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SNESup DEFINE DELEGAÇÃO NEGOCIAL

O SNESup, por deliberação da Comissão Permanente da Direcção, indicou para a delegação

que prepara e acompanha os contactos com o MCTES Gonçalo Xufre Silva, Catarina

Fernando, Paulo Cruchinho, Nuno Ivo Gonçalves e António Vicente, devendo quando se iniciar

uma efectiva negociação da revisão dos Estatutos de Carreira serem também chamados a

participar Paulo Peixoto e Joaquim Infante Barbosa.
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Recordamos que em matéria de negociação de medidas urgentes sobre vínculos e

remunerações lançámos a Petição: É urgente a abertura de negociações sobre vínculos e

remunerações no Ensino Superior (http://www.petitiononline.com/negociar/petition.html) e

quanto às negociações sobre a revisão dos Estatutos de Carreira nos regemos pelas

Linhas Gerais aprovadas na Assembleia Geral de 19 de Junho de 2007

http://www.snesup.pt/htmls/EEApAlZZVlOWFqYnNf.shtml.

PRAXES ACADÉMICAS...... CONTRA DOCENTES

Saudamos a preocupação do Ministro Mariano Gago com as praxes académicas violentas

sobre os caloiros, que o levou a escrever aos responsáveis das instituições.

Andaria bem também o Senhor Ministro em escrever aos mesmos responsáveis contra as

praxes a que vêm sendo sujeitos os colegas que estão na fase inicial da sua actividade

docente, e que são tantas vezes, contra o que a lei prevê, contratados fora da carreira (falsos

convidados, monitores, prestadores de serviços em regime de recibo verde ou de acto isolado)

e remunerados abaixo daquilo a que têm direito (sem dedicação exclusiva ou até em tempo

parcial forçado, ou eternizando-se nos índices 100).

Escrevemos na “fase inicial da sua actividade docente” mas conhecemos casos em que

colegas com largos anos de serviço são também sujeitos a este tipo de tratamento.

PUBLICADAS NOVAS LEIS SOBRE A ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA

Foram publicadas em 9 de Setembro a Lei nº 58/2008, relativa ao Regime Disciplinar dos

trabalhadores que exercem funções públicas e em 11 de Setembro a Lei nº 59/2008, relativa ao

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, tendo o SNESup emitido já um

comunicado sobre esta última, que se encontra publicada no nosso site

http://www.snesup.pt/home.shtml.

Fica assim quase completo o quadro legal de âmbito geral ao qual ficarão sujeitos os

trabalhadores que não mantiveram o vínculo de nomeação, e os próprios docentes do ensino

superior que, ao contrário do que sucedeu em outros casos, como o da Itália, não foram

exceptuados na transição para vínculos mais próximos do direito privado.

O SNESup não foi chamado à negociação colectiva de qualquer destes diplomas.

FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR

O Público de 10 de Setembro inseriu um artigo sobre Financiamento do Ensino Superior

assinado pelo Presidente da Direcção do SNESup, Gonçalo Xufre.

Em 15 de Setembro o nosso Delegado Regional do Porto, José Rodrigues, falou ao Rádio

Clube sobre acesso ao ensino superior e financiamento e Gonçalo Xufre à TSF.

As nossas tomadas de posição sobre o tema podem ser consultadas em

http://www.snesup.pt/home.shtml .
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REITOR DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA SAI DO ECDU...

Anotamos o Despacho nº 95/2008 do Senhor Reitor da Universidade de Évora, cujo ponto 2.b)

reza o seguinte:

“A renovação dos contratos de docentes convidados a tempo integral efectuar-se-á por um ano

e sem dedicação exclusiva, com excepção daqueles que assumem funções de gestão

académica de Unidades Orgânicas, Departamentos ou outras Unidades científico-

pedagógicas;”

Deste modo, os contratos deixam de ser renovados por 3 anos (assistentes convidados) e 5

anos (professores convidados) como é de lei, e deixa de se aplicar o regime - regra de

remuneração de dedicação exclusiva, para passar a pagar-se dois terços.

