniões

científicas

internacionais e, ainda, para estágios curtos, até 15 dias, em centros estrangeiros.
Só são aceites candidaturas on-line.
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O candidato deverá, em primeiro lugar, preencher o boletim disponível on-line, correspondente
ao concurso em aberto, registar e guardar o n.º de processo que lhe foi designado (informação
enviada por e-mail ao candidato). Para completar a sua candidatura deverá de seguida, aceder
ao MyFile, e proceder a anexação dos documentos necessários ou, se tiver dúvidas, contactarnos. Os documentos a anexar à candidatura deverão ter o formato PDF ou JPG (o tamanho
máximo recomendável é 2MB).
Cada boletim de inscrição só é válido para um concurso não sendo utilizável em mais nenhuma
candidatura. Os boletins de candidatura, submetidos através de um link previamente utilizado e
guardado, relativo a um concurso anterior, não serão aceites.
Os pedidos devem ser apresentados nos cinco concursos anuais.
De forma a prevenir dificuldades no envio dos processos, solicita-se que se evite a sua
apresentação nos últimos dias dos prazos.
As respostas são transmitidas, via electrónica, até um mês antes do início do congresso e/ou
estágio.
Prazos de concurso:
•

Até 1 de Fevereiro: para deslocações a começar entre 16 de Abril e 15 de Junho.

•

Até 1 de Abril: para deslocações a começar entre 16 de Junho e 15 de Agosto.

•

Até 1 de Junho: para deslocações a começar entre 16 de Agosto e 31 de Outubro.

•

Até 15 de Agosto: para deslocações a começar entre 1 de Novembro e 31 de Janeiro.

•

Até 15 de Novembro: para deslocações a começar entre 1 de Fevereiro e 15 de Abril.

BOLSAS DE ESTUDO DE CURTA DURAÇÃO – FCG
A Fundação Calouste Gulbenkian atribui bolsas de estudo para a realização de estudos de
pós-graduação no estrangeiro, com a duração de 16 dias a 3 meses. O objectivo principal é
fomentar a aprendizagem, a recolha e consulta de bibliografia, a discussão e redacção de
teses de doutoramento ou artigos científicos.
Só são aceites candidaturas on-line.
O candidato deverá, em primeiro lugar, preencher o boletim disponível on-line, correspondente
ao concurso em aberto, registar e guardar o nº de processo que lhe foi designado (informação
enviada por e-mail ao candidato). Para completar a sua candidatura deverá de seguida, aceder
ao MyFile, e proceder a anexação dos documentos necessários ou, se tiver dúvidas, contactar
a FCG. Os documentos a anexar à candidatura deverão ter o formato PDF ou JPG (o tamanho
máximo recomendável é 2MB).
Cada boletim de inscrição só é válido para um concurso não sendo utilizável em mais nenhuma
candidatura. Os boletins de candidatura, submetidos através de um link previamente utilizado e
guardado, relativo a um concurso anterior, não serão aceites.
Os pedidos devem ser apresentados nos cinco concursos anuais.
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De forma a prevenir dificuldades no envio dos processos, solicita-se que se evite a sua
apresentação nos últimos dias dos prazos.
As respostas são transmitidas, via electrónica, até um mês antes do início da bolsa.
Prazos de concurso:
•

Até 1 de Fevereiro: para deslocações a começar entre 16 de Abril e 15 de Junho.

•

Até 1 de Abril: para deslocações a começar entre 16 de Junho e 16 de Agosto.

•

Até 1 de Junho: para deslocações a começar entre 16 de Agosto e 31 de Outubro.

•

Até 15 de Agosto: para deslocações a começar entre 1 de Novembro e 31 de Janeiro.

•

Até 15 de Novembro: para deslocações a começar entre 1 de Fevereiro e 15 de Abril.

