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NEGOCIAÇÃO COMEÇA PARA A SEMANA,  
É PRECISO QUE NOS MANIFESTEMOS 

O MCTES anunciou para 22 de Abril a primeira reunião de negociação dos Estatutos de 
Carreira, sem que se saiba ainda quais as associações sindicais que estão a ser convocadas 
nem o calendário negocial. 

O texto dos projectos de revisão não é especialmente acessível. Parece resultar de um 
afanoso trabalho por turnos em que se não procura a coerência, e denota um uso imoderado 
do copy paste. Estamos a trabalhar sobre os projectos e a integrar na nossa reflexão os 
numerosos contributos recebidos por colegas, aos quais aproveitamos o ensejo para 
agradecer.  

A intervenção pública que vimos desenvolvendo, como se sabe não acompanhados por 
nenhuma outra associação sindical, desde a realização das primeiras reuniões com o Ministro, 
marcou já positivamente o projecto: restrição das situações em que se obriga a período 
experimental, previsão da tenure (absurdamente restrita ao subsistema universitário público 
quando o RJIES a consagra para todos os subsistemas), consagração de mecanismos de 
resolução alternativa de litígios. 

 Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior  
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Mas o que decorre essencialmente dos projectos é o desrespeito, nas disposições transitórias, 
pelo Estado de Direito e por elementares considerações de Justiça, e a transformação das 
instituições de ensino superior num local onde de futuro só uma percentagem de corpo docente 
das instituições do ensino superior terá uma carreira digna desse nome e o restante será 
precarizado e embaratecido, legalizando as piores práticas das instituições mais mal geridas – 
os contratos encurtados, a supressão da dedicação exclusiva, os contratos a zero por cento. 

Aos reitores que colocam, e bem, a questão da asfixia financeira, o Ministério responde 
integrando no ECDU medidas de precarização e de aviltamento de condições de trabalho que 
nalguns casos retomam sugestões do próprio CRUP. 

É preciso que nos manifestemos. 

 

 

O SISTEMA DE ESCALÕES NÃO ESTÁ REVOGADO 

Desde o início de Janeiro de 2008 que muitos colegas, respondendo a apelos do SNESup, vêm 
reivindicando a progressão por escalões nos termos da legislação específica do ensino 
superior, ou até nos termos da entretanto publicada Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que 
permite recuperar o tempo de serviço decorrido desde 2004 para efeitos de progressão salarial. 
Os requerimentos têm, como se sabe, andado de Herodes para Pilatos. 

Que a legislação sobre progressão por escalões específica do ensino superior não está 
revogada, ou que apenas o tenha sido com efeitos a partir de 2009, percebe-se mais uma vez 
pelas referências que lhe são feitas ainda nos projectos de revisão. No entanto, em vez de daí 
se retirarem as devidas conclusões, o Ministro tenta o passe de mágica de reenviar a questão 
para as instituições, mandando-as fazer regulamentos no prazo de seis meses os quais, 
embora sem menção expressa ao SIADAP, só permitirão a progressão por escalões dentro dos 
limites orçamentais. 

O SNESup não assina por baixo, e mostrá-lo-á na contraproposta relativa à revisão. 

 

 

SANTOS SILVA FALHA REELEIÇÃO 

A recandidatura tardia do ainda Reitor da UBI falhou no Conselho Geral, após um final de 
último mandato desastroso cujos sucessos o SNESup amplamente comentou. Que tenha sido 
possível criar alternativas mostra uma vitalidade da instituição que não deixamos de saudar. 

Esperamos que agora passe a ser possível falar com a Universidade fora dos tribunais. 

 

 

SNESup EM INICIATIVA SOBRE PRECARIEDADE 

Realizou-se no passado dia 6 de Abril na Universidade do Algarve um debate sobre 
precariedade promovido pelo BE com a presença da Deputada Mariana Aiveca, para a qual 
foram convidados a União de Sindicatos de Faro / CGTP, o SNESup, a ABIC e um movimento 
de trabalhadores precários. O nosso Sindicato fez-se representar institucionalmente pelo 
Presidente da sua Direcção. 
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O convite ao SNESup desencadeou reacções de nervosismo por parte de colegas da 
FENPROF do Porto ao Algarve, que se queixavam de ter sido preteridos. Não se percebe 
porquê, uma vez que os sindicatos daquela federação são membros da CGTP e são por ela 
representados. Ou teriam preferido ver o SNESup afastado? O episódio do parecer do MCTES 
entregue às escondidas mostrou bem a lógica de funcionamento que impera na casa. 

