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UMA ESPÉCIE DE PROCESSO NEGOCIAL 

Uma primeira reunião - 22 de Abril - em que se firma um calendário - 22 de Abril, 6 de Maio, 12 

e 13 de Maio, 20 de Maio - e se fala de generalidades. Uma segunda reunião - 6 de Maio - em 

que se pretende impor a ordem pela qual o interlocutor irá, nessa reunião e na reunião 

seguinte, apresentar as suas propostas, e se recusa qualquer compromisso quanto à data de 

divulgação de novo texto do Ministério. Uma terceira reunião - 12 de Maio - em que se informa 

que afinal já há posição do Ministério, que essa reunião já não irá servir para grande coisa, e 

que as seguintes estão canceladas. 
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Uma extrema opacidade sobre o que as associações sindicais propõem de facto em cada 

reunião - só o SNESup divulgou as suas propostas - e a passagem para a opinião pública por 

parte do MCTES e não só de que só se discutiram regimes transitórios e que o articulado das 

propostas de Estatuto não levanta problemas, quando, pelo menos em relação ao nosso 

Sindicato, não é assim. 

Uma recusa persistente em divulgar elementos que o SNESup requereu e que o MCTES 

afirma servirem de fundamento às suas novas propostas. 

A divulgação de um documento quase final baseado em duas reuniões - que deixa perceber 

não haver vontade de corrigir insuficiências graves ou mesmo formulações inconstitucionais 

das propostas de revisão de Estatutos de Carreira - e uma entrevista de Mariano Gago à 

televisão, no dia da concentração que promovemos junto ao Ministério, em que afirma já não 

ter mais a ceder.  

Será a partir de um processo negocial desta natureza que se podem construir Estatutos para 

os próximos 20 / 30 anos? Não contem com o nosso silêncio, muito menos com o nosso 

acordo. 

 

CONCENTRAÇÃO - AGRADECIMENTO 

Em nome do SNESup, e em meu nome pessoal, gostaria de apresentar os meus 

agradecimentos sinceros a todos os colegas que na 3ª feira (12 de Maio) se juntaram à 

concentração em frente ao MCTES. O Ministro ficou manifestamente incomodado pois não 

gosta mesmo nada deste tipo de manifestações de desagrado. O que iremos obter neste 

processo de negociação está directamente ligado à força que demonstrarmos como classe. 

Estou convencido de que ainda iremos precisar de outras manifestações que devemos ter a 

capacidade de conseguirmos mobilizar. Que os colegas que ontem participaram sirvam de 

exemplo e inspiração a muitos mais. 

Gonçalo Xufre Silva 

(Publicado em http://forumsnesup.wordpress.com) 

 

REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O SNESup promoveu no passado dia 15 de Maio na Universidade do Porto uma reunião de 

informação e debate sobre a revisão do ECDU que teve lugar nas instalações do 

Departamento de Matemática da FCUP e cuja mesa foi composta pelo colega André Melo, 

representante sindical da FCUP e Vice-Presidente do Conselho Nacional do SNESup, por um 

membro da equipa de negociação do Sindicato e pelo advogado Dr. José Henriques Martins 

que vem apoiando a nossa delegação do Porto. 

Estiveram presentes 30 a 40 docentes e foram analisados aspectos relativos tanto à proposta 

de ECDU propriamente dito como ao regime transitório, e focada a situação da UP, 

actualmente em regime fundacional, face à publicação da revisão do Estatuto. 
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CONCENTRAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO MINHO 

Reuniu cerca de 100 docentes a "concentração junto à estátua do Prometeu" convocada por 

um colega da Universidade do Minho e que divulgámos no nosso site.  

http://www.snesup.pt/htmls/EkukpVVVlEzgKURaMq.shtml 

Na reunião de 22 de Abril naquela universidade, promovida conjuntamente pelo SNESup e pelo 

SPN, já tinha ficado em evidência a inquietação e o desagrado que a proposta de revisão do 

ECDU do MCTES estão a suscitar em largos sectores do corpo docente.  

