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A NATUREZA DOS CONTACTOS EM CURSO
As reuniões realizadas na última semana de Novembro com o MCTES e as que vão ter lugar
na primeira semana de Dezembro, não se revestem, como o Ministro Mariano Gago clarificou a
nosso pedido, de carácter negocial. Mas também não são as “reuniões a nível técnico” que
manifestámos ter interesse em realizar. De facto, a presença do Ministro, a indisponibilidade
deste para patrocinar contactos directos com os serviços, a ausência de resposta às 20
questões colocadas previamente pelo SNESup, fazem com que permaneçam em aberto muitos
pontos sobre os quais o nosso Sindicato é diariamente questionado pelos seus representados
e até pelos serviços de pessoal de várias instituições.

Não queremos dizer com isto que os contactos em curso sejam inúteis. A frontalidade com que
se discutiu durante duas horas no passado dia 27 de Novembro permitiu identificar pontos de
convergência e pontos de divergência. Estamos em condições de preparar variantes a algumas
das nossas soluções que as tornem mais facilmente aceitáveis para o nosso interlocutor. E
este ficou, melhor do que antes, a conhecer as nossas razões e a nossa sensibilidade
relativamente a alguns dos temas agendados.
Como sempre, a precariedade é uma das principais razões de preocupação. Não se percebe
como é que, depois de o novo Código de Trabalho e do regime de contrato de trabalho em
funções públicas terem apontado para uma redução da precariedade, se encara mantê-la ou
mesmo agravá-la no ensino superior.

UMA ESTRANHA SEMANA DE LUTA
A Semana de Luta do Ensino Superior anunciada pela FENPROF e que decorreria de 24 a 28
de Novembro sob a forma de concentrações diárias à porta do MCTES parece ter-se
volatilizado sem aviso prévio. As questões relativas a carreiras, precariedade, financiamento do
ensino superior que motivaram o anúncio da iniciativa não perderam todavia nada da sua
actualidade.
Aquela organização sindical mantém a estranha atracção pelo “período experimental” que
motivou ainda há poucas semanas as nossas críticas. Insistem os seus comunicados em que
os colegas com contrato administrativo de provimento não têm outro destino que não o contrato
a termo ou o contrato administrativo de provimento em período experimental, omitindo
completamente que a Lei nº 12-A/2008 manda descontar neste o tempo de serviço anterior a 1
de Janeiro de 2009. Ou seja, que para a generalidade dos interessados o período experimental
(que diz respeito à relação com a entidade empregadora em qualquer categoria e não ao
exercício de funções numa categoria específica), está já integralmente cumprido. Se é que tal
figura se aplica ao ensino superior onde os contratos vigentes não podem, ao contrário do que
prevê a lei para o período experimental, ser dados por terminados a todo o tempo.
Do mesmo modo vem insistindo a mesma organização em que se aproveite o ano de 2008
para efeitos de progressão salarial, quando o que está verdadeiramente em causa é o
aproveitamento de todo o período (que no caso de alguns colegas começa em 2002) relevante
para efeitos de progressão salarial desde a última subida de escalão.
A divisão é em si mesma um favor feito ao poder político. Não é preciso agravar os seus efeitos
insistindo em formulações que minam a nossa capacidade negocial.

TEMPO DE ANTENA
O SNESup esteve presente em 19 de Novembro numa reunião de sindicatos independentes
que efectuou a repartição dos tempos de antena na RTP para o ano de 2009.
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NOVOS DELEGADOS SINDICAIS NA ESTG DA GUARDA
Em reunião realizada a 18 de Novembro na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da
Guarda foram eleitos novos delegados sindicais do SNESup.
Na reunião foi ainda discutida a exclusão dos professores equiparados dos cadernos eleitorais
relativos à eleição do Conselho Geral.
A Direcção do SNESup publicou um comunicado sobre o assunto.

11ª EDIÇÃO DO PRÉMIO FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES
O Prémio Fundação Mário Soares é atribuído anualmente a autores de dissertações
académicas ou de outros trabalhos de investigação realizados no âmbito da História de
Portugal do Século XX.
Os trabalhos concorrentes deverão ser apresentados em quatro exemplares (um original e três
cópias) e entregues na Fundação, ou remetidos por correio, até 22 de Dezembro de 2008.
Regulamento em http://www.fmsoares.pt/.

