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SNESup PREPARA ADESÃO AO CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA (CAAD) 

O SNESup vem desde há anos a chamar a atenção para necessidade de criação, no ensino 

superior, de mecanismos extrajudiciais de composição de litígios, tais como a mediação e a 

arbitragem, e dedicou ao tema uma sessão do Encontro sobre a Aplicação dos Estatutos de 

Carreira que organizou em Abril de 2005 nas instalações da Faculdade de Ciências na 

Universidade de Lisboa. 
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No início da legislatura que agora finda as condições para a concretização da nossa proposta 

pareciam prometedoras: a Secretaria-Geral do MCTES incluíra esse tópico no seu plano de 

actividades, no Ministério da Justiça o Secretário de Estado João Tiago Silveira prometeu o seu 

apoio. No entanto, haveria que esperar por 2008 para ver Mariano Gago manifestar algum 

interesse pelo tema, aceitando abordar o assunto na reunião de 27 de Junho, e 

disponibilizando-se para enviar ao CRUP e ao CCISP uma proposta sindical sobre o assunto. 

Na reunião de 5 de Dezembro voltou a abordar o tópico, desta vez a propósito dos litígios 

conexos com a realização de concursos. Esperemos que este estado de espírito tenha reflexos 

nas linhas para a revisão dos Estatutos de Carreira que se julga ir anunciar nas reuniões 

marcadas para o próximo dia 20 de Fevereiro.  

Entretanto o SNESup está a preparar a sua adesão ao Centro de Arbitragem Administrativa 

(CAAD), reconhecido pelo Ministério da Justiça, e que se propõe cobrir os litígios emergentes 

no âmbito das relações jurídicas de emprego público. 

 

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS UNIVERSIDADES DE CIÊNCIAS APLICADAS 

Nos passados dias 4 e 5 de Fevereiro realizou-se em Haia na Holanda a conferência 

internacional “Putting the pieces together: Universities of Applied Sciences as linking pin in the 

knowledge triangle”.  

Organizada pela rede europeia de Universidades de Ciências Aplicadas esta conferência 

contou com a presença do Presidente da Direcção do SNESup, colega Gonçalo Xufre Silva. 

Agradecemos ao CSISP a oportunidade que nos foi dada enquanto parceiro sindical de 

participar neste evento. O CSISP aderiu em 2008 a esta rede europeia que procura promover o 

sistema de ensino superior de cariz profissionalizante e que conta com a participação da 

Holanda, Dinamarca, Estónia, França, Irlanda, Lituânia, Austria, Filândia, Suiça e Alemanha.  

Com várias sessões temáticas a conferência teve como objectivo a elaboração de uma 

declaração conjunta para ser levada ao Conselho de Ministro que se vai realizar em Leveun na 

Bélgica sobre a contribuição das Universidades de Ciências Aplicadas no âmbito do processo 

de Bolonha. 

 

TEMAS DE ACTUALIDADE NO SITE DO SNESup 

Encontram-se publicados na Secção "Em debate" do nosso site quatro artigos de opinião para 

os quais chamamos a vossa atenção. 

• "O Novo ECDU: Da Crise À Oportunidade. O Estatuto de Leitor na Universidade 

Portuguesa", de Maria Luísa Malato Borralho, Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto  

• "Carta a um Mestrando Bolonhês", de Paulo Ferreira da Cunha, Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto. 

• "Algumas (poucas) notas para o debate 'fundações e carreiras'”, de Nuno David, ISCTE 
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• "Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior. Recompensar ou incentivar?", de 

Rui Antunes, Escola Superior de Educação de Coimbra 

http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuEVZZNomvhWTC 

Apelamos ao envio de novos contributos para snesup@snesup.pt. 

 

INTERVENÇÃO NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O SNESup irá realizar no dia 19 de Fevereiro (5ª feira), pelas 15 horas, na Faculdade de 

Economia, Anfiteatro 115, uma reunião de docentes da Universidade do Porto, com vista, por 

um lado, a debater as dificuldades que estão a ser criadas à obtenção da nomeação definitiva 

e à progressão na carreira pela posição assumida em matéria de transição de vínculos pela 

Reitoria da UP, e por outro lado, a continuar o debate sobre a revisão do ECDU e a passagem 

a regime fundacional.  

