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O InfoSNESup NO SEU CENTÉSIMO NÚMERO 

Os colegas que quiserem seguir no site a história da Newsletter do SNESup 

http://www.snesup.pt/newsletters.shtml e da nossa Revista http://www.snesup.pt/cgi-

bin/getinfos.pl?EEVVEuuAlZHmQiSbVK facilmente depreenderão que se situou em Julho de 

2001 o ponto de viragem na imprensa sindical. Ao SNESup Informação, boletim mensal em 

 Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior  
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papel, que iremos proximamente tentar recuperar para o nosso site no âmbito das 

comemorações dos 20 anos do Sindicato, sucedem-se a Revista Ensino Superior, inicialmente 

bimestral, e a Newsletter Informação aos Associados, que a partir de 2003 ganha periodicidade 

quinzenal sob forma electrónica. 

O actual InfoSNESup, cuja ideia de base foi facilitar a ligação entre a newsletter e o site 

www.snesup.pt nasce em Março de 2004, após um excessivo hiato em relação à anterior 

newsletter, publica sete números, interrompe-se novamente. A partir de 2005 todavia o 

princípio da saída quinzenal é escrupulosamente observado e chegamos agora aos 100. 

As decisões, as interrupções, a continuidade, têm história e têm rostos. É de reter aqui apenas 

que a newsletter, sendo um instrumento do Sindicato, é um reflexo da sua orientação e do seu 

pulsar. O InfoSNESup tem sido, sobretudo desde a orientação que no mandato anterior lhe 

imprimiu Paulo Peixoto, um instrumento de ligação à actividade das instituições e da 

comunidade científica, e pretende sê-lo cada vez mais. As newsletters do SNESup, em geral, 

sempre valorizaram, para lá das iniciativas das Direcções, as manifestações da vitalidade das 

Secções Sindicais, e em particular a eleição de comissões sindicais, que são as nossas raízes 

nas instituições. Um número do InfoSNESup que tem poucas iniciativas a registar é sempre 

para nós um indicador de alerta, um sinal de que é preciso melhorar o nosso trabalho 

 

 

SNESup REFORÇA COMUNICAÇÃO 

Para além da Newsletter o SNESup continua a investir fortemente na Revista Ensino Superior, 

que atrai um leque de colaborações muito alargado, como se vê pelo nº 31, com tema de capa 

“a fragmentação das carreiras” que acaba de sair. O Conselho Nacional ratificou recentemente 

a designação de Paulo Ferreira da Cunha (Faculdade de Direito da Universidade do Porto) e 

Vítor Ambrósio (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) para o Conselho Editorial. 

Na representação da Direcção Catarina Fernando (Universidade da Madeira) vai substituir 

Nuno Ivo Gonçalves. 

Depois de um longo período de suspensão, por esgotamento, do fórum por correio electrónico 

Infodebate, o SNESup criou um novo fórum, agora sob a forma de blog: 

http://forumsnesup.wordpress.com/ que teve 987 visitas no dia do seu lançamento 

Luís Moutinho, Presidente da Direcção do SNESup entre 2002 e 2005 e conhecido na 

blogosfera, assegura a administração do blog e teve um papel decisivo no seu lançamento. 

 

 

SECÇÃO INTERNACIONAL 

A Secção Internacional do nosso site passou a incluir, para além das versões francesa e 

inglesa dos Estatutos do SNESup, um conjunto de links para organizações sindicais 

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

Em época de crise mundial é bom estar atento. 

 

 

PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA UGT 

Conforme é nossa prática habitual, o SNESup participou como observador no Congresso da 

UGT. Fomos o primeiro dos sindicatos independentes presentes a ser mencionado pela 

organização. 

Recebemos já um conjunto de documentação que iremos publicitar na Secção “Movimentos” 

do nosso site. 

 

 

DIA 30 DE MARÇO CHEGA MAIS TARDE ESTE ANO 

Até ao encerramento da presente edição do InfoSNESup não havia sido recebida no Sindicato 

a proposta negocial relativa à revisão dos Estatutos de Carreira, apontada para 30 de Março. 

Pela nossa parte, consideramos que o processo, a ter lugar nesta legislatura, não deverá 

ultrapassar o final do próximo mês de Maio. 

Entretanto é urgente negociar vínculos e remunerações, pois que a criação de situações de 

facto lesivas dos nossos direitos se vai generalizando.  

Não somos os únicos a pensá-lo: a renovação formal do nosso compromisso com a petição on 

line lançada há um ano 

http://www.petitiononline.com/negociar/petition.html 

suscitou de um dia para o outro, sem qualquer apelo da nossa parte, 200 novas assinaturas. 