Como o SNESup tem denunciado, há universidades que vêm fazendo sistematicamente

contratos fora da carreira mesmo a pessoal que nela deveria estar integrado. Noutros casos, as

contratações de convidados em tempo integral evidenciam uma falta de condições para atrair

pessoal de carreira. Em qualquer das situações, não é digno jogar com a precariedade do

mercado de trabalho para explorar quem vive da profissão docente.

E será que o Senhor Reitor considera que a sua Universidade sai mais prestigiada por pagar

menos aos seus docentes do que as outras Universidades?

Recomendamos aos colegas mais directamente atingidos que marquem consulta com a

advogada Dra. Rita Almeida d‘ Eça, na nossa sede nacional.

...E POLITÉCNICO DE LEIRIA TAMBÉM DÁ BONS EXEMPLOS

O SNESup escreveu ao Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria pedindo o

cumprimento da lei em matéria de acesso ao regime de dedicação exclusiva.

As práticas que criticámos não são de hoje, mas agora até pelas FAQ do site se confirma que o

Instituto se rege por legislação exótica e não pela lei do país.

REUNIÕES COM PRESIDENTES DE POLITÉCNICOS

O ciclo de reuniões com os Presidentes de Institutos Politécnicos pedidas em conjunto pelo

SNESup e pela FENPROF que temos vindo a noticiar ficou quase completo com a realização

ainda em Julho, de reunião com o Presidente do I P Bragança, na qual formos representados

pelo colega Miguel Vilas Boas, Delegado Regional, e, já em Setembro com o Presidente do I P

Porto, em que a nossa representação esteve a cargo do colega José Rodrigues.

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO

Faleceu o Professor Doutor Mário António Soares Madureira, que foi Professor Catedrático do

ISCEF, do qual se aposentou, e Professor do Instituto Superior de Gestão, a cujo

Departamento de Gestão presidiu durante largos anos.
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Não sendo associado do SNESup, este ficou-lhe reconhecido por, já com uma saúde precária,

ter comparecido há anos num julgamento que visava a reintegração de um nosso

representante sindical e, apesar de indicado como testemunha pela entidade patronal, ter

produzido um depoimento altamente favorável para o colega, que ganhou o processo.

5ª EDIÇÃO DO PRÉMIO PROFESSOR ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA

O Prémio Professor Rogério Fernandes Ferreira é uma iniciativa do CEGE (Centro de Estudos

de Gestão do ISEG) em colaboração com a OROC (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas) e

a CTOC (Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas) com o intuito de galardoar trabalhos,

estudos e trabalhos científicos, realizados no campo da Gestão, Contabilidade, Fiscalidade e

Auditoria.

Criado em 1999, este prémio vai já na sua 5ª edição, iniciativa que pretende mobilizar a

participação de profissionais e investigadores incentivando o desenvolvimento de teses

académicas ou de outros trabalhos.

Os estudos ou trabalhos deverão dar entrada no CEGE, sito na Rua Miguel Lúpi, 20, 6º, sala

606, 1200-725 Lisboa, às 18 horas do dia 15 de Outubro.

SIMPOSIO “LA DIMENSION AFFECTIVE DU SOIN
DANS LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN FIN DE VIE”

O CESPU-Formação e o Departamento de Psicologia do Instituto Superior Ciências da Saúde-

Norte, vão realizar no próximo dia 18 de Outubro de 2008, no Auditório das instalações do

Campus Universitário de Gandra, em Paredes, o SYMPOSIUM – “La dimension affective du

soin dans la prise en charge des personnes en fin de vie”, integrado no plano de estudos da 2ª

edição da Pós-Graduação em Cuidados Continuados e Paliativos.

Para mais informações consulte:

http://www.cespu.pt/pt-

PT/formacao/cursos_formacao/2008/symposium____la_dimension_affective_du_soin_dans_la

_prise_en_charge_des_personnes_en_fin_de_vie_.rhtml.

ENCONTRO DE ESTÉTICA E TEORIA CULTURAL

Nos dias 16 e 17 de Setembro, terá lugar no Institut Franco-Portugais o “Encontro.

