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SNESup NO MCTES
Em iniciativa conjunta com a FENPROF contra situações de precariedade no Ensino Superior,
o SNESup promoveu uma concentração de docentes e investigadores do Ensino Superior junto
ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior.
Uma delegação conjunta dos dois sindicatos foi recebida no MCTES tendo apresentado uma
proposta com seis medidas para a estabilidade profissional e para a protecção em caso de
desemprego, bem como formas de operacionalização das mesmas. Metade das medidas
propostas podem ser de concretização imediata. As restantes dependem de iniciativas
legislativas. O documento pode ser consultado em www.snesup.pt, sendo que o próximo
número de Ensino Superior – Revista do SNESup fará uma cobertura mais ampla desta
iniciativa.

Na sequência da reunião, foi formalmente remetido ao Ministro da tutela um pedido conjunto de
audiência, com carácter de urgência, de modo a poderem ser debatidas e resolvidas questões
relativas à redefinição dos horários de trabalho e do serviço docente decorrente da
implementação do processo de Bolonha.
Fica um agradecimento particular para todos os colegas que participaram na iniciativa.

SNESup NA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Uma delegação do SNESup, integrada pelos Vice-Presidentes da Direcção, pelo Delegado
Regional, colega José Moreira, e pelos delegados sindicais da Escola Superior de Saúde e da
Escola Superior de Tecnologia foi recebida no dia 12 de Junho pela Vice-Reitora da
Universidade do Algarve responsável pela área politécnica daquela instituição, a quem
apresentou diversas preocupações relacionadas com a situação do pessoal docente e sugeriu
a elaboração por parte da Reitoria de um documento de orientação sobre admissões,
renovação de contratos e formação. Cabe-nos destacar e agradecer o clima de cordialidade
em que se desenrolou a reunião e o interesse com que foram escutadas as nossas propostas.
Após a reunião, a delegação do SNESup deslocou-se à Escola Superior de Educação onde
apresentou cumprimentos ao Conselho Directivo e participou numa reunião da Secção
Sindical, no decorrer da qual ficou constituída a representação sindical na ESE.

SNESup REÚNE EM TRÊS ESCOLAS DO POLITÉCNICO DA GUARDA
A 13 de Junho, uma delegação do SNESup constituída por dois membros da Direcção reuniu,
em momentos diferentes, na Escola Superior de Saúde da Guarda (ESSG), na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão da Guarda (ESTG) e na Escola Superior de Educação da Guarda
(ESEG).
As reuniões destinaram-se a debater os desafios e os problemas enfrentados pelas escolas
politécnicas e, em particular, pelas instituições onde as reuniões decorreram, particularmente
em matéria de carreira, admissões, renovações de contratos e aquisição de mestrados e
doutoramentos. Foram constituídas as delegações sindicais da ESSG e da ESTG.

SNESup PROMOVEU REUNIÃO
COM DOCENTES DO INSTITUTO PIAGET DE VISEU
O SNESup reuniu, a 14 de Junho, com docentes do Instituto Piaget de Viseu, onde viu
recentemente, de forma significativa, aumentar o número de associados.
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CONSELHO NACIONAL DO SNESup REÚNE A 1 DE JULHO
No próximo 1 de Julho reúne, na sede do SNESup em Lisboa, o Conselho Nacional do
SNESup, incluindo a ordem de trabalhos três pontos principais: Funcionamento do Conselho;
Relatório de Contas de 2005 e medidas de gestão; Iniciativas recentes e acção reivindicativa.

