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SNESup COLOCA AO MCTES VINTE QUESTÕES SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO
Desde a reunião mantida pelo SNESup e pela FENPROF em 27 de Junho último com o
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que o nosso Sindicato aguarda a
concretização da promessa deste último de marcar reuniões a nível técnico sobre vínculos e
remunerações. As dúvidas sobre a interpretação da nova legislação são mais que muitas, e
instituições há que estão mesmo a aplicar normas que ainda não entraram em vigor.
Colocam-se também interrogações sobre em que medida é possível criar legislação especial
que se sobreponha à legislação de âmbito geral já publicada.
A Direcção do SNESup dirigiu agora ao Ministro um novo pedido de agendamento de reuniões
a nível técnico, colocando expressamente vinte questões que vão ser divulgadas amplamente
entre os docentes do ensino superior e investigadores. Não será por falta de matéria que as
reuniões deixarão de se realizar.

DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS
DO ENCONTRO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Os materiais do Encontro sobre Avaliação de Desempenho que, promovido pelo SNESup, teve
lugar em Lisboa no passado dia 1 de Outubro começarão em breve a ser objecto de publicação
no nosso site http://www.snesup.pt. A Secção “Em Debate” do site começou entretanto,
independentemente do Encontro, a publicar textos de opinião sobre o assunto.
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEVZZNomvhWTC
O nº 30 da Ensino Superior – Revista do SNESup (Outubro – Dezembro de 2008) dará também
um forte destaque ao tema.
Aguardamos os contributos dos colegas interessados.

ESTATUTOS DAS PRIVADAS SAEM A CONTA GOTAS
Estando interrompido o diálogo com a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado
(APESP) sobre a publicação de legislação relativa ao exercício da docência e da investigação
naquele subsistema, o nosso Sindicato vem analisando atentamente os Estatutos das
instituições do ensino superior particular e cooperativo aos quais o MCTES vem concedendo
registo.
Por enquanto, estão apenas publicados quatro estatutos, verdade seja, sem implicações
marcadamente desfavoráveis quanto ao regime contratual dos docentes. Não hesitaremos em
impugnar, sempre que se justifique, os despachos de concessão, com fundamento quer na
ilegalidade das normas, quer na não audição do Sindicato.

NOVA VITÓRIA JUDICIAL SOBRE VALTER LEMOS
Já iniciado o ano lectivo de 2007/2008 o Secretário de Estado da Educação, Valter Lemos,
despachando sobre informação do seu Gabinete, mandou regressar ao sistema de ensino
básico e secundário algumas centenas de professores que, ao abrigo da legislação sobre
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intercomunicação de carreiras, se encontravam no ensino superior em comissão de serviço
extraordinária (não confundir com requisição). Com ameaça de processos disciplinares se não
voltassem.
O nosso governante conseguiu com este despacho um triplo resultado: impedir o
prosseguimento do trabalho académico dos interessados, perturbar a vida das instituições de
ensino superior onde estes exerciam funções, aumentar o número de professores em “horário
zero” nas escolas de origem. Perante a reacção do SNESup e de diversos Institutos
Politécnicos (as Universidades alhearam-se, para não dizer pior) acabou por desistir da medida
em relação aos colegas que exerciam funções em nomeação provisória mas manteve-a em
relação aos que se encontravam como professores auxiliares ou assistentes universitários ou
como assistentes do Politécnico.
O nº 29 da Ensino Superior – Revista do SNESup (Julho – Setembro de 2008) que está a ser
distribuído com atraso dá notícia de uma vitória judicial do nosso Sindicato, actuando no
interesse de um assistente seu associado, que viu suspensa por uma providência cautelar a
ordem de regresso à origem. Gostosamente damos pela nossa parte no InfoSnesup a notícia
de que bisámos a vitória: Valter Lemos acaba de perder o recurso que havia interposto.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA: PUBLICADA ERRATA DO DESPACHO REITORAL
Posteriormente à intervenção da Comissão Sindical do SNESup a que nos referimos no último
número desta newsletter InfoSNESup, o despacho reitoral que retirava a dedicação exclusiva
aos docentes convidados foi objecto de uma errata que suprime qualquer referência à
dedicação exclusiva.
Ficamos obviamente satisfeitos e continuamos à disposição dos colegas que necessitem do
nosso apoio.