Efémero.Criação.Acontecimento”, que visa reunir investigadores universitários, criadores e

mediadores culturais para uma reflexão e um debate capazes de aprofundar o conhecimento

sobre a Arte, em particular a que é realizada em Portugal.
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CONFERÊNCIA “ESTADO, SOCIEDADE E JUSTIÇA NO SÉCULO XXI:
DEMOCRACIA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS”

No âmbito do Programa de Formação Avançada “Justiça XXI” realizar-se-á no dia 26 de

Setembro de 2008, pelas 14:15 no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de

Coimbra a Conferência Internacional - Estado, sociedade e justiça no Século XXI:

democracia, qualidade e eficiência nos tribunais judiciais.

Para mais informações, consulte: http://www.ces.uc.pt/eventos/evento31.php

4º CURSO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO AVANÇADA - JUSTIÇA XXI

Nos dias 10, 11, 17, 18 e 25 de Outubro de 2008 terá lugar na Sala de Seminários do CES o

curso de formação avançada “Organização e Gestão dos Tribunais”.

Esta formação pretende confrontar os formandos com as exigências de cariz organizativo e de

gestão que são actualmente colocadas ao sistema judicial e permitir-lhes o acesso aos

modelos mais actualizados de gestão e administração públicas devidamente aplicados ao

domínio judiciário de modo a possibilitar-lhes um melhor e mais qualificado desempenho da

actividade jurisdicional e da administração da justiça.

As inscrições podem ser realizadas até dia 30 de Setembro de 2008, consulte:

http://www.ces.uc.pt/misc/formacao_avancada_justica_xxi.php.

NOVO GUIA PARA FINANCIAMENTOS EUROPEUS
EM MATÉRIA DE INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E COESÃO

O "Guia Prático de oportunidades de financiamento da UE em matéria de investigação e

inovação" está disponível em: http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html e tem

como objectivo facilitar a recolha de informação sobre os diferentes financiamentos existentes.

7º PROGRAMA-QUADRO DE I&DTI DA EU – SAÚDE

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia (OJ C226 of 03 September 2008) o 3º convite

à apresentação de propostas ao nível do Tema Saúde do Programa Específico "Cooperação"

do 7º Programa-Quadro de I&DTI da UE, que contempla as seguintes Calls do Programa de

Trabalho para 2009:

FP7-Health-2009-single-stage

(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=

140&act_code=HEALTH&ID_ACTIVITY=1)

- Deadline: 3 Dezembro 2008 (17:00 locais em Bruxelas)

- Financiamento disponível: 476 000 000 €

FP7-Health-2009-two-stage

(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=

141&act_code=HEALTH&ID_ACTIVITY=1)

- Deadlines
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1ª fase: 3 Dezembro 2008 (17:00 locais em Bruxelas)

2ª fase: 22 Abril 2009 (17:00 locais em Bruxelas)

- Financiamento disponível: 115 000 000 €

Informações relevantes sobre o Tema Saúde poderão ser consultadas na página da Comissão

para esta área em http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html.

FINANCIAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Estão actualmente abertos 4 convites à apresentação de propostas (Calls), publicados pela

EDCTP no passado dia 31 de Julho, para financiamento adicional em Investigação na Saúde:

- Clinical trials, capacity development and networking in Malaria vaccines development

Deadline: 30 Novembro 2008

Financiamento disponível: 6,5 M€

- Clinical trials, capacity development and networking in Malaria treatment

Deadline: 30 Novembro 2008

Financiamento disponível: 6 M€

- Senior Fellowship

Deadline: 30 Novembro 2008

Financiamento disponível: 1.2 M€

- Establishment and strengthening of African National Ethics Committees or Institutional Review

Boards

Deadline: 30 Novembro 2008

Financiamento disponível: 500 000 €

Para informações específicas sobre as condições de elegibilidade e regras de participação,

bem como, outras informação consulte:

http://www.edctp.org/Calls_and_Grants.185.0.html.http://www.edctp.org/Calls_and_Grants.185.

0.html.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro - Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções

Públicas

Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro - Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem

Funções Públicas

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


