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DIÁRIO DA REPÚBLICA

GRANDE REPERCUSSÃO DAS INICIATIVAS
EM FAVOR DA ABERTURA DE NEGOCIAÇÕES
O pedido de abertura de negociações formulado pelo SNESup e pela FENPROF, apoiado pela
petition on line http://www.petitiononline.com/negociar/petition.html, que já reuniu mais de 2000
assinaturas, alcançou grande repercussão pública na sequência de Conferência de Imprensa
conjunta das duas organizações realizada no passado dia 15 de Maio.
Para além da cobertura das televisões (TVI, SIC, SIC Notícias) é de registar o impacto na
imprensa escrita: Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público, Correio da Manhã, Diário
Económico, Jornal de Negócios, para além de diversos órgãos da imprensa regional e da
imprensa digital.
O MCTES até agora nada respondeu, tendo segundo fonte não identificada, mandado
responder que só reuniria se houvesse matéria.
É preciso continuar a assinar a petição, para que Mariano Gago não tenha dúvidas sobre a
existência da matéria.

SNESup PROMOVE REUNIÃO NA UTAD
Promovida pelo nosso Sindicato realizou-se no passado dia 16 de Maio um encontro com
colegas da UTAD que, para além de abordar, dentro do ciclo de reuniões iniciado em 18 de
Abril na Universidade do Minho, os direitos de progressão na carreira dos actuais assistentes e
outros docentes não doutorados, tratou também a situação dos professores auxiliares sem
nomeação definitiva, a liberdade de colaboração com centros de investigação não sedeados na
própria universidade e, em geral, a organização das carreiras.
Registamos a boa participação no debate e agradecemos, aos nossos delegados sindicais,
António Moreno e Luís Tibério, e delegado regional, Pedro Ferrão, e aos colegas presentes em
geral, a forma como fomos recebidos.

REUNIÃO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Também no Instituto Politécnico de Bragança foi possível a 16 de Maio realizar um participado
debate sobre as iniciativas que irão ser lançadas no ensino superior politécnico em
desenvolvimento da petição on line que pede a abertura de negociações com o MCTES e
sobre diversos outros temas tais como a figura de especialista e os novos Estatutos do
Instituto.
Já acabada a reunião, cuja convocação foi dinamizada pelo nosso delegado regional, Miguel
Vilas Boas, foi possível apresentar cumprimentos e manter uma breve troca de impressões
com o Presidente do IPB.

RELAÇÃO DO PORTO SUSPENDE DESPEDIMENTO NO ISMAI
O Tribunal da Relação do Porto suspendeu o despedimento de um colega do ISMAI ao qual,
inconformada com a reintegração decidida em anterior processo de despedimento, a entidade
patronal tem vindo, como oportunamente informámos, a levantar sucessivos processos
disciplinares. O nosso colega foi representado pelo Dr. Paulo Veiga e Moura.
A Direcção do SNESup já disponibilizou os seus bons ofícios para a ultrapassagem da situação
de conflito existente.

CIÊNCIA 2008 – MAIS CIENTISTAS PARA PORTUGAL
Mariano Gago apresentou, a 12 de Maio, na Universidade de Aveiro, 4 iniciativas no domínio
da Ciência, para 2008: a integração de 5000 estudantes do primeiro ciclo do ensino superior
nas unidades de investigação; a criação de cátedras convidadas para investigadores
estrangeiros nas Universidades com o apoio do Estado e das empresas; o lançamento de
concursos para novas bolsas de investigação (ver notícia abaixo); e a contratação de 500
investigadores doutorados para as unidades de I&D.
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Trata-se de medidas positivas no sentido de garantir o reforço das actividades em Ciência e
Tecnologia.
Esperava-se, todavia, que entre as medidas apresentadas figurasse a abertura de concurso
para apresentação de candidaturas a financiamento de projectos de investigação em todas as
áreas científicas. Recorde-se que só agora estão a ser ultimadas as avaliações de projectos
submetidos em 2006 e que, desde aí, não voltou a ser aberto pela FCT concurso destinado a
todas as áreas científicas.
Sem dúvida, que são precisos mais cientistas para Portugal. Mas também se precisa de mais
oportunidades para realização de investigação científica. Promover o recrutamento de pessoal
científico sem serem criadas oportunidades para a realização de investigação resulta na
criação de uma forma empolada com conteúdo minguado.

