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ESTRANHAS NEGOCIAÇÕES
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entrou com o pé esquerdo no processo
de marcação de reuniões sobre a legislação relativa às carreiras do ensino superior. De facto,
desconhece-se até à data quais serão exactamente as entidades envolvidas, qual o estatuto
das reuniões já programadas, qual o calendário negocial e os temas a abordar.

Ao optar pela negociação separada com as diferentes associações sindicais deveria o MCTES
ter promovido inicialmente uma reunião conjunta para acerto de metodologia e calendário.
O SNESup recebeu um fax, que divulgou amplamente, convocando-o para “reuniões a nível
técnico”. Ora a única outra organização sindical – a FENPROF - que anunciou até agora ter
sido igualmente convocada, não refere que o tenha sido para “reuniões a nível técnico” mas
para negociações. Se o teor das convocatórias foi efectivamente diferente, estaremos perante
uma injustificável desigualdade de tratamento.
A inédita marcação de um calendário em que uma organização sindical é recebida três dias
antes de outra merece também censura. O SNESup não deixará de reagir se for confrontado
com a divulgação de comunicados, actas ou “memorandos de entendimento” com outras
organizações que limitem a sua capacidade de negociação nas reuniões para que for
convocado.

REUNIÃO SNESup - ABIC
Realizou-se em 12 de Novembro último na sede nacional do nosso Sindicato uma reunião
entre as Direcções do SNESup e da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica
(ABIC). Foram discutidas a revisão do Estatuto dos Bolseiros de Investigação Científica e a
revisão dos Estatutos de Carreira, que as duas organizações desejam ver articuladas.
O SNESup reafirmou a sua disponibilidade para que elementos da ABIC acompanhem as suas
delegações negociais.

FINANCIAMENTO DAS UNIVERSIDADES
As ameaças de Mariano Gago a propósito da recente polémica com alguns Reitores em torno
do financiamento das Universidades e em particular do Orçamento para 2009 sugerem algum
descontrolo do Ministro.
Entretanto António Nóvoa, uma das vozes em que a Universidade se revê nestes momentos,
continua a realizar intervenções de grande impacto mediático. O exemplo da sua demissão e
recandidatura bem poderia ser seguido por outros titulares de cargos académicos que apesar
da publicação de novos Estatutos das suas instituições optaram por não ir a votos.

DELEGADOS SINDICAIS DO SNESup NAS FACULDADES DA UBI
No passado dia 11 de Novembro foram eleitos delegados sindicais do SNESup nas Faculdades
de Ciências, Artes e Letras e Engenharia, que se juntam aos anteriormente eleitos delegados
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
A todos os que aceitaram a representação do SNESup, os nossos agradecimentos e votos de
bom trabalho.
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ELEIÇÕES NO POLITÉCNICO
Os professores equiparados dos Institutos Politécnicos continuam a ser excluídos dos
cadernos eleitorais das eleições para os Conselhos Gerais. Protestos e impugnação de
cadernos no IP Beja, abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas no IP Leiria, perplexidade
no IP Guarda não têm até agora obstado a uma prática que não tem em conta nem parecer
jurídico divulgado pelo Ministério nem o exemplo das Universidades onde na generalidade dos
casos os professores convidados têm sido admitidos a votar.
Assinale-se que no Politécnico os professores equiparados têm em regra condições para
integrar a carreira, só não pertencendo a esta por falta de actualização dos agora extintos
quadros.
O SNESup promoveu em 6 de Novembro no IP Leiria uma reunião de avaliação da situação e
está disponível para o fazer em outras instituições. É no entanto indispensável que se reclame
contra os cadernos eleitorais logo que sejam afixados e se contacte de imediato
snesup@snesup.pt. O contencioso eleitoral tem prazos muito curtos.
Os professores de carreira também podem e devem impugnar os cadernos eleitorais que
excluam do universo eleitoral colegas que nele devam figurar.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO IP COIMBRA
O SNESup esteve reunido com o Presidente do IP Coimbra no passado dia 13 de Novembro
para procurar resolver problemas relativos à atribuição de escalões. A delegação do SNESup
foi acompanhada pelo advogado Dr. Paulo Veiga e Moura.
Realçamos com agrado a abertura do Presidente do IPC ao diálogo e à procura da justiça e do
cumprimento da lei. Algumas das situações abordadas serão proximamente tratadas em
reunião do Conselho de Gestão. O nosso delegado regional de Coimbra (Rui Costa) e os
nossos delegados sindicais poderão dar sobre a reunião informação mais desenvolvida.
Entretanto anunciam-se dificuldades no pagamento do 13º mês aos docentes da Escola
Superior de Educação de Coimbra e da Escola Superior Agrária de Coimbra.

PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO AVANÇADA DE DOCENTES DO ENSINO
SUPERIOR POLITÉCNICO (PROTEC)
Foi estabelecido pelo MCTES um programa de apoio à formação avançada de docentes do
Ensino Superior Politécnico. Este programa terá um período experimental de um ano,
renovável por mais três períodos de igual duração, na sequência de avaliação anual dos seus
resultados.
O programa dirige-se apenas a docentes do ensino superior politécnico, contratados há mais
de dois anos, a tempo inteiro, que se mantenham em funções a tempo parcial na instituição
durante todo o período de formação.
Consulte: http://www.mctes.pt/?idc=34&idi=1882&idt=
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PRÉMIO UNIVERSIDADE DE LISBOA
O Prémio Universidade de Lisboa tem por objectivo distinguir e premiar uma individualidade de
nacionalidade portuguesa ou estrangeira a trabalhar em Portugal há pelo menos cinco anos
cujos trabalhos, de reconhecido mérito científico e/ou cultural, tenham contribuído de forma
notável para o progresso e o engrandecimento da Ciência e/ou da Cultura, e para a projecção
internacional do país.
As candidaturas deverão ser submetidas ao Reitor da Universidade de Lisboa.
Consulte o regulamento em:
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,313861&_dad=portal&_schema=PORTAL

XXXIV JORNADAS PORTUGUESAS DE GENÉTICA
Vão realizar-se a 5 e 6 de Dezembro próximo as XXXIV Jornadas Portuguesas de Genética
que este ano decorrerão na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa organizadas
pelo Prof. Doutor Manuel Diamantino Bicho (Laboratório de Genética, Faculdade de Medicina
de Lisboa, Instituto de Medicina Molecular).
As inscrições podem ser feitas on line no site http://www.XXXIVJPGENETICA.realvitur.pt/.

CONFERÊNCIA “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CRISE FINANCEIRA”
Realiza-se no dia 18 de Novembro, pelas 18 horas, no Auditório da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa a conferência: “Políticas Públicas para a Crise Financeira”.
Para mais informações, consulte:
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,838245&_dad=portal&_schema=PORTAL

CONFERÊNCIA: A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL
No dia 26 de Novembro de 2008 terá lugar na Escola de Economia e Gestão da Universidade
do Minho a conferência “A crise financeira internacional”.
O objectivo é analisar e discutir a actual crise financeira, sob diferentes perspectivas. Num
momento, em que mais do que os benefícios, se salientam os riscos que os mercados
financeiros podem representar para a estabilidade das economias, pensamos que é
fundamental discutir este tema de uma forma informada e com os agentes que participam nos
mercados e na sua regulação. Nesta conferência, pretende-se, por um lado, analisar as suas
causas, de modo a que possam ser definidos modos de regulação dos mercados que evitem a
dimensão sistémica que a actual crise atingiu, e, por outro lado, procurar avaliar as suas
consequências.
Site: http://www.eeg.uminho.pt
http://www.eeg.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=5&tabid=11&pageid=24&lang=pt-PT