REUNIÃO COM PRESIDENTE DO IP PORTO
Em reunião do Presidente do IPP com o SNESup, representado pelo colega José Rodrigues,
membro da Comissão Permanente da Direcção e Delegado Regional, e a FENPROF, que
ocorreu recentemente, foi com agrado que confirmámos a situação de estabilidade orçamental
do que é o maior Instituto Politécnico do país.
Ainda assim, apresentamos a nossa preocupação pela situação de bloqueio da passagem dos
Equiparados a Assistentes do 1º Triénio a Equiparados a Assistentes do 2º Triénio. Esse
bloqueio parece-nos injustificado e já pôde ser resolvido nalgumas escolas pela intervenção do
SNESup e principalmente pela boa vontade e empenho dos seus responsáveis. Continuamos
os contactos com a Presidência do IPP no sentido de encontrarmos soluções para
dignificarmos a situação daqueles que têm o estatuto salarial mais desfavorável entre os
docentes do ensino superior. É que algumas instituições, que já não admitem docentes de
carreira, contratam falsos equiparados (a tempo integral e dedicação exclusiva) com índice 100
e deixam-nos lá ficar indefinidamente.
“Não ao índice 100 para toda a vida” continua a ser a nossa palavra de ordem em muitos dos
Institutos Politécnicos do país.
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REUNIÃO COM PRESIDENTE DO IP BEJA
Uma delegação do SNESup composta pelo Presidente da Direcção, Gonçalo Xufre Silva, e
pelo Delegado Regional de Beja e membro da Direcção Luís Luz foi recebida no dia 13 de
Outubro pelo Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Em causa o prazo de renovação de
contratos de docentes de várias escolas daquele Instituto.

CÁTEDRA MICROSOFT DE INVESTIGAÇÃO
Segundo foi divulgado pelo MCTES, o Governo assinou um acordo com a Microsoft, que no
que diz respeito àquele Ministério se materializa com a criação da “Cátedra Microsoft de
Investigação”.
Nos termos do acordo, a Microsoft, em cooperação com a Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), apoiará a criação e desenvolvimento desta Cátedra Convidada de
Investigação numa universidade portuguesa ou numa parceria de universidades portuguesas,
orientada para o recrutamento internacional de um investigador e professor universitário de
topo.
A “Cátedra Microsoft de Investigação” será implementada nos termos e condições do Programa
“Cátedras Convidadas” da FCT e estará orientada para a investigação e desenvolvimento e
actividades de formação avançadas em áreas temáticas de interesse mútuo para a Microsoft e
as Universidades envolvidas.

APOIO A PROJECTOS INTER-UNIVERSITÁRIOS DE DOUTORAMENTO
A Fundação Calouste Gulbenkian abre candidaturas para 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.
A apresentação de candidaturas poderá ser realizada até ao dia 31 de Outubro de 2008.
Para mais informações consulte: http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=65&artId=554
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PODEMOS VIVER SEM O OUTRO?
AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DA INTERCULTURALIDADE
Terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, dia 27 e 28 de Outubro entre as 10 e as 18
horas, a Conferência Gulbenkian que este ano incidirá sobre o tema da Interculturalidade,
lançando a questão “Podemos viver sem o Outro?”.
O comissário da conferência é o professor Arjun Appadurai, uma das personalidades que mais
tem reflectido sobre as questões da violência cultural, do reconhecimento da diferença cultural
como valor

da

modernidade

e sobre

as

consequências

da

globalização

cultural,

nomeadamente aquelas que mais dizem respeito aos novos paradigmas de políticas sociais e
dos Estados face à circulação, à escala global, das pessoas e das suas narrativas.

CINQUENTENÁRIO DA CINEMATECA PORTUGUESA
- MUSEU DO CINEMA -PROGRAMA DE VISITAS AO ANIM
Com o objectivo de tornar mais conhecida a actividade do ANIM (Arquivo Nacional das
Imagens em Movimento) e para estimular a sua utilização por um público especializado, a
Cinemateca organiza, no contexto das Comemorações do seu Cinquentenário de Actividade
Pública, quatro visitas direccionadas a grupos de utilizadores diferenciados, entre as quais
destacamos:
15 de Outubro - Investigadores universitários, produtores e jornalistas – profissionais
interessados na reutilização de imagens de arquivo em novas produções, ou no âmbito de
investigações académicas.
22 de Outubro - Professores de cinema do ensino superior, escolas de artes – docentes que
desejem explorar as possibilidades de visionamento no ANIM de obras cinematográficas
portuguesas e estrangeiras relevantes para as suas actividades lectivas.
Contacto para inscrição:
Margarida Sousa - Email: margarida.sousa@cinemateca.pt

