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SNESUP REUNE COM CONFEDERAÇÕES
A Direcção do SNESup reuniu em 28 de Julho com a UGT e a 29 de Julho com a CGTP, em
ambos os casos ao mais alto nível.
Foram trocadas informações e impressões sobre a situação nas áreas de intervenção do
SNESup e das confederações e identificados domínios de cooperação possíveis, diferentes em
cada caso. De realçar a intenção expressa pela UGT de, no espírito do Acordo sobre a Revisão
do Código do Trabalho, contrariar a generalização de pseudo-contratos de prestação de
serviços no ensino superior particular e cooperativo.
Desde já, propomo-nos reactivar a Secção "Movimentos" do nosso site, inserindo informação
sobre actividades dos nossos interlocutores. A Newsletter InfoSNESup dará particular atenção
à divulgação das iniciativas em que se registe colaboração entre o nosso Sindicato e as
confederações.

MCTES FALHA REUNIÃO DE JULHO
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não marcou a “reunião a nível técnico"
sobre vínculos e remunerações que havia ficado prevista para o corrente mês de Julho.
No momento em que encerramos esta edição decorriam tentativas de fixar uma data concreta,
no princípio de Setembro, para realizar esta reunião.

DIÁLOGO COM A APESP
Realizou-se em 29 de Julho a primeira reunião de diálogo com a associação patronal das
privadas (APESP) sob a égide do MCTES. O SNESup e a FENPROF apresentaram uma
proposta de "ponto de partida" comum envolvendo o reconhecimento de que os contratos da
generalidade dos docentes do subsistema são contratos de trabalho e pedindo à APESP que
explicite os pontos em que considera inadequada a aplicação do Código de Trabalho. A
próxima reunião terá lugar no dia 11 de Setembro.
A equipa do SNESup envolvida neste processo será apoiada pelo advogado Dr. José António
Covas.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA
Foram eleitos para a Comissão de Fiscalização e Disciplina os colegas Mário Russo, Manuel
Veludo, Jorge Santos, Fernando Tristany, Fernando Gaspar, João Relvão Caetano, Nuno
Marques, José Figueiredo e António Corral, aos quais todos os associados do SNESup se
encontram devedores pela disponibilidade demonstrada e a quem desejamos as maiores
felicidades no exercício do seu mandato.
Segue-se agora a eleição interna do Presidente, Vice-Presidente, Comissão Permanente do
órgão e a aprovação do seu Regulamento interno.

CDS RESPONDE A SNESup
O grupo parlamentar do CDS-PP respondeu ao SNESup informando que tendo recebido o
nosso fax sobre a Lei de contrato de trabalho em funções públicas foi o mesmo apresentado
aos Deputados do CDS-PP que integram a Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança
Social e Administração Pública.
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COLEGA FÁTIMA PONTES
Cabe-nos registar aqui o agradecimento unânime do Conselho Nacional do SNESup à colega
Fátima Pontes (Secção Sindical da Escola Superior de Enfermagem da Madeira) que entre
2001 e 2008 exerceu funções na Mesa do referido órgão do qual foi até há pouco tempo VicePresidente.

INTERCÂMBIO DE INVESTIGADORES - CONVÉNIO ENTRE PORTUGAL E
REPÚBLICA CHECA
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Academia das Ciências da República
Checa (ASCR), abrem concurso para realização de intercâmbio de investigadores no âmbito de
projectos comuns de investigação a decorrer no ano de 2009.
As candidaturas devem ser elaboradas conjuntamente pelos investigadores responsáveis dos
dois países e submetidas aos organismos executores do Acordo.
A submissão da candidatura à FCT deve ser realizada até 30 de Setembro através do
preenchimento do formulário electrónico disponível em
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/cooptrans/checa/formulario

ACORDOS CULTURAIS
A FCT abre concurso para concessão de apoio financeiro para missões de curta duração a
realizar no ano civil de 2009 ao abrigo de Acordos Culturais com os seguintes países: Argélia,
Bulgária, China (só na área de Ciências Sociais), Coreia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Grécia, Índia, Irlanda, Luxemburgo, México, Roménia e Rússia.
Este apoio financeiro visa o intercâmbio de docentes/investigadores, estágios e projectos
conjuntos de investigação.
As candidaturas respeitantes a 2009 deverão ser submetidas até 30 de Setembro de 2008
através do preenchimento do formulário electrónico que está disponível em:
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/cooptrans/acordos_culturais/formulario