A reunião é aberta a todos os docentes e investigadores, independentemente de filiação 

sindical ou situação face à carreira. 

O nosso Sindicato escreveu entretanto aos responsáveis da Faculdade de Engenharia, 

alertando para que os serviços de pessoal estavam a procurar passar docentes do regime da 

Caixa Geral de Aposentações para o regime da Segurança Social. A situação estará já 

normalizada.  

 

PARECER DO MCTES AINDA NÃO CHEGOU À SECÇÃO DE PESSOAL DO IST  

As concepções sobre transição de vínculos que criticámos no Instituto Politécnico de Leiria e 

na Universidade do Porto fazem-se também sentir, ao que fomos informados, na Secção de 

Pessoal do IST. 

Esperamos que o Parecer do MCTES possa chegar em breve a esta unidade orgânica, pois, 

como é da nossa experiência, as interpretações restritivas de direitos tendem a divulgar-se 

rapidamente. 

 

IPCA ELEGE REPRESENTANTES SINDICAIS  

A Secção Sindical da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave elegeu pela primeira vez um representante sindical. 

As nossas felicitações ao colega eleito, tendo chegado entretanto a notícia de que a Escola 

Superior de Gestão irá em breve seguir o exemplo. 

 

ENCARREGADOS DE TRABALHOS TÊM QUE ESTAR ATENTOS 

O Presidente do IP Leiria indeferiu as reclamações colocadas de Encarregados de Trabalhos 

contra o enquadramento em termos de vínculos e/ou de remunerações constante da lista 
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nominativa de transições e manutenções por si homologada, e até agora não respondeu ao 

pedido do SNESup para suspender a homologação. 

Como também aqui as interpretações restritivas de direitos se tendem a difundir rapidamente, 

pedimos que avisem de imediato para snesup@snesup.pt de quaisquer novas publicações de 

listas nominativas. 

 

 

CÓDIGO DO TRABALHO: EQUILÍBRIOS POSTOS EM CAUSA 

Na negociação entre parceiros sociais que serviram de base à revisão do Código de Trabalho 

foram postos em causa direitos laborais em certas áreas com contrapartida, entre outros 

aspectos, num esforço para desencorajar a celebração de contratos a termo através da subida 

da taxa social única devida nesses casos. 

Agora, compreensivelmente, os parceiros falam em adiar a aplicação desta medida. Não teria 

sido de aproveitar a devolução do Código à Assembleia da República para tentar uma 

renegociação que preservasse equilíbrios? 

 

 

CONFERÊNCIA IDENTIDADE CORPORATIVA 

Terá lugar no Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC), no dia 17 de Fevereiro pelas 

17 horas na sala D, a conferência “Identidade Corporativa”. 

A ficha de inscrição pode ser obtida no endereço:  

http://gcd.isec.universitas.pt/conferencia/Inscricao.asp. 

 

 

CONFERÊNCIA “E-SOCIAL SCIENCE” 

Entre 24 e 26 de Junho, realizar-se-á em Maternushaus - Cologne a “5th International 

Conference on e-Social Science”. 

As instruções para a submissão de comunicações e inscrições podem ser obtidas no endereço: 

http://www.ncess.ac.uk/conference-09/. 

 

 

CONFERÊNCIA “MUTAÇÕES SOCIAIS,  

PEDAGOGIA E TRABALHO DOS PROFESSORES” 

No dia 17 de Fevereiro às 18h realiza-se no Anfiteatro da Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação, da Universidade de Lisboa, a conferência “Mutações sociais, pedagogia e 

trabalho dos professores”. 
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CICLO DE SEMINÁRIOS "CULTURA  

DE QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR" 

Decorrerão entre 16 de Fevereiro e 9 de Março, na Sala de Conferências da Reitoria da 

Universidade de Lisboa, um conjunto de Seminários sobre a Cultura de Qualidade nas 

Instituições de Ensino Superior". 