CICLO DE CONFERÊNCIAS “O SISTEMA
POLÍTICO PORTUGUÊS, SÉC. XIX-XXI: CONTINUIDADES E RUPTURAS”
Está a decorrer na Biblioteca-Museu República e Resistência / Cidade Universitária o Ciclo de
Conferências “O Sistema político Português, séc. XIX-XXI: Continuidades e Rupturas”.
Este ciclo teve início dia 8 de Outubro, e prolongar-se-á até 18 de Fevereiro do próximo ano,
com a seguinte calendarização:
2ª Conferência – 15 de Outubro – Paulo Jorge Fernandes, “O Sistema político na monarquia
Constitucional”.
3ª Conferência – 5 de Novembro – João Bonifácio Serra, “O Sistema Político da I República
Portuguesa”.
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4ª Conferência – 19 de Novembro – Fernando Farelo Lopes, “Poder Político e Caciquismo na I
República Portuguesa”.
5ª Conferência – 3 de Dezembro – Goffredo Adinolfi, “O Sistema Político do Salazarismo”.
6ª Conferência – António Costa Pinto, “O Salazarismo e o Fascismo Europeu em perspectiva
comparada”.
7ª Conferência – Fernando Rosas, “Pensamento e acção política: Uma comparação dos
regimes políticos do século XX português”.
8ª Conferência – Pedro Magalhães, “Eleições, partidos e instituições políticas da democracia
portuguesa”.
9ª Conferência – André Freire, Manuel Meirinho Martins e Diogo Moreira, “Sistema Eleitoral, de
partidos e de governo: o caso português em perspectiva comparada”.

BOLSAS MARIE CURIE - PARCERIAS INDÚSTRIAS/UNIVERSIDADE
No dia 20 de Outubro, irá realizar-se no Largo Jean Monnet, 1 - 10º, em Lisboa, uma sessão de
divulgação destas bolsas.
Os financiamentos Marie Curie IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways)
destinam-se a promover parcerias entre organismos públicos e privados, Universidades e
PMEs, com base num projecto de investigação comum, e têm como objectivo reforçar a troca
de know-how entre os dois sectores.
Para realizar a inscrição ou obter mais informação contacte: anamargarida.santos@fct.mctes.pt

ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA WEB OF KNOWLEDGE
Integrado no Programa de Formação b-on / Editores serão realizadas na semana de 20 a 24 de
Outubro diversas acções de formação e divulgação da Web of Knowledge nas seguintes
instituições b-on:
20 Outubro - Universidade do Algarve - 10:00h - 13:00h (Faculdade de Engenharia e Recursos
Naturais - Anfiteatro da FERN)
21 Outubro - Universidade Nova de Lisboa - 09:30h - 12:30h (Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas - Auditório 1 da Torre B) e - Universidade de Lisboa - 14:00h - 17:00h (Faculdade de
Farmácia - Auditório A)
22 Outubro - Universidade de Coimbra - 10:00h - 13:00h (Faculdade de Ciências e Tecnologia
(pólo 2) - Anfiteatro da Biblioteca do Departamento de Engenharia Civil)
23 Outubro - Instituto Politécnico de Bragança - 10:00h - 13:00h (Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Bragança - Auditório Eng.º Alcínio Miguel)
24 de Outubro- Universidade do Porto - 10:00h -13:00h (Reitoria)

6

InfoSNESup – Nº 89 – Outubro de 2008 – 1ª Quinzena

JORNADAS “INVESTIGAÇÃO NAS TECNOLOGIAS DA SAÚDE”
No âmbito da comemoração do 5º Aniversário da Escola Superior de Saúde Jean Piaget,
realizam-se as Jornadas “Investigação nas Tecnologias da Saúde", nos dias 6 e 7 de
Novembro de 2008.
O evento destina-se a Estudantes e Profissionais da área das Tecnologias da Saúde e tem
como objectivos incentivar a prática científica entre estudantes e jovens profissionais, divulgar
trabalhos científicos realizados na área e identificar e promover parcerias, financiamento e
divulgação em investigação.
Consulte: http://www.ipiaget.org/noticias/5-aniversario-escola-superior-saude-vn-gaia.htm

CONSELHO NACIONAL DO SNESup
AUTORIZA COBRANÇA DE QUOTA EXTRAORDINÁRIA
Tendo em conta que o Sindicato vem efectuando uma comparticipação das despesas com
Seguros de Saúde, mesmo nos casos em que o associado não paga quota ordinária mensal
(por perda de vínculo laboral ou por perda temporária de remuneração), o Conselho Nacional
do SNESup reunido em 20 de Junho de 2008 aprovou, ao abrigo dos Estatutos e do
Regulamento de Organização Financeira o seguinte: “Pelo acesso a Seguro de Saúde e a
outros benefícios comparticipados pelo Sindicato, à excepção do apoio jurídico, é exigido o
pagamento de uma quota extraordinária, de montante igual ao valor da comparticipação, nos
meses em que não seja paga quota ordinária". A deliberação vai ser implementada pela
Direcção a partir do próximo dia 1 de Novembro.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Portaria n.º 1148/2008, de 10 de Outubro - Actualiza para o ano lectivo de 2007-2008 as
condições de prestações de apoio financeiro aos alunos que frequentam associações e
cooperativas de ensino especial.
Portaria n.º 1149/2008, de 10 de Outubro - Actualiza para o ano lectivo de 2007-2008 as
condições de prestação de apoio financeiro aos alunos que frequentam escolas particulares de
ensino especial.
Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro - Aprova o regime jurídico aplicável à constituição,
estrutura orgânica e funcionamento das centrais de compras.

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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