CONCURSO FCT PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS INDIVIDUAIS 2008
Nos termos do Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos,
tendo em conta a aplicação do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela
Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre
concurso para financiamento de bolsas individuais dos seguintes tipos:
•

BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO (BPD) destinadas a doutorados, de preferência há
menos de cinco anos, para a realização de trabalhos avançados de investigação em
instituições científicas portuguesas ou estrangeiras de reconhecida idoneidade.

•

BOLSAS DE DOUTORAMENTO (BD) destinadas a licenciados, mestres ou detentores de
outro grau académico, que sejam aceites para doutoramento em universidades
portuguesas ou estrangeiras.

As bolsas serão financiadas pelo Programa Operacional Potencial Humano (www.poph.qren.pt)
do QREN Portugal 2007-2013 (www.qren.pt) e por verbas do Orçamento de Estado do
MCTES.
O concurso está aberto entre 12 de Maio e 15 de Setembro e terá dois ciclos de avaliação.
No primeiro ciclo serão avaliadas todas as candidaturas lacradas até às 17 horas, hora de
Lisboa, do dia 16 de Junho de 2008. No segundo ciclo serão avaliadas todas as candidaturas
lacradas entre o prazo anterior e as 17 horas, hora de Lisboa, do dia 15 de Setembro de 2008.
A próxima edição do Concurso de Bolsas Individuais decorrerá em idêntico período de 2009.
As candidaturas individuais devem ser submetidas electronicamente, utilizando o formulário
disponível em: http://concursos.fct.mctes.pt/bolsas/
Não serão aceites candidaturas submetidas por outros meios. Todos os documentos de
suporte de candidatura devem ser digitalizados e submetidos através do formulário, de acordo
com o Artigo 19º do Regulamento - http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento2008.
Os candidatos a BPD que ainda não tenham o grau de Doutor devem dar especial atenção ao
ponto 6 do Artigo 19º do Regulamento - http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento2008.
Os candidatos a BD, que ainda não tenham o grau académico exigido para este tipo de bolsa,
só poderão candidatar-se no primeiro ciclo de avaliação se declararem no formulário que o
InfoSNESup – Nº 80 – Maio de 2008 – 1ª Quinzena

3

obterão até 30 de Setembro de 2008; poderão candidatar-se no segundo ciclo de avaliação se
declararem que o obterão até 31 de Dezembro de 2008. No caso de estas previsões não se
cumprirem as bolsas não serão concedidas.
As bolsas aprovadas, cuja avaliação tenha decorrido no primeiro ciclo, poderão ter início em
data não anterior a 1 de Outubro de 2008; as bolsas aprovadas, cuja avaliação tenha
decorrido no segundo ciclo, poderão ter início em data não anterior a 1 de Janeiro de 2009.
A este concurso, embora com dois ciclos de avaliação, só poderá ser apresentada uma única
candidatura, que será avaliada pelo painel da área científica indicada pelo candidato (cada
candidato pode apenas candidatar-se a uma única área científica). A submissão de duas
candidaturas implica o cancelamento de ambas.
Só as candidaturas que forem lacradas pelos candidatos serão avaliadas. A avaliação terá
em conta os méritos do candidato, do plano de trabalho e das condições de acolhimento.
O painel de avaliação de cada domínio científico principal, ao qual será distribuído um guião de
avaliação, apreciará as candidaturas correspondentes, ponderando os elementos de
apreciação e produzirá uma lista ordenada de candidatos.
O regulamento está disponível na Internet em:
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento2008

CONVÉNIO FCT – BRITISH COUNCIL
O “Programa Redes de Investigação”, de Cooperação Transnacional, resultante do Convénio
entre a FCT e o British Council, apoia a participação de oradores portugueses/britânicos em
seminários e workshops temáticos.
Em 2008, o valor do subsídio a atribuir será de €2000 (FCT €1000 e British Council €1000),
destinando-se este valor a cobrir as despesas de viagem e estadia dos especialistas
portugueses e britânicos participantes. Todos os custos adicionais terão de ser cobertos pelos
organizadores.
De entre os objectivos dos seminários e workshops, consideram-se prioritários aqueles que
visem a elaboração de projectos conjuntos a submeter a programas comunitários de C&T e
aqueles que surjam como resultado de projectos do Treaty of Windsor Programme / Acções
Integradas