PROVAS PÚBLICAS, MAS NÃO TODAS
No âmbito da implementação do processo de Bolonha, a azáfama que envolve o MCTES, dada
a quantidade de formulários de adaptação a Bolonha submetidos pelas instituições de Ensino
Superior, tem levado a que, por vezes, a qualidade das decisões não seja aceitável.
No caso concreto, a definição de especialista, prevista no decreto-lei 74/2006, e esclarecida
pelo Despacho nº 7287-C/2006 (2 ª série), posteriormente interpretada por um parecer do
Conselho de Acompanhamento para o Processo de Bolonha, é geradora de confusões
inaceitáveis, criando instabilidade num subsistema que já dela tem sofrido em demasiado.
O procedimento irresponsável do MCTES, ao desvalorizar os mestrados em detrimento das
provas públicas, está a reforçar tendências negativas, estimulando a abertura de concursos
para professores adjuntos pela via das provas públicas, que não exigem mestrado nem
doutoramento, tendo em vista, supõe-se, o fabrico acelerado de "especialistas".
O SNESup tem insistido para que se criem condições que facilitem a realização de formação
científica avançada, e sobretudo, no novo contexto, para a realização de doutoramento, mas
não pode deixar de assinalar que o mestrado – o antigo mestrado – é ainda a formação de
referência na maioria das instituições politécnicas.
Porque o mestrado e o doutoramento só se obtêm com provas públicas, os critérios do MCTES
são incompreensíveis. Ainda que estes critérios não comprometam a futura agência de
acreditação e de avaliação, que só daqui a 3 anos fixará critérios que definam os especialistas,
o MCTES abriu irresponsavelmente caminho à desvalorização do mestrado e do doutoramento
no sistema politécnico.

PROTOCOLO SNESup/BBVA
Os associados do SNESup que, no âmbito do protocolo BBVA/SNESup, queiram ter acesso ao
serviço "Crédito 0% BBVA" podem obter informações nas agências do BBVA, ou através do
endereço protocolos@bbva.pt, ou utilizando a linha 800 208 208.

MOBILIDADE DE INVESTIGADORES
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Gabinete de Relações Internacionais da Ciência
e do Ensino Superior organizam uma sessão de informação sobre o “Portal da Mobilidade de
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Investigadores e a Rede de Centros de Mobilidade”. Esta sessão tem lugar no dia 22 de Junho,
às 15h30m na Academia das Ciências de Lisboa.
Estas duas estruturas de apoio ao acolhimento de investigadores em Portugal e no estrangeiro,
foram desenvolvidas no quadro do “projecto Astrolabium”, co-financiado pela Comissão
Europeia e pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, no âmbito da “Estratégia para a
Mobilidade” do 6º Programa-Quadro.
Através destas estruturas, pretende-se igualmente abrir novas janelas sobre as universidades
portuguesas e as instituições de investigação científica e tecnológica a fim de contribuir para a
visibilidade da capacidade científica nacional.
As intenções de presença devem ser confirmadas para o endereço mobility@fct.mctes.pt até
19 de Junho.

DEBATE NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO
No dia 22 de Junho, pelas 14h:30m, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, o
Conselho Nacional de Educação promove um debate sobre “Ciência, Investigação e
Desenvolvimento Educativo”, inserido no debate nacional sobre educação “Como melhorar a
educação nos próximos anos?”. O Debate inclui uma sessão de abertura, com as presenças de
António Morão Dias (Director-Geral do Ensino Superior), João Sentieiro (Presidente da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e Fernando Seabra Santos (Reitor da Universidade
de Coimbra); um painel consagrado ao tema “Investigação científica e desenvolvimento”; e um
outro painel destinado a debater a “Gestão do Ensino Superior para o desenvolvimento”.

FUNDAÇÃO GULBENKIAN PROSSEGUE CICLO DE DEBATES
O Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian realiza, durante o ano de 2006, um
ciclo de debates subordinado ao tema “A Ciência e a Cidade”.
A próxima conferência terá lugar no dia 21 de Junho, às 18h00, no Auditório 2 da Fundação
Gulbenkian. Intitula-se A Ciência e a Cidade: o Mercado e será proferida pelo Prof. Doutor
António Câmara, da Universidade Nova de Lisboa – YDreams.
Informações adicionais podem ser obtidas em www.gulbenkian.pt/cienciaecidade

Lisboa - Av. 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 – Nº Verde: 800202826 - snesup@snesup.pt
Porto - Av. da Boavista,1167, 5.1 - 4100-130 PORTO – Atendimento - 9 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
Coimbra - Rua Casal dos Vagares, 12 - 3030-141 COIMBRA – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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