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ARMADILHA INTELECTUAL

Desde há três anos que algumas personalidades ligadas à Ciência Política e à Sociologia, e
insuspeitas de estarem a defender interesses próprios, têm lançado alertas quanto ao método
e até aos conteúdos de algumas das denominadas reformas, alertas esses que, a nosso ver,
careceriam de ser escutados com a maior atenção.

De entre muitos destacamos, há dois anos, o de Pedro Magalhães (“Tatcherismo à
Portuguesa”) http://outrasmargens.blogspot.com/2006/06/thatcherismo-portuguesa.html e,
muito recentemente, o do nosso associado da primeira hora José Madureira Pinto (“Política
Educativa: uma Estranha Coerência”) a quem agradecemos a autorização para a publicação
em http://www.snesup.pt/htmls/EkpVFkkZFVYtBZYsjF.shtml. Anotem-se as suas reflexões
sobre a “armadilha intelectual em que se deixou cair a equipa ministerial [do Ministério da
Educação] quase desde o momento em que iniciou funções”.
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Em termos mais amplos, vivem-se situações que permitem duvidar da existência de uma
doutrina coerente e de suficiente realismo por detrás do que vem sendo legislado. Com o
SIADAP procurou aplicar-se a metodologia do Balanced Scored Card a uma organização
gigantesca, multidivisionalizada tanto segundo critérios geográficos como funcionais e reunindo
700 000 funcionários, tendo sido necessários vários anos de experimentação para se concluir
que era preciso saber definir objectivos, estando agora esgotadas as lotações dos cursos que
visam ensinar a fazê-lo. A própria estruturação de carreiras carece de um pensamento
coerente, ora se procurando diferenciar e definir hierarquias (ex: a diferenciação professor
titular – professor), ora eliminar toda e qualquer diferenciação (ex. a criação de uma única
categoria na carreira técnica superior, na qual se incluem indistintamente bacharéis,
licenciados, mestres e doutores). A lei dos vínculos, carreiras e remunerações é, como a
Presidência da República não deixou de alertar, porta aberta para muitos conflitos.

É preciso que o poder passe a saber dialogar, tenha a preocupação de avaliar o que vai sendo
feito, e seja capaz de rever o que já fez mal.

ESTATUTOS DAS INSTITUIÇÕES

A elaboração de novos Estatutos de Universidades e Politécnicos públicos nem sempre tem
sido geradora de consensos. O SNESup recebeu já vários pedidos de análise de estatutos
concluídos ou quase concluídos, com pedido de tomadas de posição.

Entretanto, dado que os estatutos das instituições de ensino superior particular e cooperativo
contêm necessariamente normas de incidência laboral, o SNESup primeiro autonomamente,
depois em conjunto com a FENPROF, pediu já ao MCTES para ser ouvido sobre os projectos
de decisão que visem conceder o registo às propostas apresentadas.

CIÊNCIAS DO DESPOSTO DA UBI

A persistência do Presidente do Departamento, Pedro Guedes de Carvalho, em atribuir serviço
docente à margem do ECDU e dos pressupostos da contratação de cada docente deu já
origem, no início do 2º semestre de 2007/208, à terceira greve decretada pelo SNESup em três
semestres consecutivos, que foi dada por terminada logo que, em reunião com os alunos e os
docentes do Departamento, o Reitor admitiu receber o Sindicato, o que não veio a concretizar.

Têm estado aliás muito activos os alunos, que no passado dia 12 de Março entregaram uma
exposição sobre este caso a uma inspecção que decorria na Universidade, e pediram
entretanto a intervenção da Associação de Estudantes.

O número 27 (Janeiro-Março) da Ensino Superior – Revista do SNESup, em fase de ultimação,
publicará uma notícia desenvolvida sobre a nossa intervenção.

REUNIÃO DE DOCENTES EM LEIRIA

Promovida pelo SNESup, realizou-se no passado dia 6 de Março na ESTG de Leiria uma
reunião que contou com cerca de 40 docentes, e debateu durante duas horas vários problemas
profissionais, designadamente relativos aos contratos de formação e às mudanças de escalão
e de índice remuneratório.

