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APRESENTAÇÃO
O SNESup, que representa estatutariamente investigadores e docentes do Ensino Superior,
lança a SNESup Ciência e Tecnologia. Assumindo-se como um instrumento de divulgação
especificamente dirigido àqueles cuja atividade profissional se desenvolve no domínio da
ciência e da tecnologia, como investigadores ou bolseiros de investigação, a SNESup Ciência
e Tecnologia pretende reforçar o compromisso e os laços do SNESup com o pessoal dedicado
à investigação científica.
Assumimos a vontade em comunicar regularmente com um grupo de profissionais que
representamos, certos que, ao fazê-lo, estamos a contribuir para reforçar e melhorar as
condições em que são exercidas as profissões e as atividades no domínio da ciência e da
investigação.
Apelando àqueles que desenvolvem atividades de investigação que se juntem ao SNESup
nestas intenções, solicitamos que nos enviem informação que entenderem relevante para
snesup@snesup.pt .

REUNIÃO DE INVESTIGADORES DA UL
Realizou-se no dia 1 de Junho na FCUL uma reunião de investigadores da Universidade de
Lisboa convocada pelo nosso sindicato.
Durante várias horas, mais de 20 investigadores debateram problemas colocados pela falta de
perspectivas de estabilidade contratual e pelos projectos de regulamento divulgados pela
Reitoria com especial ênfase para a proposta que prevê a prestação de serviço lectivo gratuito
por bolseiros e investigadores. Na reunião foi decidido apresentar um contributo para a
discussão pública dos regulamentos da UL focada nesta questão e no seu impacto nas
condições de trabalho dos investigadores.

ENCONTRO CIÊNCIA 2010
Este ano, em Julho próximo, os cientistas encontram-se de novo. Nos dias 4 a 7 de Julho irá
realizar-se na Feira das Indústrias de Lisboa (FIL), à Junqueira, o encontro CIÊNCIA 2010, o
qual será inaugurado com uma sessão plenária na tarde de domingo 4 de Julho, às 16h.
Na sequência dos encontros anteriores, este Encontro é aberto a toda a comunidade científica,
estando a ser organizado para facilitar o debate aberto de ideias em torno de resultados
recentes de investigação por investigadores de instituições públicas e privadas em Portugal.
Incluirá ainda sessões plenárias com intervenções de peritos nacionais e estrangeiros sobre
novas oportunidades de investigação a nível internacional.
Promovido pelo Conselho dos Laboratórios Associados (CLA) e pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT), com a colaboração da Ciência Viva, o Encontro Anual de Ciência tornouse já um marco na dinâmica do nosso desenvolvimento científico. Espaço de apresentação e
debate do que fazem muitos dos laboratórios de investigação, é um lugar para a criação de
redes e contatos, um momento de afirmação da vitalidade da ciência que se faz em Portugal,
das relações com a indústria e com o resto do mundo. Este ano o Encontro Ciência 2010 vai
com certeza ser tudo isso, contribuindo para estimular o debate sobre o futuro da Ciência em
Portugal.
O Encontro incluirá mais de 60 sessões de natureza técnica/científica e de um conjunto de
Diálogos Institucionais destinados a promover a discussão de novas oportunidades de
investigação e de orientações estratégicas para o futuro.

NOITE DOS INVESTIGADORES 2010 – COIMBRA, PORTO, LISBOA E OLHÃO
A Noite dos Investigadores de 2009 foi um grande sucesso na promoção do contacto dos
cientistas com o público.
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Em Coimbra foi um verdadeiro festival de ciência, em que os cientistas subiram ao palco.
http://www.museudaciencia.pt/index.php?iAction=Actividades&iArea=23&iId=129
O Museu da Ciência organiza, à semelhança do ano passado, a Noite dos Investigadores
2010, com outras oito instituições nacionais de investigação e de divulgação da cultura
científica. A iniciativa terá lugar no próximo dia 24 de Setembro em Coimbra, Porto, Lisboa e
Olhão.
O CNC foi um importante parceiro do MC em Coimbra. Mas, investigadores de vários centros
de investigação participaram na iniciativa que está aberta a todos os investigadores.
Todos os investigadores estão convidados a participar nesta iniciativa. Podem fazê-lo de
diversas formas: participando nas peças de teatro, para os menos tímidos, nas curtas
entrevistas na Noite dos Investigadores, na realização de ateliers ou outras actividades que
queiram propor e se encaixem na iniciativa.
Os interessados podem contactar geral@museudaciencia.pt

CONFERÊNCIA DO EUROPEAN RESEARCH
AREA BOARD (ERAB), SEVILHA, 6-7 DE MAIO DE 2010
A conferência constituiu uma oportunidade inigualável para um debate aberto em torno da
primeira avaliação estratégica do ERAB, que fixou marcos para medir os resultados da
European Research Area (ERA) e 2030.
Estiveram presentes na conferência cerca de 250 participantes de um vasto leque de atores
envolvidos na área da Investigação científica e da tecnologia: Comissão Europeia; Governos
nacionais; Unidades de investigação; e Universidades, registando-se uma significativa
participação de jovens investigadores. Estiveram igualmente presentes representantes e
líderes de várias organizações europeias de stakeholders.
Seis sessões permitiram definir os marcos fixados pelo ERAB, tendo também levado à
formulação de 38 questões-chave, que foram debatidas coletivamente na sessão de
encerramento, subordinada ao tema 'Optimising the ERA by 2030', e que incluiu a novidade de
votação eletrónica (www.erab2010.com).
As conclusões poderão ser consultadas, em breve, no site do ERAB. O relatório de avaliação
estratégica pode ser consultado em http://ec.europa.eu/research/erab/pdf/erab-first-annualreport-06102009_en.pdf

ABIC PROMOVE MAIS UMA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE EMPREGO CIENTIFICO
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A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) tem promovido e colaborado em
iniciativas públicas destinadas a fomentar o emprego científico e o reconhecimento da
importância da Ciência para o desenvolvimento do país.
Entre outras iniciativas, a ABIC promove desde 2004, a Conferência Nacional de Emprego
Científico. A 4ª edição do evento terá lugar a 26 de Novembro do presente ano no auditório da
Fundação Eng.º António de Almeida, no Porto, e pretende uma vez mais reunir diversas
personalidades do meio científico e académico, bem como entidades ligadas ao tecido
empresarial nacional.
Esta edição da conferência decorrerá sob o mote “Ciência e Desenvolvimento” e o debate
incidirá sobre 3 temas centrais:
1) Estratégia de Lisboa – 10 anos depois;
2) Universidades e tecido empresarial: caso de estudo da região norte;
3) Emprego Científico em Portugal. Que perspectivas?

PETIÇÃO CONTRA O ENCERRAMENTO DA BIBLIOTECA NACIONAL
O SNESup está a divulgar um apelo de colegas sobre o encerramento da Biblioteca Nacional
de Portugal por um período de dez meses durante o próximo ano.
Pede-se que seguindo este link
http://www.peticao.com.pt/encerramento-bnp
leiam a petição contra o encerramento da Biblioteca Nacional de Portugal e a assinem caso
concordem com ela.

Lisboa – Avenida 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 – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 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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