 

 

CALENDÁRIO DAS NOVAS REUNIÕES NOS POLITÉCNICOS 

Já realizadas: 

• Instituto Politécnico da Guarda  

- 5 ª feira, 14 de Abril, 10 h - Auditório pequeno do IPG 

A realizar: 

• Instituto Politécnico de Bragança  

- 2 ª feira, 18 de Maio, 11 horas - Mirandela - Edifício Principal, ESCATurismo. 

• Instituto Politécnico de Bragança  

- 2 ª feira, 18 de Maio, 15 horas - Auditório B, ESAgrária. 

• Instituto Politécnico de Beja  

- 2 ª feira, 18 de Maio, 16 horas - Auditório da ESEducação. 

• Instituto Politécnico de Setúbal  

- 3 ª feira, 19 de Maio, 14 h 30 - Sala A2.07 da Escola Superior de Ciências Empresariais. 

• Instituto Politécnico de Castelo Branco  

- 3 ª feira, 19 de Maio, 15 horas - Sala 9, Bloco A da ESTecnologia. 

• Instituto Politécnico de Leiria  

- 4 ª feira, 20 de Maio, 15 horas – Auditório 2 do Edifício A da ESTGestão. 

• Instituto Politécnico de Lisboa  

- 4 ª feira, 20 de Maio, 15 horas - Auditório principal do ISEL. 

• Instituto Politécnico do Porto  

- 4 ª feira, 20 de Maio, 16 horas - Auditório Magno do ISEP  

(convocada em conjunto com o SPN). 

• Instituto Politécnico de Tomar  

- 4 ª feira, 20 de Maio, 18 horas - Auditório Pequeno, B 121. 
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REUNIÃO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

Na reunião de informação e debate promovida pelo SNESup no IP Guarda em 14 de Maio, e 

que reuniu cerca de 15 docentes, tratou-se basicamente das últimas posições do Ministro 

sobre regime transitório do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico. 

As propostas do Ministério não passaram no exame. A criação de mais lugares em si nada 

significa, o seu preenchimento mediante concurso internacional e a aceleração dos concursos 

não se coaduna com as aspirações de assistentes e equiparados que nem sequer estão a ver 

priorizados os pedidos de dispensa via PROTEC para os doutoramentos agora exigidos. A 

aberração que constituiu a "despromoção", na ESE, de uma docente equiparada a 

coordenadora e de outra equiparada a adjunta, a equiparadas a assistente do segundo triénio 

está ainda na memória de todos. Trata-se aliás de um dos casos que temos evocado perante o 

Ministro quando o alertamos para a necessidade de corrigir anomalias e de, quando legisla, ter 

em conta as anomalias existentes no subsistema, onde a elevada proporção de docentes fora 

da carreira é em si mesmo uma anomalia. 

Na reunião falou-se de formas de actuação, e gerou-se a este propósito uma proposta que 

iremos colocar nas restantes reuniões em Politécnicos. 

 

 

INQUÉRITO EUROPEU  

SOBRE OS PROGRAMAS DOUTORAIS / DOUTORAMENTOS 

A EURODOC, Federação Europeia dos Doutorandos e Jovens Investigadores (the European 

Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) está a realizar, em cooperação com o 

Centro Internacional de Investigação em Educação Avançada da Universidade de Kassel 

(INCHER - International Centre for Higher Education Research), um inquérito sobre os 

investigadores doutorandos em toda a Europa. É o primeiro inquérito realizado a esta escala. 

O questionário foi lançado no dia 4 de Dezembro de 2008 e estará on-line até 31 de Maio de 

2009.Tem como objectivo responder a questões centrais sobre as condições dos Doutorandos 

e recém doutorados na Europa. 

O questionário está disponível online em: http://www.eurodoc.net/survey. 