Luso-Britânicas

-

http://www.britishcouncil.org/pt/portugal-educacao-apoio-

financeiro-windsor.htm.
As candidaturas só podem ser submetidas pelas instituições portuguesas nas áreas prioritárias
abaixo:
•

Genómica e Biotecnologia

•

Tecnologias da Sociedade de Informação

•

Nanotecnologias

•

Aeronáutica e Espaço

•

Qualidade e Segurança Alimentar

•

Ambiente, Desenvolvimento sustentável, Alterações Globais e Ecossistemas/ Alterações

•

Ciências e Tecnologias do Mar

Climáticas
4
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O formulário de candidatura está disponível no sítio web da FCT em
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/cooptrans/bilaterais/bc/form
O documento de candidatura gerado pelo formulário deve ser submetido por correio electrónico
entre 29 de Abril e 3 de Junho de 2008 para ambos os endereços:
Fundação para a Ciência e Tecnologia: teresa.delicado@fct.mctes.pt
British Council: projects.enquiries@pt.britishcouncil.org
Após a realização das visitas/dos eventos, será necessário o envio de relatórios ao British
Council e à Fundação para a Ciência e Tecnologia.

MODELOS DE GESTÃO E GOVERNAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR – UMA PERSPECTIVA GLOBAL
A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e o Coimbra Centre for Innovative
Management (CCIM) anunciaram o Congresso de “Gestão e Governação do Ensino
Superior – Uma Perspectiva Global”, que se realizará em Coimbra, de 3 a 5 de Setembro de
2008.
O Congresso organiza-se à volta de 3 temas: Gestão e Governação num Contexto de
Mudança; Inovação e Modelos de Gestão: o Papel das Estruturas e das Pessoas; Avaliação e
Qualidade: Perspectivas e Critérios.
Está aberto período de candidatura a participação no Congresso GMMHE e a submissão de
artigos enquadrados nos temas propostos. Para mais informação relativamente aos temas
consultar o site do congresso em http://www.gmmhe.com/
Os autores deverão submeter os seus artigos completos em Inglês ou Português. Todos os
artigos submetidos serão avaliados por referees anónimos. Apenas as submissões efectuadas
através do site do congresso serão aceites. À submissão não está associado qualquer custo.
Para aceder às normas de submissão consulte o site do congresso.
O prazo limite para submissão de artigos é 15 de Junho 2008.

HUMBERTO DELGADO – 50 ANOS DEPOIS. HISTÓRIA E MEMÓRIA
O Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, do ISCTE, organiza, a 20 de
Maio, no Auditório Afonso de Barros, um Colóquio Comemorativo que celebra o Cinquentenário
das Eleições Presidenciais de 1958. Em paralelo decorre uma exposição fotográfica designada
“Humberto Delgado, o General sem medo”.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Portaria n.º 343/2008, de 30 de Abril – Fixa as funções ou cargos não docentes a identificar
como de natureza técnico-pedagógica para efeitos de contagem de tempo de serviço.
Portaria n.º 344/2008, de 30 de Abril – Regulamenta o processo de reconhecimento dos ciclos
de estudos conducentes aos graus de mestre e doutor e dos próprios graus académicos
obtidos por docentes profissionalizados, integrados na carreira, em domínio directamente
relacionado com a área científica que leccionem ou em Ciências da Educação.
Portaria n.º 345/2008, de 30 de Abril – Estabelece as condições em que podem ser concedidas
dispensas para formação ao pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário.
Portaria n.º 346/2008, de 2 de Maio – Fixa os montantes das prestações por encargos
familiares e das prestações por deficiência e dependência a vigorar em 2008 e revoga a
Portaria n.º 421/2007, de 16 de Abril.
Portaria n.º 350/2008, de 5 de Maio – Fixa as condições de atribuição de licença sabática aos
docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico secundário. Revoga o Despacho
Normativo n.º 31/98, de 17 de Abril.
Lei n.º 22/2008, de 13 de Maio – Lei do Sistema Estatístico Nacional.

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 - 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 – Rua Casal dos Vagares, 12 – 3030-141 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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