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SETEMBRO À BEIRA DO FIM  

Se bem nos lembramos, Setembro era o mês em que seria lançado um documento do MCTES 

sobre os objectivos a atingir com a Revisão dos Estatutos de Carreira.  

Pelas notícias que nos chegam de várias instituições, há por aí muitas "revisões" de estatutos 

de carreira em curso, enquanto a do Ministério não chega. 

Da parte do SNESup a palavra de ordem é aproveitar o diferimento para 2009 da entrada em 

vigor do regime de vínculos, carreiras e remunerações para reduzir a incidência de certos tipos 

de abertura à precariedade (uso predominante do contrato administrativo de provimento, 

longos períodos probatórios) que só se explicam por uma organização da vida académica que 

assenta não na meritocracia mas na dependência. 

O que, de todo em todo, não é a mesma coisa. 
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SUBSÍDIO DE DESEMPREGO  

O SNESup apresentou em sede de negociação geral anual para 2008 – como vem fazendo 

desde há vários anos, apesar da Secretaria de Estado da Administração Pública se recusar a 

responder - uma proposta contemplando a criação do subsídio de desemprego em duas 

versões: para o conjunto dos trabalhadores da Administração Pública, para os docentes do 

ensino superior. 

A FENPROF e o SNESup pediram conjuntamente reuniões à CGTP e à UGT sobre subsídio de 

desemprego, estando já agendada a reunião com a CGTP. Seguir-se-ão outras iniciativas, 

designadamente contactos parlamentares, e um pedido de audiência com o Primeiro Ministro 

para entrega do abaixo assinado subscrito por professores com nomeação definitiva. 

 

RJIES 

O áspero vocábulo "RJIES" foi substituído pela denominação mais convencional de Lei  

nº 62/2007. 

A Direcção do SNESup criou um grupo de trabalho presidido pelo colega Paulo Peixoto, 

Presidente da Direcção, com vista a dar apoio a associados que desejem intervir na gestão das 

suas instituições no novo quadro legal, e, antes do mais, no processo de elaboração dos 

Estatutos.  

Para o efeito basta contactar snesup@snesup.pt 

 

INTERVENÇÕES 

A degradação da situação laboral nas Escolas tem geralmente como causa próxima restrições 

financeiras. Contudo, o SNESup está a acompanhar diversos casos em que as restrições 

financeiras são apenas um pretexto para reforçar a precarização dos vínculos. 

Por exigências dos próprios processos, algumas destas intervenções só serão publicitadas 

mais tarde. Algumas levarão muito provavelmente à denúncia pública de situações. 

 

ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MOTIVA REUNIÃO NO IPL 

O SNESup esteve reunido em 27 de Setembro durante duas horas com o Presidente do 

Instituto Politécnico de Lisboa para expor a sua preocupação relativamente ao processo de 

renovação de contratos na ESCS. 

A delegação do Sindicato foi integrada por Joaquim Infante Barbosa e Nuno Ivo Gonçalves, 

Vice-Presidentes da Direcção, Gonçalo Xufre Silva, Delegado Regional de Lisboa, e Luís 

Cavique, delegado sindical do SNESup na ESCS. 

 

PEDIDA REUNIÃO COM ENTIDADE PROPRIETÁRIA DO ISMAI  

Após a emissão da sentença judicial que suspendeu o despedimento do professor associado 

Adriano Brandão, a Direcção do SNESup pediu uma reunião com a Direcção da Maiêutica. 

Felicitamos o interessado, esperando poder dar notícias em breve. 
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FORMAÇÃO AVANÇADA PARA DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR 

A UNAVE e a Universidade de Aveiro promovem o Programa FADES – Formação Avançada 
para Docentes do Ensino Superior.  

O programa FADES tem por objectivo contribuir para a qualificação dos docentes do Ensino 
Superior no contexto da migração para o espaço comum de Ensino Superior Europeu (vulgo 
processo de Bolonha).  

Este programa de formação centra-se em dois vectores de intervenção complementares: i) 
reflexão e discussão sobre novas abordagens pedagógicas no Ensino Superior e ii) 
familiarização com novas soluções tecnológicas de suporte ao ensino-aprendizagem em 
contexto de Ensino Superior, promotoras do trabalho cooperativo e da aprendizagem em rede.  

O programa, coordenado pelos Professores Nilza Costa e Fernando Ramos, baseia-se numa 
estrutura modular composta por 3 módulos:  

PeDCES – Pedagogia e Desenvolvimento Curricular no Ensino Superior 
(coordenação: Profª. Doutora Nilza Costa);  

TICES – Tecnologias da Informação e da Comunicação no Ensino Superior 
(coordenação: Prof. Doutor Fernando Ramos);  

DACES – Docência e Aprendizagem Colaborativa no Ensino Superior (coordenação: 
Prof. Doutor José Tavares).  

Cada um dos módulos é organizado e leccionado em regime blended-learning e tem uma carga 
de trabalho de 50 horas, das quais 21 horas são em sala de aula e as restantes 29 são de 
trabalho não presencial.  

Cada módulo decorre num período de 6 semanas (aproximadamente), correspondentes a 30 
dias úteis. A componente presencial é concretizada em 3 sessões, cada uma com a duração 
de 1 dia (7 horas/dia).  

A inscrição e participação nos módulos deste programa é gratuita, sujeita a aceitação em 
função das vagas existentes. São do encargo dos participantes todos os custos com 
deslocações, estadias e outras despesas associadas à participação. Aos participantes com 
aproveitamento, será atribuído um Certificado de Formação Profissional do qual constará a 
informação de acordo com o Decreto – Regulamentar 35/02 de 23 de Abril.  