 

 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  

SOBRE EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO 

O Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa promove, nos próximos dias 

1 e 2 de Julho, uma Conferência Internacional sobre Empregabilidade e Empreendedorismo, 

no âmbito do Projecto “Employability & Entrepreneurship: Tuning Universities & Enterprises” 

(EETUE), financiado pelo Programa Erasmus.  
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A conferência pretende proporcionar a reflexão sobre os grandes temas da actualidade que se 

colocam quer ao nível do ensino universitário, quer ao nível secundário e profissional. Definir 

novos caminhos para uma Educação para o empreendedorismo, estreitar a cooperação 

Universidade – Empresa e promover a empregabilidade dos diplomados serão algumas das 

questões em debate. 

Nesta conferência serão disseminados ainda os resultados do projecto europeu, financiado 

pelo Programa Erasmus – Modernização das Instituições de Ensino Superior, Employability 

and Entrepreneurship: Tuning Universities & Enterprises. 

A conferência internacional "Employability & Entrepreneurship" é organizada pelo Centro 

Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão, em 

parceria com a DREN – Direcção Regional de Educação do Norte; AEP – Associação 

Empresarial de Portugal; AUDENCIA – École de Management (França); Foundation for 

Promotion of Entrepreneurship in Lodz (Polónia); University of South Denmark; University of 

Salford (Reino Unido). 

 

 

I CONGRESSO INTERNACIONAL INVESTIGAÇÃO EM ARTE 

Nos dias 18 e 19 de Maio irá decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian o “I Congresso 

Internacional Investigação em Arte”. 

A realização deste evento deve-se ao trabalho conjugado, nos dois últimos anos, das 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, do CIEBA – Centro de Investigação e 

Estudos em Belas-Artes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, do Departamento de Artes Visuais da 

Universidade de Évora, do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, 

do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes da Universidade Católica do 

Porto, do Curso de Design Multimédia da Universidade da Beira Interior, da Escola 

Universitária das Artes de Coimbra (ARCA) e Universidade do Algarve, que souberam 

promover espaços de reflexão no âmbito do ensino artístico universitário através de encontros 

nos quais definiram e consolidaram estratégias, domínios e paradigmas indissociáveis da 

investigação artística. 

 

 

IV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ANTROPOLOGIA 

Terá lugar no ISCTE, de 9 a 11 de Setembro, o IV Congresso da Associação de Antropologia. 

As submissões para propostas de comunicações poderão ser realizadas até dia 23 de Maio de 

2009. 

Para mais informações consulte: http://www.apantropologia.net/congresso2009. 
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PRÉMIO CES PARA JOVENS CIENTISTAS  

SOCIAIS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 

Estão abertas as candidaturas para o prémio CES para jovens cientistas sócias até 30 de 

Junho de 2009. 

O Prémio CES, que se destina a jovens investigadores (até 35 anos) de Países de Língua 

Oficial Portuguesa, é financiado pelo Instituto Camões e visa galardoar trabalhos de elevada 

qualidade no domínio das ciências sociais e das humanidades. Um dos objectivos principais é 

o de promover o reconhecimento de estudos que contribuam, pelo seu excepcional mérito, 

para o desenvolvimento das comunidades científicas de língua portuguesa. 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Portaria n.º 494/2009, de 11 de Maio - Actualiza as ajudas de custo diárias a abonar aos 

militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea que se desloquem em missão oficial ao 

estrangeiro e no estrangeiro. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 135/2009, de 4 de Maio - Declara, com força obrigatória 

geral, a inconstitucionalidade da norma constante do artigo 175.º, n.º 4, do Código da Estrada, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, interpretada no sentido de que, paga voluntariamente a coima, ao 

arguido não é consentido, na fase de impugnação judicial da decisão administrativa que aplicou 

a sanção acessória de inibição de conduzir, discutir a existência da infracção. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 173/2009, de 4 de Maio - Declara, com força obrigatória 

geral, a inconstitucionalidade do artigo 189.º, n.º 2, alínea b), do Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, na 

medida em que impõe que o juiz, na sentença que qualifique a insolvência como culposa, 

decrete a inabilitação do administrador da sociedade comercial declarada insolvente. 
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