Estão previstas novas acções no IPL, algumas das quais dinamizadas pelos próprios
participantes da reunião.
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REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Teve lugar no dia 7 de Março uma reunião do SNESup com o Presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, a qual tratou assuntos relativos à mudança de escalão e de índice
remuneratório.

Na reunião participaram, para além da Direcção do Sindicato, os delegados sindicais do
SNESup na Escola Superior de Ciências Empresariais e na Escola Superior de Saúde.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Uma delegação do SNESup deslocou-se em 14 de Março ao Instituto Politécnico de Portalegre
para uma reunião com o respectivo Presidente, durante a qual este explicou
circunstanciadamente as diligências que tem desenvolvido para pôr termo ao sub-
financiamento crónico de que aquele Instituto vem sendo vítima. Falou-se da importância de,
na elaboração do mapa de pessoal para 2009, se ter em conta a elevação de qualificações de
pessoal docente a que se vem assistindo.

Na reunião participaram, para além da Direcção do Sindicato, delegados sindicais do SNESup
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre e na Escola Superior Agrária de
Elvas.

SEMANA DE LUTA DA FUNÇÃO PÚBLICA EM CIRCUITO FECHADO?

Os sindicatos da função pública da área da CGTP protagonizaram na segunda semana de
Março uma “semana de luta” em que teoricamente se inseriu a grande manifestação de
professores do básico e secundário de 8 de Março, e compreendeu duas outras manifestações,
respectivamente de trabalhadores da administração local e da administração central, esta
última acompanhada por uma greve (de novo a uma sexta-feira e de novo, dizem os seus
promotores, com 70 % de adesões). O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que
tem por vezes convocado greves coincidentes com os sindicatos da CGTP, estranhou não ter
sido contactado.

Ficamos sem perceber se a dita semana de luta atingiu ou não os seus objectivos. Em
vésperas de negociações de estatuto disciplinar e de tabela remuneratória, terá mesmo esta
iniciativa reforçado o poder negocial dos Sindicatos?

PROGRAMA «APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA»
CONVITE GERAL À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 2008-2010

Está aberto um período de apresentação de candidaturas, 2008-2010, ao programa
comunitário «Aprendizagem ao Longo da Vida». O edital estabelece temas prioritários para os
quais são abertas as candidaturas ao abrigo das diferentes acções do programa.

Para mais informações consultar: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
e http://www.socleo.pt/old/menu/leonardo/leonardo.htm

UNIVERSIDADE ABERTA GENERALIZA MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL

No ano em que comemora 20 anos de existência, a Universidade Aberta torna-se a primeira
universidade em Portugal a leccionar todas as licenciaturas e mestrados pela Internet, em
regime de e-learning, através de um modelo pedagógico virtual. Os programas são leccionados
através de um modelo pedagógico próprio, baseado numa plataforma de e-learning

desenvolvida por investigadores do Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Aberta.
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O Modelo Pedagógico Virtual da UAb permite que, pela primeira vez, uma universidade
portuguesa dissemine uma metodologia de ensino e de aprendizagem totalmente online, com
modalidades como a Classe Virtual, o Cartão de Aprendizagem e o e-Fólio, entre outras.

SITE DA DGES COM NOVO DESIGN E NOVAS FUNCIONALIDADES

O site da Direcção-Geral do Ensino Superior sofreu alterações que o tornam mais atractivo e
funcional. Delas daremos conta numa das próximas edições da Ensino Superior – Revista do

SNESup.

PRÉMIO UNIVERSIDADE DE LISBOA 2007 ATRIBUÍDO A ANTÓNIO COUTINHO

O Júri do Prémio da Universidade de Lisboa 2007 - instituído com o apoio do Banco Santander
Totta – presidido por António Sampaio da Nóvoa, decidiu atribuir o Prémio Universidade de
Lisboa 2007 a António Coutinho, Director do Instituto Gulbenkian de Ciência e Professor
Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa:

- pelo conjunto da sua carreira científica e universitária;

- pelo mérito e projecção internacional da sua obra científica na área da Imunologia,

- pela sua contribuição para a divulgação do trabalho científico e do valor social da Ciência;

- pela sua contribuição para a criação e desenvolvimento de uma escola de investigadores na
área das Ciências Biomédicas que tem prestigiado internacionalmente a actividade científica
desenvolvida em Portugal.