Seminário I – 16 de Fevereiro 14:30 – 18:00h – “Quality Culture in Higher Education 

Institutions” 

Seminário II – 26 de Fevereiro 14:30 – 18:00h – “Trends Internacionais nos Sistemas de 

Qualidade nas Instituições de Ensino Superior”, “Sistemas de Qualidade na 

Universidade de Aveiro. As novas experiências piloto aplicadas a 3 

departamentos” e “Cultura de Qualidade nas Instituições de Ensino Superior: a 

experiência da Universidade do Porto”. 

Seminário III – 9 de Março 14:30 – 18:00h – “Propostas para um Sistema de Qualidade para a 

Universidade de Lisboa”. 

 

SEMINÁRIO ABORDAGENS BIOGRÁFICAS, MEMÓRIA, HISTÓRIAS DE VIDA 

Terá lugar no Auditório B203 do Edificio II do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), no dia 19 de Fevereiro, o Seminário “Abordagens biográficas, memória, 

histórias de vida”. 

 

SEMINÁRIO “O CONTRIBUTO DOS PARQUES DE CIÊNCIA  

E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL” 

No próximo dia 20 de Fevereiro de 2009, pelas 14h30, vai ter lugar, na Sala de Seminários da 

Biblioteca Central no Campus de Gambelas, o seminário “O Contributo dos Parques de Ciência 

e Tecnologia para o Desenvolvimento Regional”. No âmbito desta reunião será apresentado o 

estudo de promoção e viabilidade do Pólo Tecnológico do Algarve. 

 

WORKSHOP DE REDACÇÃO CIENTÍFICA  

A Universidade do Porto irá oferecer, entre 25 e 27 de Fevereiro de 2009, dois Workshop de 

Redacção Científica, que visam apresentar novas ferramentas, procedimentos e informação 

que tornem o processo de produção do artigo científico, assim como a submissão do mesmo, 

mais rápido e eficiente. Têm, ainda, como objectivo aumentar o factor de impacto dos artigos 

produzidos, através da melhoria da qualidade dos artigos, situação que depende fortemente da 

forma como o artigo é apresentado, das escolhas efectuadas em relação à publicação, e da 

definição de autores, co-autores e colaborações. 

As candidaturas deverão efectuar-se através do envio, até dia 18 de Fevereiro, da ficha de 

candidatura, juntamente curriculum vitae (CV) e fotocópia do BI (para efeitos de certificado), 
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para o e-mail educacao.continua@reit.up.pt ou por correio para: Reitoria da Universidade do 

Porto, Unidade de Educação Contínua, Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto. 

Para mais informações, consultar www.reit.up.pt -> Educação Contínua -> Formação não 

conferente de grau ou contactar:  

Unidade de Educação Contínua  

E-mail: educacao.continua@reit.up.pt 

Tel.: 220408198 / 220408053   Fax: 220 408 184 

 

REVISTA MINERVA 

Vai ser publicado um número especial da Revista Minerva que se dedicará à temática 

“Universities in the new knowledge landscape. Tensions, challenges, change.”.  

Os interessados deverão realizar a submissão dos artigos até 20 de Março de 2009. 

Para mais informações escreva para: a.bonaccorsi@gmail.com, cinzia.daraio@unibo.it ou 

aldo.geuna@unito.it. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro - Aprova a revisão do Código do Trabalho. 

Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro - Estabelece medidas excepcionais de contratação 

pública, a vigorar em 2009 e 2010, destinadas à rápida execução dos projectos de investimento 

público considerados prioritários. 

Decreto Regulamentar n.º 3/2009, de 3 de Fevereiro - Regulamenta o artigo 1.º da Lei n.º 

19/2008, de 21 de Abril, que tem por objecto a criação no âmbito do Ministério da Justiça de 

uma base de dados de procurações. 

Decreto-Lei n.º 30/2009, de 3 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico aplicável ao 

reconhecimento, pelo Estado Português, do ensino ministrado com currículo e programas 

portugueses em estabelecimentos de ensino de iniciativa privada situados fora do território 

nacional. 
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