1º CONGRESSO DE SAÚDE
E COMPORTAMENTO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
A Sociedade Portuguesa de Saúde e Comportamento, após a realização em 2005 do 1º
Congresso de Saúde e Comportamento e em 2007 do Congresso Ibérico com a sua congénere
de Espanha, está a organizar o 1º Congresso de Saúde e Comportamento dos Países de
Língua Portuguesa.
Este evento decorrerá na Universidade do Minho nos dias 16, 17 e 18 de Abril de 2009.
Neste Encontro, cujo foco será "Desafios da Saúde e Comportamento: Actores, Contextos e
Problemáticas", estarão em debate factores socioculturais, psicossociais, comportamentais e
biomédicos que são relevantes para a saúde e doença, procurando-se reflectir, nos campos da
medicina, psicologia e ciências afim, os diferentes contributos para a prevenção e recuperação
da doença e promoção de comportamentos saudáveis.
O Congresso é apoiado pela International Society of Behavioral Medicine, congénere
internacional da Sociedade Portuguesa de Saúde e Comportamento, constituindo um fórum
para os interessados neste domínio.
O prazo para submissão de comunicações está aberto até ao próximo dia 15 de Dezembro de
2008.
Pode obter mais informações em:
http://conf.cipsi.uminho.pt/conferences/cong_saudecomportamento09/.
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IV CONGRESSO SOBRE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA - ESE PORTO
Decorrerá nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2009, na ESE do Porto, o Congresso “Saúde e
Qualidade de Vida”
O programa do congresso incluiu áreas de interesse como: Comportamentos de adesão na
saúde; Actividade física e desporto em saúde; Comportamentos e saúde em jovens; A doença
e as suas implicações na qualidade de vida; Qualidade de vida, bem estar e satisfação;
Gravidez e maternidade; Qualidade de vida e o contexto laboral; Obesidade e comportamentos
alimentares; Cuidados continuados e qualidade de vida; Ritmos biológicos e qualidade de vida
e Padrões de qualidade dos contextos de aprendizagem.
Para mais informações consulte:
http://portal.esenf.pt/www/not_ev_proc.get_i?itemid=123&volto=2&page=1.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE O ESPAÇO E AS ORGANIZAÇÕES
Nos dias 4 e 5 de Dezembro, a UAlg promove a Conferência Internacional sobre o
Conhecimento nas Pequenas e Médias Cidades. O evento terá lugar no auditório vermelho da
Faculdade de Economia da UAlg, situada no Campus de Gambelas, e conta com a presença
de vários especialistas de renome, nacionais e internacionais.
Esta conferência tem como objectivo analisar a contribuição das cidades para o
desenvolvimento rural, enquanto locais de criação e de disseminação de conhecimento, "de
modo a evitar o declínio das zonas rurais e promover um desenvolvimento sustentável e
geograficamente equilibrado nestas

zonas", explica a Prof.ª Teresa Noronha Vaz,

coordenadora do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da UAlg,
entidade organizadora da conferência.
Mais informações em http://www.cieo.ualg.pt/.

CONFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO III SEMINÁRIO
LUSO-BRASILEIRO – TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS
No dia 4 de Dezembro, realizam-se duas conferências na Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa organizadas no âmbito do III Seminário
Luso-Brasileiro - Trabalho, Educação e Movimentos Sociais.
Os temas que serão abordados nestas conferências são "Projectos Societários e Juventude no
Brasil" e “Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: a Modernização Conservadora".
Consulte: http://conferencias.uidce.fpce.ul.pt/.
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SEMINÁRIO CIRCUITOS DE DOMINAÇÃO DO CAPITAL
E O DESAFIO DA (RE)INVENÇÃO DA EMANCIPAÇÃO NO SÉC XXI
Realiza-se nos dias 3 e 4 de Dezembro, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra (CES/UC), o Seminário "Circuitos de dominação do Capital e o desafio da
(re)invenção da emancipação no século XXI".
O objectivo é compartilhar análises e estudos produzidos nos percursos de investigação,
trabalhando dois eixos: 1) a expansão do capital e suas configurações no âmbito do consumo e
2) as experiências emancipatórias, privilegiando alternativas de luta em diferentes domínios da
vida social. Nesta partilha reflexiva, o colóquio pretende articular olhares de investigadores e de
integrantes dos movimentos sociais, com o propósito de ampliar as vias de investigação.
http://www.ces.uc.pt/eventos/evento49_apresentacao.php

SEMINÁRIO PRÁTICO SOBRE A CONTRATAÇÃO PÚBLICA
No âmbito do Curso de Alta Direcção para a Administração Pública, decorrerá nos dias 12 e 13
de Dezembro de 2008, no Anfiteatro 1.01 da Escola de Economia e Gestão da Universidade do
Minho, o Seminário Prático sobre a Contratação Pública no âmbito do Curso de Alta Direcção
para a Administração Pública (CADAP).
Este seminário é composto por três módulos intitulados "Introdução ao Código de Contratos
Públicos", "Fluxogramas Procedimentais" e "Referência e alguns contratos públicos
(empreitada e aquisição de serviços)".
Para obter informações adicionais contacte:
Dr.ª Eulália Pinto (Tel.: 253 604 541; Email: eulalia@eeg.uminho.pt).

CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA - INDÍGENAS,
NATIVOS, NAÇÕES: IDENTIDADES COLECTIVAS E CLASSIFICAÇÕES ÉTNICAS
Terá lugar no Centro de Estudos Sociais, nos dias 4 a 6 de Dezembro de 2008, o curso de
formação avançada “Indígenas, Nativos, Nações: Identidades colectivas e classificações
étnicas”.
Este curso de formação enquadra-se na diversidade de debates que têm surgido no âmbito das
ciências sociais e humanas em torno do sucesso histórico e da legitimidade política do EstadoNação moderno, com a intenção de sugerir discussões dos processos que, em contextos da
América Latina, da África e da Europa, se desenvolvem nas narrativas sobre a tradição, a
etnia, a raça e a pertença nacional, entre outras. Para além das críticas às posições
essencialistas em torno das identidades, o curso pretende discutir a maneira como as relações
sociais se constituem na tensão com estas múltiplas inscrições, as quais são em alguns casos
reproduzidas, em outras negadas. http://www.ces.uc.pt/formacao/formacao1.php
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NOVAS VANTAGENS NO PROTOCOLO MULTIHOTEL
O protocolo com a empresa Multihotel apresenta agora um outro produto, o Cartão Multihotel
Unlimited, que oferece novas possibilidades aos nossos sócios. Para mais informações
consulte http://www.multihotel.pt/

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto n.º 54/2008, de 25 de Novembro de 2008 - Aprova o Acordo de Cooperação entre a
República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau no domínio do Ensino Superior, Ciência
e Tecnologia, assinado em Lisboa em 9 de Dezembro de 2004.

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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