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2008, 2009, 2010...
Os órgãos de comunicação têm o hábito de, no final de cada ano, fazer balanços e apontar
perspectivas. O InfoSNESup não irá tão longe, mas não deixa de ser oportuno realizar um
breve apontamento.
Há um ano, portanto, no final de 2008, escrevemos no número 94 da nossa Newsletter que a
indefinição quanto à transição de vínculos e à negociação da revisão dos Estatutos de Carreira,
obrigaria a Direcção do SNESup a continuar a ser ainda por algum tempo essencialmente uma
DIRECÇÃO DE CAMPANHA mas recordámos que a mesma Direcção se tinha proposto lançar
no ano de 2009, com as comemorações do 20º Aniversário, o III Congresso do SNESup, que
seria um local privilegiado de debate sobre as modificações no ensino superior, sobre a
actualização do papel do Sindicato, sobre o perfil da participação dos associados na vida
sindical. http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/newsletter/newsletter_snesup_94.pdf
O carácter parcialmente insatisfatório do processo de transição de vínculos e de revisão dos
Estatutos obrigou-nos a apostar na introdução de alterações nestes através de apreciação
parlamentar

e

obrigar-nos-á

eventualmente

a

procurar

suscitar

a

declaração

de

inconstitucionalidade material de aspectos que não venham a ser corrigidos por essa via. E o
próprio esvaziamento dos Estatutos de Carreira a favor de Regulamentos obrigará a que
continuemos a ser uma “Direcção de Campanha” nos próximos meses.
No entanto, e embora se tenha perdido a oportunidade de fazer coincidir as comemorações do
20º Aniversário – ocorrido em 13/14 de Novembro último sem que a sua passagem tenha sido
sequer assinalada – com o III Congresso do SNESup, algo se poderá e deverá fazer ainda
nesse domínio. O nosso site www.snesup.pt e o próprio InfoSNESup tentarão recuperar
aspectos da “Memória do SNESup”. E embora a convocação do III Congresso exija quer um
esforço organizativo importante quer o acordo do Conselho Nacional do Sindicato, algum
espaço de debate sobre os temas que nos havíamos proposto discutir terá de ser encontrado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SITE DO SNESup
O SNESup vive unicamente das contribuições dos seus associados, sendo-lhe essencial, todos
os anos, compensar as perdas de receita inerentes à perda de postos de trabalho ou à
aposentação de parte destes com novas sindicalizações.
Os encargos de estrutura do Sindicato são mínimos, graças a um esforço de contenção dos
quadros de funcionários, sendo todavia importante o recurso a colaborações profissionais
externas (advogados, edição da Ensino Superior – Revista do SNESup, manutenção do site,
assessoria de comunicação e imagem). As despesas com comunicações têm sido
racionalizadas. E contamos com o carácter inteiramente voluntário do trabalho dos nossos
dirigentes, que nem sequer beneficiam de compensação por eventuais perdas de
remuneração.
O tour de force que constitui manter em funcionamento um dos poucos sindicatos
verdadeiramente independentes do movimento sindical português nem sempre é devidamente
valorizado. Por outro lado nem sempre tem havido o cuidado de levar os Relatórios e Contas a
Assembleia Geral (o que estatutariamente é facultativo) ou de dinamizar a sua discussão entre
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os associados antes da sua aprovação em Conselho Nacional, constituído por representantes
das Secções Sindicais (esta sim, estatutariamente obrigatória).
A partir de agora os Relatórios e Contas, começando com o de 2008, que terá ainda de ser
sujeito a parecer da Comissão de Fiscalização e Disciplina e a aprovação do Conselho
Nacional serão publicados em www.snesup.pt, Secção Quem Somos, Subsecção Prestação de
Contas - http://www.snesup.pt/htmls/EkykEZlAVEvjFBbncz.shtml
Iremos também, à medida que a disponibilidade dos serviços o permitir, digitalizando os
Relatórios e Contas anteriores, recuando se possível até à fundação do Sindicato. Recuperar a
memória do SNESup também se fará através destes pequenos passos.