SUBSÍDIOS DE APOIO A PROJECTOS
INTER–UNIVERSITÁRIOS DE DOUTORAMENTO – FCG
A Fundação Calouste Gulbenkian anuncia que poderão ser apresentadas ao Serviço de
Educação e Bolsas, até ao dia 31 de Outubro de 2008, candidaturas de instituições do Ensino
Superior aos Projectos Inter-Universitários de Reforço da Capacidade Científica, que visam:
Promover a colaboração mais intensa entre departamentos de universidades portuguesas que,
possuindo já inegável mérito científico e académico, encontrem plataformas conducentes a
assegurar a realização de programas de doutoramento competitivos em termos internacionais,
atraentes para estudantes e investigadores portugueses e estrangeiros, de forma a
proporcionar a oferta de formações avançadas de alta qualidade, através da união de
competências e capacidades.
As candidaturas aos projectos que são objecto do presente Concurso podem ser apresentadas,
em associação, por instituições públicas ou privadas de Ensino Superior ou, ainda, por
departamentos dessas instituições, considerando-se Entidade Beneficiária do financiamento, a
instituição que apresenta a candidatura e que fica responsável pela execução do projecto.
As candidaturas são apresentadas na sequência da abertura do concurso, publicitada na
página da Fundação Calouste Gulbenkian na Internet e em órgão de comunicação social de
expansão nacional.
Apenas são admitidas a concurso, as candidaturas on-line apresentadas no formulário
próprio, devidamente preenchido, que reúnam os requisitos exigidos no Regulamento do
concurso.
Só são aceites candidaturas on-line.
A Entidade Beneficiária deverá, em primeiro lugar, preencher o Formulário disponível on-line,
correspondente ao concurso aberto, registar e guardar o número de processo que lhe foi
atribuído. Para completar a sua candidatura deverá, de seguida, aceder ao MyFile e proceder à
anexação dos documentos obrigatórios ou necessários e, se tiver dúvidas, fazer um pedido de
informação. Os documentos a anexar à candidatura deverão ter o formato PDF ou JPG (o
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tamanho máximo recomendável é 2MB). De forma a prevenir dificuldades no envio dos
processos, solicita-se que se evite a sua apresentação nos últimos dias do prazo.
As candidaturas ao presente concurso devem ser enviadas para a Fundação Calouste
Gulbenkian, até ao dia 31 de Outubro de 2008.

ABIC COMEMORA 5 ANOS
A ABIC está a comemorar 5 anos de existência. Cinco anos em que a ABIC organizou e
esclareceu os bolseiros; reivindicou, lutou e discutiu propostas com vista à melhoria das
condições dos bolseiros de investigação científica e criação de mais e melhor emprego
científico. A comemoração do 5º Aniversário da ABIC é, pois, um momento de festa, mas
também um momento de afirmação da Associação e das suas propostas para o Sistema
Tecnológico e Científico Nacional (STCN).
No Porto, no dia 28 ou 29 de Maio, teve lugar uma sessão aberta sobre a condição dos jovens
investigadores portugueses e sobre experiências de precariedade e problemas conexos, onde
foram apresentados caso concretos de colegas com trajectos pessoais e profissionais diversos
ilustrando os problemas com que os bolseiros se deparam quotidianamente.
Em Coimbra, no 3 de Junho às 18 horas, haverá um debate sobre bolseiros, que contará com a
participação do Dr. Jorge Leite (professor de direito), do Dr. Arsélio Pato de Carvalho (membro
do Painel Consultivo), e do Dr. António Martins (vice-reitor da Universidade de Coimbra). O
debate será moderado pelo Dr. Francisco Curado (membro da direcção da ABIC, e
representante dos bolseiros no Painel Consultivo).

