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NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

Desde 2001, em que se esboçou uma revisão negociada do ECDU, com todas as 

formalidades, que não se recorre no ensino superior à Lei da Negociação Colectiva (Lei nº 

23/98, de 26 de Maio). 

O nosso Sindicato lançou já mão da possibilidade de pedir estudos e estatísticas ao MCTES, 

visando respectivamente as matérias de regulação de conflitos e de transição de regimes. 

Fizemo-lo com antecedência para não atrasarmos o processo negocial, uma vez iniciado este. 

Lamentamos referir que até agora os nossos interlocutores nem sequer acusaram a recepção 

da correspondência. 
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CONTACTOS COM GRUPOS PARLAMENTARES 

Conforme havíamos anunciado, a Direcção do nosso Sindicato desencadeou uma série de 

contactos com Grupos Parlamentares com vista a chamar a atenção para o processo de 

revisão dos Estatutos de Carreira, e alertando especialmente neste quadro, para a 

necessidade de regulamentar a “tenure” prevista no artigo 50 º da Lei nº 62/2007 (RJIES) e 

para acautelar, em sede de regime transitório, direitos adquiridos e expectativas legítimas. A 

situação dos professores auxiliares ainda sem nomeação definitiva irá merecer especial 

destaque. 

No dia 12 de Março o SNESup, representado por Gonçalo Xufre e Marc Jacquinet, foi recebido 

pelo Grupo Parlamentar do PSD, estando já agendadas outras duas reuniões na Assembleia. 

 

PROCURA DE ARTICULAÇÃO  

O SNESup irá procurar estabelecer contactos com a FENPROF com vista à eventual 

concertação de posições conjuntas no processo negocial relativo aos Estatutos de Carreira 

Docente do Ensino Superior. 

 

CONSELHO NACIONAL DO SNESup REÚNE 

Com vista a, entre outros pontos, debater o processo negocial, foi o Conselho Nacional do 

SNESup convocado para reunir em 21 de Março, em Lisboa. 

O Conselho Nacional é o órgão deliberativo máximo entre Assembleias Gerais, e conta neste 

momento com vários novos membros eleitos nas Escolas, em reuniões de que temos vindo a 

dar conta. 

 

ENSINO SUPERIOR – REVISTA DO SNESup 

O nº 31 da Ensino Superior – Revista do SNESup (Janeiro-Março de 2009) encerrou a sua 

edição no prazo previsto, indo passar dentro de dias à fase de distribuição. 

Um grande número de artigos de autor irá enriquecer este número, onde o papel do seu 

Director, Paulo Peixoto, Presidente da Direcção do SNESup no mandato anterior, merece 

particular destaque. 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

O SNESup divulgou uma análise pormenorizada do despacho reitoral sobre dedicação 

exclusiva de que demos conta no número anterior do InfoSNESup.  

Até agora, porém, nem reacção nem suspensão do despacho.  

Se esta vocação para criar Estatutos de Carreira privativos já é o que é, o que será quando o 

ECDU previr mesmo a elaboração de regulamentos internos? 
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JPN PUBLICA NOTÍCIAS SOBRE UNIVERSIDADE DO PORTO 

O JPN  - Jornalismo Porto Net vem publicando algumas peças sobre a Universidade do Porto 

http://jpn.icicom.up.pt/2009/03/13/crise_economica_a_realidade_do_ensino_superior.html 

http://jpn.icicom.up.pt/tag/Desemprego 

O SNESup, contactado a propósito desta iniciativa, regista o esforço realizado 

 

LEIRIA: UM DEBATE COMO HÁ MUITO NÃO SE VIA 

Na tarde de 3 de Março mais de uma centena de participantes, designadamente docentes, 

debateu durante toda a tarde com um painel de convidados externos, em que se incluía o 

Presidente da Direcção do SNESup, Gonçalo Xufre Silva as possíveis consequências da 

passagem a regime fundacional. 

Ao contrário do que sucedeu nas universidades as implicações laborais da passagem surgem 

desde o início no centro deste debate. 

O nosso Sindicato apoia a realização de um referendo como ponto de partida para o 

desencadeamento ou não do processo de criação da fundação do IP Leiria. Pedimos 

entretanto uma reunião ao Presidente Luciano de Almeida com vista a analisar toda uma série 

de questões laborais que subsistem. 

 

CÁVADO E AVE: SNESup REFORÇA RAÍZES 

O SNESup realizou em 13 de Março a sua terceira reunião com docentes do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave no espaço de um ano, tendo desta vez estado presentes e 

participado na discussão, centrada na revisão dos Estatutos de Carreira, vinte docentes de 

ambas as Escolas do referido Instituto. Passou também a existir representação sindical na 

Escola Superior de Gestão, que se junta à já existente na Escola Superior de Tecnologia. Aos 

seus titulares os nossos renovados desejos de bom trabalho. 

O Presidente da Direcção do SNESup reuniu na mesma ocasião com o Presidente do IPCA e 

com o Director da Escola Superior de Gestão. 

 

ENCARREGADOS DE TRABALHOS: LISTAS NOMINATIVAS DE SINAIS CONTRÁRIOS 

O Instituto Politécnico de Castelo Branco divulgou listas nominativas em que os Encarregados 

de Trabalhos com contrato administrativo de provimento à data de 31 de Dezembro de 2008, 

transitam, conforme decorre do Decreto-Lei 121/2008, de 11 de Julho, que extinguiu a 

categoria e determinou a integração na carreira técnica superior, para contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. 