SNESup RECEBIDO PELA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Uma delegação do SNESup constituída pelos membros da Direcção Nuno Ivo Gonçalves,
Teresa Alpuim, António Vicente e José Rodrigues foi recebida, conforme solicitação formulada
em 30 de Novembro, pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência no que constituiu o
último ponto da Ordem de Trabalhos da reunião plenária da Comissão realizada na manhã de
17 de Dezembro.
Apresentámos o nosso parecer sobre as propostas de alteração já expostas em relação ao
ECDU e as nossas linhas de apreciação das propostas relativas ao ECPDESP, em relação ao
qual iremos formalizar apenas parecer em 4 de Janeiro, último dia do prazo fixado pela
Comissão, por pretendermos assegurar entretanto a máxima convergência de posições em
relação ao regime transitório daquele Estatuto.
A generalidade dos grupos parlamentares colocou questões à nossa delegação do SNESup e
teve a amabilidade de referir a existência de contactos anteriores. Pela nossa parte,
agradecemos especialmente àqueles que nas suas propostas acolheram as nossas posições e
salientámos o nosso interesse em que se gerasse um consenso parlamentar quanto à
introdução de alterações.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE COIMBRA
O SNESup está a mudar de instalações em Coimbra, para nova sede situada na Estrada da
Beira, n.º 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA, muito próximo da anterior - ver mapa aqui
http://www.snesup.pt/htmls/EEZVylVZFuLnrEeOGN.shtml
Embora os serviços e as consultas de apoio jurídico estejam já a funcionar na nova sede
contamos inaugurá-la formalmente no dia 16 de Janeiro de 2010 com a realização de uma
reunião plenária ordinária da Direcção que da parte da tarde será em princípio aberta aos
associados de Coimbra interessados em participar. Mais próximo da data confirmaremos
pormenores.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS NÃO SÃO MATÉRIA DE “OPÇÃO”
A utilização de registos videográficos na avaliação de desempenho é proibida mesmo no caso
de o avaliado ser induzido a dar o seu acordo.
http://www.snesup.pt/htmls/EkypVFFAllwditCiFw.shtml
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Lei_59_2008.pdf
A proibição de utilização destes meios de controlo é absoluta. Se assim não fosse, em
numerosos locais de trabalho deste país, seria muito fácil pressionar os interessados a darem o
seu “acordo” a esta forma de vigilância.

IP COIMBRA: DEBATE SOBRE
REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O debate que anunciámos no último número do InfoSNESup teve lugar em 17 de Dezembro,
no ISCA, e contou com a presença de cerca de 15 docentes do ISCAC, ESAC, ESEC e ISEC e
com a participação do Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra e do Presidente da
Direcção do SNESup.
Saliente-se que o SNESup irá ser ouvido formalmente numa fase mais adiantada do processo,
no entanto consideramos muito oportuna a iniciativa do nosso Delegado Regional, colega
António Calheiros, que elaborou um resumo do debate que poderá ser disponibilizado aos
interessados.

IP LEIRIA: SNESup SERÁ RECEBIDO A 11 DE JANEIRO
O SNESup irá ser recebido a seu pedido a 11 de Janeiro de 2010 pela Presidência do Instituto
Politécnico de Leiria.
Na base do pedido está a preocupação em apresentar sugestões sobre diversos regulamentos
e em esclarecer aspectos relativos a remunerações.