O Prémio da Universidade de Lisboa tem por objectivo distinguir e premiar uma individualidade
de nacionalidade portuguesa, cujos trabalhos de reconhecido mérito científico e/ou cultural,
tenham contribuído de forma notável para o progresso e o engrandecimento da Ciência e/ou da
Cultura e para a projecção internacional do país. O Prémio tem o valor de 25 000 €.

UBI CHEGA À WALT DISNEY

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) está a ultimar um protocolo com a
Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Estoril e com a University of Central Florida que tem
como objectivo levar a UBI a incluir alunos seus dos cursos de Ciências da Comunicação,
Marketing e Desporto, nos estágios de seis meses na Walt Disney.

TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA FNAEESP

O SNESup esteve representado na tomada de posse dos novos elementos dos órgãos sociais
da FNAEESP – Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior
Politécnico – que decorreu no passado dia 6 de Março no ISEP – Instituto Superior de
Engenharia do Porto. Estiveram também presentes o Presidente do IPP, bem como
representantes da direcção de várias escolas do ensino superior politécnico.

O presidente do IPP teve a ocasião de referir que a revisão da legislação provocou uma
redução clara do espaço de participação dos estudantes na direcção das instituições de ensino
superior, que os estudantes certamente compensarão com o aumento da intervenção de outras
estruturas como a FNAEESP

O presidente eleito da FNAEESP salientou essa mesma perda de influência institucional dos
estudantes e a necessidade destes se mobilizarem para os desafios que se avizinham.
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ASSEMBLEIA-GERAL DA ABIC

A ABIC realiza, em 29 de Março, a sua Assembleia-Geral  Ordinária, onde irá ser discutido o
plano de actividades para o próximo ano. Sendo um momento importante de discussão da
estratégia de actividade da organização, a ABIC apela à participação de todos os bolseiros
nessa discussão através do Fórum http://forum.bolseiros.org/

4ª CONFERÊNCIA DE PROFESSORES INOVADORES

Esta Conferência, organizada pela Microsoft, decorre na Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, em 26 de Março de 2008, e reúne
testemunhos e intervenções sobre o tema “Escolas, Professores e Alunos Inovadores”.

Destinada exclusivamente a professores dos Ensinos Básico e Secundário, a Conferência
servirá para apresentação das novas ferramentas MS Web 2.0 e permitirá o lançamento da
versão portuguesa do Microsoft Matemática. Além disso, os participantes têm à sua disposição
6 Workshops de Formação: “Learning Essentials”; “Caderno Digital”; “Windows Live” (Tafiti,
Virtual Earth, Spaces,...); “Microsoft Popfly”; “Microsoft Office Visio”; e “Microsoft Matemática”.

Os participantes são convidados a levar os seus portáteis. As duas escolas com maior número
de professores participantes receberão um Quadro Interactivo.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Portaria nº 220 – A / 2008, de 4 de Março (Suplemento) – Cria uma Secretaria-Geral designada
por Balcão Nacional de Injunções (BNI).

Decreto-Lei nº 37/2008, de 5 de Março – Aplica ao ensino superior público militar o Decreto-Lei
nº 74/2006, de 24 de Março, que estabelece o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino
superior.

Portaria nº 229 / 2008, de 6 de Março – Fixa 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 e as respectivas vagas.

Portaria nº 230/2008, de 7 de Março – Define o regime jurídico dos cursos de educação e
formação de adultos (cursos EFA) e das formações modulares previstos no Decreto-Lei n.º
396/2007, de 31 de Dezembro, e revoga a Portaria n.º 817/2007, de 27 de Julho.

Lei nº 14/2008, de 12 de Março – Proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no
acesso a bens e serviços e seu fornecimento, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro.

Decreto-Lei nº 40/2008, de 13 de Março – Altera o Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de Abril, que
cria a bolsa de emprego público.

Decreto-Lei nº 41/2008, de 13 de Março – Estabelece as normas de execução do Orçamento
do Estado para 2008.
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