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DIÁRIO DA REPÚBLICA

PROCESSO NEGOCIAL EM RISCO
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior continua a afirmar-se disponível para
reunir com as associações sindicais, designadamente com vista à realização de reuniões a
nível técnico, e a negar na prática essa disponibilidade. Ainda há dias o assessor do Gabinete
Dr. Afonso Costa se recusou a continuar a participar em reunião entre o SNESup, a FENPROF
e a APESP, associação patronal do ensino superior privado, e se ausentou para outros
afazeres.

A própria FENPROF que tão crítica se vem mostrando em relação ao Ministério divulgou há
dias, sem esperar pelas prometidas reuniões a nível técnico, e sem qualquer consulta ao
SNESup, uma proposta de institucionalização de períodos experimentais que não têm em
conta a natureza e regime destes no contexto do Direito do Trabalho, e que nem o Ministério
ousou formular… Esta circunstância, e outras da mesma índole verificadas no processo de
diálogo em curso com a APESP levaram a Direcção do SNESup a pronunciar-se pelo
adiamento de algumas iniciativas em curso até à realização de uma reunião entre as duas
organizações, que iremos propor no início de Outubro.

ENCONTRO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O anunciado Encontro do SNESup sobre Avaliação do Desempenho no Ensino Superior e na
Investigação Científica terá lugar na próxima 4 ª feira, dia 1 de Outubro, no Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa.
Sugerimos que leia o programa definitivo e proceda à sua inscrição.
http://snesup.terradasideias.net/htmls/_dlds/Encontro_Avaliacao.pdf
Este Encontro não é uma reunião deliberativa do SNESup mas sim um fórum de discussão
com colegas sindicalizados e não sindicalizados, estando prevista a análise da experiência
espanhola.
O SNESup já definiu em Assembleia Geral algumas orientações para o tratamento da questão
da avaliação de desempenho em sede de revisão dos Estatutos de Carreira.
http://www.snesup.pt/htmls/EEApAlZZVlOWFqYnNf.shtml.

TÍTULO DE ESPECIALISTA
O MCTES enviou já aos seus parceiros institucionais um projecto de Decreto-Lei sobre a
atribuição do título de especialista, que irá ser reproduzido em versão integral no número 29 da
Ensino Superior – Revista do SNESup, em vias de distribuição.

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA:
TRIBUNAL DÁ RAZÃO A SNESup CONTRA UNIVERSIDADE DO ALGARVE …
O SNESup acaba de ganhar em primeira instância uma acção contra a Universidade do
Algarve motivada pela decisão do Reitor João Guerreiro de renovar “sem exclusividade” o
contrato como professor auxiliar convidado de um colega doutorado.

… E COMISSÃO SINDICAL DO SNESup
NA UNIVERSIDADE DE ÉVORA DIFUNDE COMUNICADO
A Comissão Sindical do SNESup na Universidade de Évora, em comunicado subscrito pela
colega Manuela Magno tomou já posição sobre despacho de Reitor da Universidade de Évora
em sentido semelhante, ao qual nos referimos no último número do InfoSNESup.
O vencimento de Setembro de vários colegas terá sido já objecto de corte, mesmo sem
assinatura de novo contrato “sem exclusividade”.
2

InfoSNESup – Nº 88 – Setembro de 2008 – 2ª Quinzena

SNESup INTERVÉM NO I P BEJA
O SNESup divulgou um comunicado sobre a tentativa de encurtamento para 11 meses dos
contratos de docentes do I P. Beja, aquando da sua renovação.
Foi pedida uma reunião ao Presidente do IP, Prof. José Luís Ramalho.

7000 RESPOSTAS A CONVITE DIFUNDIDO PELO SNESup
A difusão pelo SNESup da simples mensagem “ Agradecia a leitura de:
http://passosnacalcada.wordpress.com/nomeacao-definitiva-de-um-professorauxiliar/cronologia-de-um-processo-de-nomeacao-definitiva/

“,

do

nosso

colega

Nelson

Veríssimo (UMa) deu origem em escassas horas a 7000 acessos aos documentos publicados
naquele blog.
Um bom sinal da atenção da comunidade académica a estes casos e do impacto da
comunicação do SNESup.
Se conhecer outros atentados ao bom senso, escreva-nos. Poderão ficar impunes, mas não
deixarão de ser conhecidos.