NOVO DELEGADO REGIONAL DO ALGARVE
O colega Isménio Martins aceitou o convite unanimemente formulado pela Direcção do
SNESup para exercer as funções de Delegado Regional do Algarve para o subsistema
politécnico.
Ao novo Delegado Regional, os nossos agradecimentos.
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REITOR DA UAb ELEITO PRESIDENTE
DA PRINCIPAL REDE EUROPEIA DE ENSINO A DISTÂNCIA
O Reitor da Universidade Aberta (UAb), Prof. Carlos Reis, foi eleito Presidente da EADTU
(European Association of Distance Teaching Universities; http://www.eadtu.nl/ ), a principal
rede europeia de ensino superior a distância. O mandato, de dois anos, inicia-se a 1 de Janeiro
de 2010.
Situando a UAb num lugar de destaque no panorama internacional do ensino a distância, a
presença de um português na presidência da EADTU poderá contribuir para apoiar aquilo que
no programa do Governo se anuncia para o ensino superior: o relançamento do ensino a
distância em Portugal e a multiplicação por quatro, em quatro anos, do número de inscritos
neste regime de ensino.
O Reitor Carlos Reis sucede no cargo ao presidente agora cessante, Prof. David Vincent, da
Open University do Reino Unido. A EADTU tem a sua sede instalada no campus da Open
Universiteit holandesa, em Heerlen.
A instituição que passa a presidir, a EADTU, foi constituída em 1987 e agrega organismos de
24 países. Tem como missão impulsionar o progresso da educação aberta e a distância, bem
como do e-learning, na Europa e no resto do mundo.
Neste sentido, são objectivos da EADTU contribuir para a consolidação do Espaço Europeu de
Ensino Superior (Declaração de Bolonha); apoiar o desenvolvimento das políticas nacionais e
europeias de Aprendizagem ao Longo da Vida; promover a inovação do e-learning e do ensino
ministrado com recurso a Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).

O DIA EM QUE NASCEU A CIÊNCIA
Fundação Calouste Gulbenkian, 7 Janeiro 2010 - 17h30
19h Observações astronómicas de Júpiter
João Caraça, Director do Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, revisita as
descobertas de Galileo Galilei e o seu impacto nas práticas científicas da actualidade, com a
Conferência o O Dia em que nasceu a Ciência
Há exactamente 400 anos, na noite de 7 de Janeiro de 1610, em Pádua, Galileo Galilei
começou a registar as observações que estava a efectuar sobre os satélites de Júpiter e que
ele designou por “Estrelas Mediceias” em homenagem à família dos arquiduques de Florença.
Este registo tão singelo abriu um longo caminho que tem sido percorrido incessantemente
desde então. A Ciência Moderna saiu completa das mãos de Galileu: o uso de instrumentos
científicos de observação; a utilização de uma linguagem matemática; a publicação dos
resultados; isto é, as suas principais características, que a distinguem dos outros domínios de
conhecimento e dos saberes antigos sobre a natureza, possuem todos a marca de Galileu.
Muitos ilustres e extraordinários cientistas viram a luz e a iluminação da descoberta nestes
últimos quatro séculos. A celebração das suas ideias e o desenvolvimento de uma atitude
científica perante a vida são a melhor garantia de que encaramos o futuro com confiança.
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SCIENCE COMMUNICATION WORKSHOP
Esta iniciativa terá lugar de 18 a 20 de Janeiro de 2010 no Instituto Gulbenkian de Ciência, com
inscrições até 5 de Janeiro.
O número de vagas é limitado.
Mais informação em http://www.igc.gulbenkian.pt/media/static/workshop.

34ª ANIVERSÁRIO DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
A Universidade dos Açores comemora no próximo dia 9 de Janeiro o seu 34ª aniversário. Do
seu programa realça-se o doutoramento honoris causa do Doutor Mário Ruivo, apadrinhado
pelo Doutor Mário Soares.

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS/COMUNICAÇÕES
E-CADERNOS CES
07|2010 - Indígenas, nativos, nações: identidades, classificações e Estado. A data limite para a
apresentação de artigos é 31 de Janeiro de 2010. Todas as contribuições serão sujeitas a
avaliação científica. Para mais informações relacionada com as normas de publicação,
consultar: www.ces.uc.pt/e-cadernos/pages/en/norms-of-publication.php