 

 

PROSSEGUEM CONTACTOS PARLAMENTARES 

O SNESup continua a alertar o Parlamento para a delicadeza do processo de revisão dos 

Estatutos de Carreira, particularmente no que diz respeito às disposições transitórias.  

Nas duas últimas semanas tivemos ocasião de reunir com o PCP, com o Partido Ecologista os 

Verdes e com a Deputada Independente não-inscrita Luísa Mesquita  
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CONSELHO NACIONAL DELIBERA ADESÃO AO CAAD E JORNADA DE LUTA  

O Conselho Nacional do SNESup, o mais importante órgão entre as Assembleias Gerais, 

reuniu em Lisboa no passado dia 21 de Março. 

Entre as deliberações adoptadas, cujo resumo está publicado no local próprio 
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEZlkAykuExOZZoSZc, destacamos o lançamento em 

Abril de uma Jornada Nacional pela Estabilidade Contratual e pelo Direito à Carreira e a 

adesão ao CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa. 

 

 

REPRESENTANTES SINDICAIS NAS UNIVERSIDADES 

O nosso Sindicato voltou a dispor de representação sindical na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, em eleição expressamente organizada para o efeito. Foi eleito o colega 

Paulo Oliveira Santos que no anterior mandato dos órgãos nacionais pertenceu à Comissão de 

Fiscalização e Disciplina do SNESup. 

Na Universidade da Beira Interior as quatro Secções Sindicais existentes contam todas com 

representantes sindicais, sendo estes os colegas Jorge Maia (Ciências), Carlos Barrico 

(Engenharias), Francisco Paiva (Artes e Letras), António Vicente e Miguel Vitória (Ciências 

Sociais e Humanas). Iremos trabalhar para alargar a nossa organização à Faculdade de 

Ciências da Saúde. 

 

 

SNESup EM BEJA 

No dia 20 de Março o SNESup promoveu no Instituto Politécnico de Beja uma reunião de 

debate com a presença de membros da Direcção do Sindicato, entre os quais o Presidente da 

Direcção, colega Gonçalo Xufre Silva. 

 

 

SNESup EM VISEU 

Também no Instituto Politécnico de Viseu, e igualmente com a presença do Presidente da 

Direcção, se realizou um debate promovido pelo SNESup. Este teve lugar no dia 24 de Março. 

 

 

SANTA CASA RETOMA NEGOCIAÇÃO DE ACORDO DE EMPRESA 

Em reunião entre Comissões Negociadoras realizada em 31 de Março foi decidido que a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa irá em princípio retomar a negociação do Acordo de Empresa 

com o SNESup. 
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As cartas enviadas aos professores da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, incluindo sócios 

e delegados sindicais do SNESup visando a sua adesão individual ao Acordo celebrado com 

outros Sindicatos tiveram todas resposta exemplar. O número de inscritos no SNESup 

aumentou em vez de decrescer.  

 

 

PRÉMIO SEED OF SCIENCE  

«CIÊNCIAS DA TERRA, DO MAR E DA ATMOSFERA» 

A Secção Sindical da Universidade dos Açores – Ponta Delgada enviou-nos nota sobre o 

Prémio Seed of Science “Ciências da Terra, do Mar e da Atmosfera”, ganho por Ricardo Serrão 

Santos. 

 

 

CONFERÊNCIA “EVOLUÇÃO DO PLANETA GAIA: O LEGADO DE DARWIN” 

No âmbito do Ciclo de Conferências “A Evolução de Darwin”, terá lugar no Auditório 2 da 

Fundação Calouste Gulbenkian, dia 14 de Abril às 19 horas, a Conferência “Evolução no 

Planeta Gaia: o legado de Darwin”. 

 

 

CONFERÊNCIA “SOCIOLOGIA CLÍNICA E TRABALHO SOCIAL” 

A Direcção do Centro de Investigação em Ciências do Serviço Social do Instituto Superior de 

Serviço Social do Porto, está a organizar uma Conferência/Atelier com o professor de 

sociologia Vincent de Gaulejac, no dia 7 de Maio de 2009.  

De manhã irá decorrer uma Conferência plenária sobre Sociologia clínica e trabalho social e à 

tarde um atelier de âmbito mais restrito e mais direccionado para profissionais e investigadores. 

Para mais informações consulte: 

http://www.isssp.pt/si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=1630. 