3º CICLO DAS CONFERÊNCIAS
DE CIÊNCIAS DE ARTE - ARTE E EROS - FACULDADE DE BELAS ARTES
Inaugura no próximo dia 8 de Outubro, às 14h30, a 3ª Edição das Conferências de Ciências da
Arte, sob o tema “Arte e Eros”. As conferências decorrem no auditório da Faculdade de BelasArtes da Universidade de Lisboa nos dias 8, 15, 22 e 29 de Outubro e contam ainda com o
visionamento de filmes.
Consulte o programa em: http://www.fba.ul.pt/fh/panfleto_arte_eros.pdf

MEGA CONFERÊNCIA 2008 “VIDEO CONFERÊNCIA AO LIMITE”
A Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) está a organizar a 1ª edição da
Mega Conferência PT, no próximo dia 9 de Outubro de 2008.
O objectivo é colocar o maior número de equipamentos de vídeoconferência a funcionar em
simultâneo, em diferentes pontos do país dando a conhecer aos participantes as
potencialidades desta tecnologia.
A Mega Conferência PT é um evento informal, onde os potenciais utilizadores da
vídeoconferência, que pretendem apenas adquirir conhecimentos sobre esta tecnologia, ou
participantes em projectos internacionais, professores, doutorandos ou mestrandos, entre
outros, podem conhecer na prática as potencialidades da videoconferência, nomeadamente:
defesa de teses ou papers académicos, reuniões de trabalho, entre outros.
Para acompanhar o evento a partir do equipamento de videoconferência da sua instituição,
registe-se através do e-mail servico-videoconferencia@fccn.pt , com a seguinte informação:
nome, e-mail, telefone, instituição, localidade.
Consulte o programa e outras informações em http://www.fccn.pt/megaconferencia.
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“LET'S GO! - WHERE TO NOW?” MOBILITY CAMPAIGN CONFERENCE
Nos próximos dias 6 e 7 de Outubro de 2008 terá lugar, em Lille (França), uma Conferência de
encerramento das actividades desenvolvidas no âmbito da Campanha conjunta da European
Student's Union (ESU) e da Education International (EI), intitulada Let's Go. Esta campanha
tem como propósito assegurar a mobilidade de Estudantes e Docentes do Ensino Superior no
âmbito do Espaço Europeu de Ensino Superior.
Para informações adicionais consulte o endereço:
http://www.letsgocampaign.net/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=152

CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA
“MIGRAÇÕES EM ESPAÇOS HÍBRIDOS: RE-IMAGINAR PORTUGAL”
No dia 3 e 4 de Outubro terá lugar no Centro de Estudos Sociais o curso de formação
avançada ”Migrações em espaços híbridos: Re-imaginar Portugal”.
Neste curso, pretende-se ultrapassar as questões normativas e legais e questionar as
narrativas que constroem Portugal através dessa ‘certeza conceptual’, assim como as
possibilidades de compreender a ‘nação’ como uma categoria ambivalente e em permanente
redefinição, reflectindo as transformações políticas, sociais, económicas, culturais e
educacionais derivadas dos vários movimentos diaspóricos que atravessam a nossa sociedade
contemporânea
Contactos:
E-mail: ces@ces.uc.pt; ritakacia@ces.uc.pt

CICLO DE CONFERÊNCIAS: ENFRENTANDO A CRISE GLOBAL DO AMBIENTE
Inserido no Programa Gulbenkian Ambiente, a Fundação Calouste Gulbenkian organiza um
ciclo de conferências com a temática “Enfrentando a crise global do ambiente”. Esta
conferência terá lugar na sala 1 e 2, da respectiva Fundação, no dia 16 de Outubro pelas 18
horas e contará com a presença do Professor Hans Joachim Schellnhuber, Director do Instituto
para a Pesquisa do Impacto Climático de Potsdam-PIK.
Para mais informações, consulte: http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=21&ar+tId=812