‘OUSAR INTEGRAR - REVISTA DE REINSERÇÃO SOCIAL E PROVA’
A Ousar Integrar - Revista de Reinserção Social e Prova, revista da Direcção Geral de
Reinserção Social, Ministério da Justiça, dedica-se às questões da prevenção da reincidência
criminal e da reinserção social dos jovens e adultos com ligação ao sistema de justiça.
Pretende promover uma abordagem multidisciplinar do fenómeno da criminalidade, procurando
constituir um meio de divulgação dos progressos no domínio da investigação científica sobre a
delinquência, entendida enquanto fenómeno multifactorial a cuja produção se encontram
associados factores de natureza individual e social.
Revista científica, obedece ao modelo habitual das revistas desta natureza na sua estrutura e
conteúdos e publica artigos inéditos, aceitando propostas de publicação que podem ter a forma
de artigos científicos, artigos de reflexão crítica sobre a actividade associada à reinserção
social dos agentes de crime, jurisprudência crítica e recensões de livros ou artigos.
Para o ano de 2010, aceitam-se propostas de publicação de artigos para os dois números de
2010 até, respectivamente, 15 de Janeiro e 14 de Maio. Para o número a editar em Janeiro de
2011, aceitam-se propostas até 15 de Setembro de 2010.
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A publicação dos artigos recebidos resultará da análise do Director da revista e da decisão do
Conselho Editorial.
Mais informação pode ser encontrada no site da Direcção-Geral de Reinserção Social:
http://www.dgrs.mj.pt
Pedidos de informação podem ser feitos para o e-mail revista.ousarintegrar@dgrs.mj.pt.

THE EUROPEAN ENERGY MARKETS CONFERENCE 2010 (EEM'10)
from 23 - 25 June in Madrid, Spain.
The International Conference on the European Energy Market (EEM) is a premier forum to
discuss the development of the energy sector in a market environment and the creation of the
common European Energy Market. It has achieved a considerable success during the past six
editions covering the electricity and gas markets policies and experiences, climate change
impacts on the sector and developments at the European level. The conference comprises
several sessions with keynote speakers from the main European institutions, industries, market
agents and prominent academicians. Additionally, parallel oral and poster sessions will be
scheduled, with focus on the latest academic research with paper presentations and
discussions.
The IEEE power and energy society is a technical co-sponsor of the conference. All papers will
be published in IEEEXplore.
All the latest official information for the conference is available on our website:
http://www.eem10.com. This includes programme committee and deadlines and fees. The
online submission is now open, visit http://www.eem10.com
The topics of interest include:
* Electricity market policies, structures and rules
* Transmission and distribution systems
* Renewable energies, distributed generation (DG) and Smart Grids
* Towards a fully functioning Internal Energy Market
* Gas, carbon and financial markets
The complete list may be found at http://www.eem10.com/documents/eem10.pdf.
The schedule for authors is:
# Dec. 21 2009 Deadline for abstracts submission
# Feb. 2 2010 Abstracts acceptance notification
# Mar. 3 2010 Deadline for full papers submission
# Apr. 26 2010 Full papers acceptance notification
# May 15 2010 Deadline for early registration
# Jun. 23-25 2010 Conference days in Madrid, Spain
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NOVAS OFICINAS DO CES
334 - Guerra à guerra: Violência e anti-colonialismo nas oposições ao Estado Novo
Miguel Cardina
333 - A moral da justiça e a moral dos media: Julgamentos mediáticos e dramas públicos
Helena Machado e Filipe Santos
332 - Max Weber: "Homem do seu tempo" ou "homem à frente do seu tempo"?
João Aldeia
331 - To Take with You a Little Piece of Chile": Exiles and Art from Home
Jacqueline Adams
Todas as oficinas estão disponíveis online em http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria nº 1452/2009, de 29 de Dezembro - Define os códigos de actividade económica (CAE)
correspondentes a várias actividades
Decreto-Lei nº 324/2009, de 29 de Dezembro - Modifica, transitoriamente, durante o ano de
2010, o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego
Decreto-Lei nº 323/2009, de 24 de Dezembro - Aprova um regime extraordinário de
actualização de pensões e de outras prestações indexadas ao indexante dos apoios sociais
para 2010

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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