4
InfoSNESup – Nº 91 – Novembro de 2008 – 1ª Quinzena

SEMINÁRIO “AVALIAÇÃO DE RISCOS
- LOCAIS DE TRABALHO SEGUROS E SAUDÁVEIS”
A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra irá realizar um Seminário integrado na
Campanha Europeia sobre “Avaliação de Riscos - Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis”,
no dia 25 de Novembro de 2008.
Este evento é dirigido a todos os profissionais e estudantes com interesse nas áreas da Saúde
Pública, Saúde Ocupacional, Segurança e Higiene no Trabalho.
Para mais informações consulte o site do seminário: http://www.inform.pt/seminarios/shst/

SEMINÁRIO “APLICAÇÃO DA ENGENHARIA
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS NO PROJECTO DE EDIFÍCIOS”
Realiza-se em Lisboa, no Centro de Congressos do LNEC, no dia 5 de Dezembro de 2008 o
Seminário “Aplicação da engenharia de segurança contra incêndios no projecto de edifícios”.
Este seminário é organizado no âmbito do projecto Europeu financiado pelo RFCS – Research
Found for Coal and Steel: Dissemination of Structural Fire Safety Engineering Knowledge
throughout Europe.
Para mais informação consulte:
http://www.lnec.pt/congressos/eventos/eventos/pdfs/DIFISEK.pdf

II JORNADAS SOBRE TECNOLOGIA E SAÚDE
O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), em colaboração com a Escola Superior de Saúde e a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, vai promover, no dia 30 de Abril de 2009, as II
Jornadas sobre Tecnologia e Saúde.
O objectivo é divulgar o que existe de mais expressivo ao nível das tecnologias aplicadas à
saúde; estabelecer o diálogo entre investigadores e profissionais/estruturas de saúde (médicos,
enfermeiros, técnicos, estudantes de Medicina); dar a conhecer novos projectos e soluções
informáticas, permitir uma maior interacção entre ensino superior e as empresas vocacionadas
para as áreas referenciadas constituem os principais objectivos destas Jornadas.
O prazo para inscrição de comunicações está aberto até ao próximo dia 10 de Janeiro de 2009.
Para obter mais informações consulte http://www.ipg.pt/tecnologia-saude2009/
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CONFERÊNCIA “PROTECÇÃO DO DESIGN – AS MAIS RECENTES ALTERAÇÕES
AO PROCESSO DE REGISTO DOS DESENHOS OU MODELOS EM PORTUGAL”
A ESAD (Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos) promove no próximo dia 19 de
Novembro, pelas 18h15m, uma conferência sobre as matérias da propriedade industrial.
No passado dia 25 de Julho foi publicado o Decreto-lei nº 143/2008 (que entrou em vigor a 1 de
Outubro) e que introduz um conjunto de importantes alterações em matéria de Propriedade
Industrial. Esta conferência pretende apresentar e explicar as alterações ao referido Decretolei, a sua lógica e algumas das repercussões, em termos práticos, para os interesses dos
criadores de Design. Serão igualmente referidos exemplos de pedidos e estatísticas recentes.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
“CHANGING PRACTICES IN INCLUSIVE SCHOOLS”
Realiza-se, na Universidade de Évora, nos dias 15 e 16 de Maio de 2009, a Conferência
Internacional CHANGING PRACTICES IN INCLUSIVE SCHOOLS.
Nesta Conferência será apresentado o projecto IRIS (Improvement through Research in
Inclusive Schools) e os seus produtos. Especificamente, os materiais de avaliação das práticas
dos professores - Aide memoir and bookmark - e uma reflexão global acerca dos planos
educativos individuais nas escolas Europeias. Serão também apresentadas propostas para a
formação de professores baseadas em práticas inclusivas e uma Webpage de suporte à
disseminação dos pacotes e materiais desenvolvidos.
Consulte: http://www.irisconference.uevora.pt

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro – Estabelece o regime jurídico da segurança
contra incêndios em edifícios.
Decreto-Lei n.º 213/2008, de 10 de Novembro – Estabelece o regime da equiparação das
confederações sindicais e das confederações de empregadores que participam na Comissão
Permanente de Concertação Social a pessoas colectivas de utilidade 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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