Para obtenção de informações adicionais (calendários, conteúdos programáticos) e inscrições 
provisórias, é favor consultar a página da UNAVE, www.unave.ua.pt ou contactar a Dra. Dulce 
Alegria, UNAVE, dulce.alegria@ua.pt. 

 

BARÓMETRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES E 
QUALIDADE 

O CICE – Centro de Investigação em Ciências Empresariais, que visa, entre os seus 

objectivos, promover o intercâmbio científico com instituições de ensino superior nacionais e 

internacionais está a levar a cabo o projecto “Barómetro de Responsabilidade Social das 

Organizações e Qualidade”. O projecto pretende realizar investigação científica aplicada no 

domínio da Responsabilidade Social das Organizações. Procurando auscultar as opiniões de 

professores, o inquérito pode ser acedido em http://www.esce.ips.pt/projectos/barometro/, 

existindo nesse endereço um botão para Professores. Convidamos os leitores da InfoSNESup 

a associarem-se a esta iniciativa respondendo ao inquérito. 
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V SEMANA INTERNACIONAL DEBATE O EMPREENDEDORISMO E A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Realizada pelo 5º ano consecutivo pela AIESEC Porto FEP, a Semana Internacional é um 

evento que pretende abordar temas de interesse e relevância, quer para estudantes e 

universidades, quer para o tecido empresarial, sensibilizando os intervenientes para a 

importância das experiências internacionais na formação dos alunos. 

Este ano, a V Semana Internacional decorre de 2 a 11 de Outubro, com actividades na FEP 

(Faculdade de Economia da Universidade do Porto) e na FEUP (Faculdade de Engenharia da 

UP), subordinadas às temáticas do Empreendedorismo e Responsabilidade Social. 

 

PEDALADA PELA CIÊNCIA 

A ABIC (Associação de Bolseiros de Investigação Científica) e o FERVE (Fartos/as d' Estes 

Recibos Verdes) promovem uma iniciativa designada PEDALADA PELA CIÊNCIA, com o 

propósito de chamar a atenção para a precariedade dos/as trabalhadores/as científicos/as e 

promover a organização e o esclarecimento destes/as trabalhadores/as em vários institutos 

científicos. 

A iniciativa consiste em ligar, de bicicleta, 3 centros de investigação universitários no Norte de 

Portugal, fazendo um percurso em três etapas: Porto-Braga, Braga-Viana do Castelo e Viana 

do Castelo-Porto. Tem lugar de 29 de Setembro a 1 de Outubro com o seguinte itinerário: 

 Dia 29 Setembro: Partida às 10h00, junto à Reitoria da Universidade do Porto (Praça 

dos Leões); Chegada às 18h00 a Braga, junto à Reitoria da Universidade do Minho 

(Largo do Paço). 

 Dia 30 de Setembro: Chegada às 18h00 a Viana do Castelo, junto aos Serviços 

Centrais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Praça General Barbosa). 

 Dia 1 de Outubro: Chegada e recepção às 18h00, no Porto, junto à Reitoria da 

Universidade do Porto (Praça dos Leões); 

 

SOLIDARIEDADE COM O INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA 

O Instituto Português de Oncologia (IPO) está a angariar filmes VHS ou DVD’s para os doentes 

da unidade de transplantes que estão em isolamento: são crianças e adultos que precisam de 

um transplante de medula e de estar ocupados durante o tempo de internamento.  

A falta de "stocks" torna necessária a ajuda da sociedade: são precisos filmes para as pessoas 

mais desfavorecidas que não têm possibilidade de os trazer. 

O IPO aceita todos os géneros de filmes, mas a preferência vai para a comédia. 

As cassetes de vídeo ou DVD's antigos podem ser enviadas para:  

Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil 

A/C Sr.ª Enf.ª Elsa Oliveira 

Rua Professor Lima Basto 1093 Lisboa CODEX 

Ou então, informe-se pelo telefone: 21 726 67 85 
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FILAS DO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

Perante a nossa reacção de desagrado quanto à eloquência com que se será falado das filas 

dos professores do básico e secundário para o subsídio de desemprego, omitindo-se que os 

docentes do superior nem sequer têm acesso a essas filas, o secretário-geral de uma das 

federações (Mário Nogueira, da FENPROF) fez-nos chegar a informação de que pretendeu 

chamar a atenção para ambos os problemas, sem que os jornalistas tivessem sido receptivos.  

Ficámos mais satisfeitos e sensibilizados com a preocupação daquele dirigente em nos 

esclarecer. 

 

ENSINO SUPERIOR – REVISTA DO SNESUP 

O número 25 da Revista, agora trimestral, será distribuído nos primeiros dias de Outubro. 

Atendendo a que o próximo número será provavelmente distribuído em fins de Novembro, 

comunicamos que há todo o interesse da Direcção da Revista em que os contributos dos 

associados (artigos, notícias, críticas, etc.) cheguem à Direcção da Revista até fins de Outubro. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro – Define o modelo de governação do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional 2007-2013 e dos respectivos programas operacionais. 

Decreto-Lei n.º 314/2007, de 17 de Setembro – Estabelece o regime específico de 

reclassificação profissional do pessoal docente dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e dos ensinos básico e secundário que exerce transitoriamente funções não docentes nos 

serviços centrais e periféricos do Ministério da Educação, bem como noutros serviços e 

organismos da administração central e local do Estado. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, publicada em 18 de Setembro – Aprova o 

Plano Tecnológico da Educação. 

Portaria n.º 1251/2007, de 25 de Setembro – Fixa as vagas para um conjunto de pares 

estabelecimento/curso abrangidos pelos concursos institucionais para ingresso nos cursos 

ministrados em estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo para a matrícula e 

inscrição no ano lectivo de 2007-2008. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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 – Pr. Mouzinho de Albuquerque, 60, 1º - 4100-357 PORTO – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 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 