SEMINÁRIO REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL
Entre 4 e 5 de Agosto o Núcleo de Cidadania e Políticas Sociais (CES) e o NUCEM (UFPE )
organizam um seminário sobre a temática Redes Sociais e Saúde Mental. As novas práticas
terapêuticas, que terá lugar na UFPE em Recife.
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Os investigadores destas duas instituições, actualmente envolvidos neste projecto, estão a
desenvolver uma agenda de pesquisa comparada entre os dois países, pretendendo discutir
quer os modelos de políticas públicas no domínio da desinstitucionalização da doença mental,
quer as respostas ao nível da comunidade, das redes sociais e da família. Este Seminário
pretende ser um momento de apresentação dos primeiros resultados dos trabalhos em curso,
quer entre os membros da equipa, quer para um público mais vasto.
Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/eventos/evento29.php

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL – SOCIEDADE CIVIL E POLÍTICA EM ANGOLA
A Universidade Católica de Angola e a Universidade de Coimbra, no seguimento de uma
conferência realizada em 2004 e de um livro publicado sobre o processo de transição para o
multipartidarismo (http://www.ces.uc.pt/conferenciaangola2008/pdf/capa2edicao.pdf), apresentam
esta nova conferência internacional, dedicada à relação entre sociedade civil e política, tendo
em conta o contexto nacional, regional e internacional.
Esta conferência pretende estimular uma alargada reflexão e discussão em torno das questões
relacionadas com o potencial da sociedade civil para a mudança sócio-político-económica. O
evento congrega não só académicos, mas também as chamadas Organizações da Sociedade
Civil e seus activistas, para além de vários outros intervenientes.
Para mais informação contacte a organização em angola.conference@gmail.com

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Portarias nº 701-A a nº 701-J/2008, de 29 de Julho – Normas relacionadas com a aplicação do
Código dos Contratos Públicos.
Decreto-Lei nº 146/2008, de 29 de Julho – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº
122/2007, de 27 de Abril, habilitando os organismos da administração indirecta do Estado a
poderem desenvolver, mediante autorização, iniciativas no domínio da acção social
complementar dirigidas aos respectivos trabalhadores.
Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho – No uso da autorização legislativa concedida pelas
alíneas a) a e) e h) do n.º 1 do artigo 22º do Orçamento do Estado para 2008, aprovado pela
Lei nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro, desenvolve o quadro de transferência de competências
para os municípios em matéria de educação, de acordo com o previsto no artigo 19º da Lei nº
159/99, de 14 de Setembro.
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Decreto Legislativo Regional nº 34/2008/A, de 28 de Julho - Estabelece regras especiais da
contratação pública na Região Autónoma dos Açores.
Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho - Estabelece os termos a que deve obedecer a
apresentação e recepção de propostas, candidaturas e soluções no âmbito do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Portaria nº 628-A/2008, de 22 de Julho - Aprova o Regulamento Geral dos Concursos
Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior
Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Lectivo de 2008-2009.
Lei nº 31/2008, de 17 de Julho - Procede à primeira alteração à Lei nº 67/2007, de 31 de
Dezembro, que aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e
Demais Entidades Públicas.
Portaria nº 620-C/2008, de 16 de Julho - Altera a Portaria nº 604-C/2008, de 9 de Julho (fixa e
divulga os pares estabelecimento/curso e as vagas para os concursos nacional e locais de
acesso ao ensino superior e para os concursos especiais para acesso ao curso de Medicina
por titulares do grau de licenciado, para a matrícula e inscrição no ensino superior público no
ano lectivo de 2008-2009).
Decreto-Lei nº 124/2008, de 15 de Julho - Segunda alteração ao Decreto-Lei nº 224/2006, de
13 de Novembro, estabelecendo as condições de colocação em situação de mobilidade
especial dos docentes declarados incapazes para o exercício da actividade docente e um
regime excepcional de acesso à colocação em estabelecimento de educação ou de ensino,
bem como a possibilidade de colocação em situação de mobilidade especial para os docentes
com ausência de componente lectiva.

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 - 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

InfoSNESup – Nº 85 – Julho de 2008 – 2ª Quinzena

5