 

 

COLÓQUIO “OS ESTUDANTES E OS SEUS TRAJECTOS NO ENSINO SUPERIOR”  

O Colóquio “Os Estudantes e os seus Trajectos no Ensino Superior: Sucesso e Insucesso, 

Factores e Processos, Promoção de Boas Práticas”, terá lugar nos dias 2 e 3 de Abril de 2009, 

no Auditório B203 do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). 
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Este colóquio pretende expor os resultados obtidos no âmbito do projecto “Promoção do 

Sucesso Escolar e Combate ao Abandono e ao Insucesso no Ensino Superior”, que teve por 

objectivo identificar e analisar percursos tipo de sucesso, insucesso e abandono dos 

estudantes no ensino superior, relacionando-os com parâmetros estruturais e institucionais, e 

procurando encontrar factores explicativos e identificar boas práticas. O projecto tem âmbito 

nacional, engloba os diversos subsistemas do ensino superior e o estudo desenvolve-se a três 

níveis: estrutural, institucional e biográfico, recorrendo a análises de fontes estatísticas, 

inquéritos extensivos, documentação institucional e entrevistas em profundidade. 

Para mais informação consulte: http://etes.cies.iscte.pt. 

 

 

SEMINÁRIO “COMBATER A REPRODUÇÃO INTERGERACIONAL  

DA POBREZA E DA EXCLUSÃO SOCIAL: QUE INTERVENÇÕES?” 

A Direcção do Centro de Investigação em Ciências do Serviço Social do Instituto Superior de 

Serviço Social do Porto, está a organizar um Seminário com o título “Combater a Reprodução 

Intergeracional da Pobreza e da Exclusão Social: que intervenções?” a realizar nos dias 21, 22 

e 23 de Maio de 2009. 

O Seminário pretende constituir-se como uma oportunidade de reflexão para investigadores, 

professores e profissionais da área do serviço social e áreas afins. 

Para mais informações consulte: 

http://www.isssp.pt/si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=1615. 

 

 

XIII ENCONTRO NACIONAL DE SOCIOLOGIA 

Estão abertas as inscrições para participar no XIII Encontro Nacional de Sociologia Industrial, 

Organizações e Trabalho (SIOT), que terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian nos dias 12 

e 13 de Maio. 

Mais informações/Inscrições em:  

http://www.apsiot.pt  

http://www.apsiot.pt/encontro/IndexXIII.html. 

 

 

II JORNADA DO OBSERVATÓRIO DA IMIGRAÇÃO  

No dia 6 de Abril de 2009, terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, entre as 9.30 e as 

19.00 as II Jornadas do Observatório da Imigração que decorrerão na presença da Alta 
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Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, do Coordenador do Observatório da 

Imigração, de inúmeros investigadores e de especialistas das migrações.  

As Jornadas serão organizadas em sessões plenárias e workshops temáticos de forma a reunir 

estudos e trabalhos com temas semelhantes, procurando assim estimular mais debate e 

diálogo entre os investigadores/autores, os comentadores e a audiência. Atendendo às 

publicações do Observatório de Imigração que serão lançadas nesse dia serão debatidos os 

seguintes temas: media e imigração, religião, educação, integração, e os efeitos da imigração 

no comércio bilateral. 

Se pretende participar deverá confirmar a sua presença até 2 de Abril: 

seminarios@acidi.gov.pt ou pelo telefone 21 810 61 70 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Portaria n.º 311/2009, de 30 de Março - Determina que a informação constante do Sistema de 

Informação da Classificação Portuguesa de Actividades Económicas (SICAE) é de acesso 

público e gratuito, através de sítio da Internet mantido pelo Instituto dos Registos e do 

Notariado, I. P. 

Portaria n.º 312/2009, de 30 de Março - Regulamenta o regime aplicável ao reconhecimento 

dos sistemas de apoio a situações de sobreendividamento. 

Portaria n.º 313/2009, de 30 de Março - Regula a criação de uma lista pública de execuções, 

disponibilizada na Internet, com dados sobre execuções frustradas por inexistência de bens 

penhoráveis. 

Portaria n.º 292/2009, de 23 de Março - Estabelece o valor da taxa contributiva aplicável aos 

trabalhadores que exercem funções públicas, abrangidos pelo disposto no artigo 10.º da Lei n.º 

4/2009, de 29 de Janeiro. 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 5/2009/M, de 23 de 

Março - Resolve apresentar à Assembleia da República a proposta de lei de acréscimo ao 

montante das prestações de desemprego, alteração aos critérios para atribuição da protecção 

no desemprego, através de alterações ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro. 
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