O Instituto Politécnico de Leiria, pelo contrário, integrou todo o pessoal em contrato a termo 

resolutivo certo, posição que esperamos agora reveja. 

A admirável confusão que a nova legislação vem criando levou há dias uma Escola Superior 

não integrada a abrir anúncio para a constituição de uma bolsa de candidaturas para a 
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categoria, extinta desde 1 de Janeiro de 2009, de Encarregado de Trabalhos. Para fazer algo 

que o aliás Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho, que criou a categoria, nunca previu: leccionar 

Cursos de Especialização Tecnológica. 

 

CICLO DE CONFERÊNCIAS “IMAGENS DE VIDA E DE PODER” 

A Fundação Calouste Gulbenkian irá promover o Ciclo de Conferências “Imagens de vida e de 

poder” que incidirá sobre a temática do Antigo Egipto. Este evento terá início a 16 de Abril e 

prolongar-se-á até 21 de Maio com as seguintes conferências: 

- 16 de Abril de 2009 | 18h00 | Auditório 3 

NEBET-PER: A MULHER NA ARTE FIGURATIVA DO ANTIGO EGIPTO 

- 23 de Abril de 2009 | 18h00 | Sala 1 

COROAS, CEPTROS E INSÍGNIAS: OS EMBLEMAS DO PODER FARAÓNICO 

- 30 de Abril de 2009 | 18h00 | Auditório 3 

CHAUABTIS E UCHEBTIS: ESTATUETAS FUNERÁRIAS EGÍPCIAS 

- 8 de Maio de 2009 | 18h00 | Auditório 3 

AS FESTAS RELIGIOSAS NO ANTIGO EGIPTO 

- 14 de Maio de 2009 | 18h00 | Auditório 3 

OS AMULETOS EGÍPCIOS: ADORNOS PROFILÁCTICOS PARA A VIDA E PARA A MORTE 

- 21 de Maio de 2009 | 18h00 | Auditório 3 

A MOEDA COMO MEIO DE PROPAGANDA NO EGIPTO PTOLOMAICO 

 

CICLO DE CONFERÊNCIAS “OLHARES CRUZADOS SOBRE O PORTO” 

No âmbito da VI edição do Ciclo de Conferências Público/Universidade Católica, terá lugar no 

Auditório A1 do Campus da Foz da UCP, dia 18 de Março pelas 21h30, a primeira conferência 

deste ciclo que incidirá sobre a temática “A dinâmica da sociedade civil do Porto”. 

As próximas conferências serão: 

25 de Março | O Porto e o Mundo  

16 de Abril | As novas elites nortenhas 

23 de Abril | A regionalização e as prioridades do Norte  

 

SEMINÁRIO “O NOVO CÓDIGO DO TRABALHO” 

O Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa vai realizar um Seminário 

sobre “O Novo Código do Trabalho” no próximo dia 1 de Abril de 2009. 

Este Seminário terá lugar no Auditório da Faculdade de Direito de Lisboa. 
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SEMINÁRIO “(RE)INVENÇÃO DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL  

NO SÉC XXI: CAMINHOS DE UMA CONTRA-HEGEMONIA” 

Nos dias 18 e 19 de Março de 2009, pelas 9h30, terá lugar no Auditório da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra o Seminário “(Re)Invenção da Emancipação Social no 

Séc XXI: caminhos de uma contra-hegemonia” 

Este Seminário pretende assumir o desafio de reflectir, discutir, investigar caminhos de 

(re)invenção da emancipação no século XXI, articulando análises de investigadores que, nesta 

busca de horizontes de emancipação, vivem e trabalham em diferentes contextos: Portugal, 

Brasil e México. Nesta direcção, este evento de carácter internacional, estrutura-se em torno de 

dois eixos: a ampliação do pensamento crítico, no delineamento de alternativas para além do 

capital; a construção de uma contra-hegemonia, em curso, nas lutas e movimentos sociais. 

 

WORKSHOP “GENDER IN EUROPEAN ACADEMIA:  

DIFFERENCE AND DISCRIMINATION IN COMMUNICATION RESEARCH" 

O Centro de Estudos Interculturais do ISCAP,  em colaboração com a ECREA - European 

Communication Research and Education Association - e em co-organização com homólogos 

da Universitat Autònoma de Barcelona e da Universidade de Tampere, acolherá a workshop 

anual da ECREA Women's Network, subordinada ao tema "Gender in European academia: 

difference and discrimination in communication research", no dia 25 de Novembro de 2009. 

Neste workshop reflectir-se-á sobre questões de discriminação e de género nas universidades 

e politécnicos europeus, com especial incidência nas áreas relacionadas com a investigação e 

a comunicação.  

Para mais informações, consultar: http://www.ecrea.eu/events/about/id/32. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Lei n.º 10/2009, de 10 de Março - Cria o programa orçamental designado por Iniciativa para o 

Investimento e o Emprego e, no seu âmbito, cria o regime fiscal de apoio ao investimento 

realizado em 2009 (RFAI 2009) e procede à primeira alteração à Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

Dezembro (Orçamento do Estado para 2009) 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2009/M de 9 de Março - Estabelece o regime de 

dispensa do cumprimento da componente lectiva ao pessoal docente em funções nos 

estabelecimentos públicos de educação e dos ensinos básico e secundário. 
 

 
 
 

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 