 

 

ABIC LANÇA ABAIXO-ASSINADO  

A ABIC lançou um abaixo-assinado reivindicando o aumento dos valores das bolsas que ao 
longo destes 7 anos implicou, tendo em conta os valores da inflação, uma perda do valor real 
na ordem dos 20% que tem conduzido a uma significativa deterioração da capacidade 
económica dos bolseiros. O abaixo-assinado foi lançado no dia 25 de Março de 2009 e já conta 
com mais de 3700 assinaturas, o que espelha a justiça desta reivindicação e a forma alargada 
como é sentida pelos bolseiros de investigação. 

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

 

 

REVISTA “EDUCAÇÃO SOCIEDADE & CULTURAS” 

A revista Educação Sociedade & Culturas (www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc) está a fazer uma 
“Call for Papers” no âmbito da número temático sobre: Trabalho na Educação. 

A submissão das propostas deve realizada até dia 20 de Maio de 2009. 

 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL E WORKSHOP “COHERENCE THERAPY” 

Nos dias 21 a 23 de Maio decorrerá, no Anfiteatro da FPCE da Universidade de Lisboa, o 
Seminário e Workshop “Coherence Therapy”. Este evento é organizado pela Sociedade 
Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e contam com a participação de Bruce Ecker e 
Sara Bridges do Coherence Psychology Institute, Memphis University. 

Para mais informações consulte: http://www.sppc.org.pt/index.php. 

 

 

WORKSHOP "O MODELO HAPA  
NA PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE" 

Terá lugar no dia 17 de Abril das 14h às 17h, na sala 7, na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa o Workshop "O Modelo HAPA (Health Action 
Process Approach) na promoção e educação para a saúde".  
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FORUM GULBENKIAN DE SAÚDE 08/09:  
O TEMPO DA VIDA: VIVER MAIS - VIVER MELHOR 

Terá lugar no Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, dia 21 de Abril das 09h30 às 17h30, 
o Fórum Gulbenkian de Saúde, que será dedicado ao tema: O Tempo da Vida: Viver mais - 
Viver melhor. 

Poderá assistir à transmissão directa online em: http://live.fccn.pt/fcg  

 

ENCONTRO “ESTUDOS SOBRE A CIÊNCIA  
EM PORTUGAL: RUMOS CONTEMPORÂNEOS” 

O encontro “Estudos sobre a ciência em Portugal: rumos contemporâneos” decorrerá em duas 
sessões intercaladas, a ter lugar em Lisboa a 27 de Abril (Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Lisboa) e em Coimbra a 6 de Maio de 2009 (Centro de Estudos Sociais, 
Universidade de Coimbra). 

Os estudos sobre a ciência configuram, hoje, um campo transdisciplinar e fortemente 
internacionalizado de investigação que toma como objecto práticas, instituições e objectos 
associados à produção, circulação e apropriação social da tecnologia e dos conhecimentos 
científicos. Em Portugal, os estudos sobre a ciência têm conhecido um significativo 
desenvolvimento na última década, de que é sinal visível o envolvimento de novas gerações de 
investigadores das ciências sociais em temas e objectos do domínio da ciência e tecnologia. 

Este encontro tem como objectivos: (1) proporcionar um fórum de debate sobre as direcções 
actuais de pesquisa em estudos sociais da ciência e da tecnologia em Portugal; (2) dar 
visibilidade a novos pesquisadores no campo; (3) desenvolver sinergias entre investigadores 
dispersos por várias instituições, em especial entre pesquisadores do ICS-UL e do CES.  

Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/eventos/evento89.php 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Portaria n.º 365/2009, de 07 de Abril - Regula o procedimento concursal de recrutamento do 
pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário para os quadros 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas legalmente definidos como prioritários. 

Portaria n.º 344/2009, de 03 de Abril - Actualiza as ajudas de custo dos militares da Marinha, 
do Exército e da Força Aérea. 
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