REDE SCIELO COM NOVA APRESENTAÇÃO
Com uma nova apresentação, a Rede SciELO permite consultar os periódicos disponíveis na
SciELO Brasil e noutros países, incluindo Portugal. A rede mantém um acesso público em
www.scielo.org/php/index.php

USO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ELECTRÓNICOS
Dirigido a docentes, alunos e técnicos de documentação das instituições de ensino superior
público portuguesas, está em curso um estudo, através de inquérito por questionário, relativo à
aceitação dos periódicos científicos electrónicos.
Questionário disponível em www.tecosta.nome.pt/index.php?sid=14223
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STUDY IN EUROPE
Encontra-se on-line o novo portal Study in Europe www.study-in-europe.org/
Este portal destina-se a informar estudantes de todo o mundo sobre o sistema e a oferta de
ensino superior nos países europeus.
O portal neste momento ainda só se encontra disponível em inglês, mas de futuro terá versões
em chinês, espanhol, francês, português e russo.

CULTURAL CAPITAL AND EDUCATIONAL INEQUALITIES
Tem lugar em Brno, na República Checa, entre 19 e 21 de Setembro de 2008, um workshop
dirigido a doutorandos, sobre a temática do capital cultural e as desigualdades na educação.
As propostas de comunicação devem ser submetidas, até 1 de Julho de 2008, para
jarkovsk@fss.muni.cz

EDEN - EUROPEAN DISTANCE AND E-LEARNING NETWORK
Reunindo em Lisboa mais de meio milhar de participantes, a Universidade Aberta (UAb) vai
realizar, de 11 a 14 de Junho, a conferência de 2008 de uma das maiores redes mundiais de
educação à distância e e-learning, a EDEN - European Distance and E-Learning Network.
Nos dias 16 e 17 de Junho, a UAb vai também participar, em colaboração com a Universidade
Católica Portuguesa (UCP) e o Instituto Nacional de Administração (INA), na organização de
um outro importante evento: o "Forum on Quality and Innovation of Learning”.

MUSEU DA CIÊNCIA DA UC RECEBE PRÉMIO MICHELETTI 2008
O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra foi o vencedor do Prémio Micheletti 2008,
que distingue o melhor e mais inovador museu em ciência, técnica e indústria.

III ENCONTRO INTERNACIONAL MIGRANTES SUBSARIANOS NA EUROPA
Subordinado ao tema Circulação de “produtores de bens culturais” e “profissionais altamente
qualificados” na sociedade global do conhecimento, tem lugar, a 2 de Junho, na Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro, em Telheiras, um encontro que debate questões relativas a:
Migrações e desenvolvimento; Redes transnacionais de criadores culturais; As cidades como
nódulos de redes globais; Circulação de elites e a emergência de uma sociedade civil
transnacional.
Entrada livre. Registo em www.socinovamigration.org
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VII ENCONTRO DE SOCIOLOGIA DOS AÇORES
O Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores (CES-UA) e a AISLF organizam, de
26 a 28 de Novembro de 2008, o VII Encontro de Sociologia dos Açores/Colloque International
CES-UA/AISLF, subordinado ao tema “As novas configurações da mobilidade humana”.

COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOCIAL
O Centro de Estudos Cooperativos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
(CEC/FEUC) vai levar a cabo um Colóquio sobre “Cooperativismo e Economia Social ─
olhares cruzados”. Destina-se a todos os interessados nestas áreas temáticas e decorrerá, em
Coimbra, na Faculdade de Economia, nos próximos dias 27 e 28 de Junho de 2008.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Resolução da Assembleia da República n.º 18/2008, de 15 de Maio – «Guia de boas práticas
sobre requerimentos e perguntas dos Deputados».
Declaração de Rectificação n.º 29/2008, de 20 de Maio – Rectifica a Resolução da Assembleia
da República n.º 16/2008, orçamento suplementar da Assembleia da República para 2008,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de Abril de 2008.
Decreto-Lei n.º 82/2008, de 20 de Maio – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
143/2001, de 26 de Abril, que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 97/7/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio, relativa à protecção dos consumidores em
matéria de contratos celebrados a distância, regulando ainda os contratos ao domicílio e
equiparados, bem como outras modalidades contratuais de fornecimento de bens e serviços.
Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de Maio – Define o regime transitório de avaliação de
desempenho do pessoal docente até ao ano escolar de 2008-2009.
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