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL
No dia 10 de Outubro, na Universidade Católica do Porto, terão lugar as comemorações do Dia
Mundial da Saúde Mental.
A campanha deste ano assenta sobre o tema “Tornar a saúde mental uma prioridade global:
melhorar os serviços através da acção e da reivindicação do movimento activista e de
cidadãos”.
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O programa definido para as comemorações deste dia inclui conferências, o lançamento da
segunda edição da ENCONTRAR+SE e um workshop de formação de técnicos a trabalhar
nesta área.
Consulte

o

programa

em:

http://www.porto.ucp.pt//site/resources/documents/CRP/0001-

08%20Noticias/Dia%20Mundial%20da%20Saúde%20mental_2008_Programa.pdf

ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL: ALGUNS DADOS
DIVULGADOS PELA OCDE NO ESTUDO “EDUCATION AT A GLANCE 2008”
Do estudo “Education at a Glance”, o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
destaca as seguintes conclusões:
“Os dados divulgados pela OCDE revelam que nos últimos dez anos (1997-2006) quanto mais
elevado é o nível de escolaridade da população (grupo etário 25-64) mais elevada é a sua
empregabilidade. Esta é uma evidência da edição 2008 do “Education at a Glance” para o
conjunto dos países-membros da OCDE, e Portugal não é excepção (cfr. Tabela A8.3a.).
“Em Portugal, verifica-se ainda que os níveis de empregabilidade da população com uma
habilitação académica de nível superior são, em qualquer dos anos do período referenciado
(1997-2006), sempre superiores à média da OCDE.”
“Os dados divulgados pela OCDE revelam também que os níveis salariais são, para as
mulheres e para os homens, tanto maiores quanto mais elevado é o seu nível de escolaridade,
e Portugal não é excepção.”
“Em Portugal, a população empregada com formação de nível superior (licenciatura ou grau
superior) apresenta um nível de rendimentos substancialmente maior do que a população com
níveis de escolaridade mais baixos (cfr. Tabela A9.1.a). Por exemplo, para o grupo etário 2564, o nível salarial da população com habilitação superior, quando comparado com o nível
salarial da população com nível secundário, apresenta um acréscimo que varia entre +15%
(Nova Zelândia) e +119% (Hungria), sendo que em Portugal esse acréscimo é de 77%.”
Para consulta integral do estudo “Education at a Glance 2008: OECD Indicators” veja:
http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf

WORKSHOP - SAÚDE
No âmbito do 7º Programa-Quadro de I&DT, em 3 de Setembro pp., será realizado um
Workshop dedicado ao Tema Saúde, organizado pela respectiva Delegação Nacional e pelo
Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ).
Esta reunião será realizada em Lisboa, durante o dia 13 de Outubro p.f., e terá como principais
objectivos:
•

Análise da participação portuguesa nas Calls do Tema “Saúde”, com identificação e
discussão dos aspectos mais positivos, e menos favoráveis, realçados na avaliação das
propostas submetidas com participantes portugueses, em 2007-2008, com vista à
InfoSNESup – Nº 88 – Setembro de 2008 – 2ª Quinzena

5

identificação dos principais obstáculos e necessidades a ultrapassar para uma participação
melhor sucedida nas actuais e futuras Calls.
•

Identificação de possíveis sinergias com vista à promoção de parcerias (Brokerage) para a
participação nas Calls FP7-HEALTH-2009. Para tal, será proporcionado um espaço
especialmente dedicado à exposição de expressões de interesse, e haverá oportunidade
para apresentação de entidades ou investigadores como potenciais parceiros, de forma a
facilitar a identificação de sinergias.

As intenções de apresentação de perfil de potencial parceiro e/ou coordenador de uma
proposta, devem ser enviadas para joana.camilo@gppq.mctes.pt ou faria@itqb.unl.pt, com a
maior brevidade possível.

MOVIMENTOS
O nosso site passou, a pedido de uma colega e associada, a incluir links para
- “Trabalho decente” - http://www.decentwork.org;
- Campanha Global contra a Pobreza - http://www.whiteband.org.
Neste último site chamamos a sua atenção para o apelo “levante-se e faça a sua parte” (17 a
19 de Outubro de 2008).

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Portaria n.º 1084/2008, de 25 de Setembro - Aprova o Regulamento de Inscrição de
Beneficiários dos Serviços Sociais da Administração Pública

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
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