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FINANCIAMENTO PARA 2009
– QUANDO A FARTURA É MUITA, O POBRE DESCONFIA...

O poder político vem olhando, pelo menos do princípio da década, as universidades e

politécnicos públicos como empresas ou quase-empresas, e o domínio em que actuam como

mercados ou quase-mercados. Com uma particularidade, que é a de serem empresas ou

quase-empresas com as quais não é preciso cumprir os contratos celebrados. A lei do

financiamento de 1997 foi posta de parte quando o Estado passou oficialmente a incluir em

2001 as despesas com universidades e politécnicos, incluindo as de pessoal, como "despesas
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flexíveis", tratamento facilitado pela inscrição global das verbas correspondentes em

"transferências", ao contrário do que sucede com as despesas homólogas dos organismos sem

autonomia, consideradas "despesas rígidas", em que uma eventual suborçamentação fica logo

denunciada.

Os últimos anos foram particularmente marcados pela obrigação de satisfazer encargos

impostos por via legislativa à custa de receitas próprias e de saldos. Mariano Gago tem é certo

razão quando, como mais uma vez nos repetiu na reunião realizada em 27 de Junho último,

afirma que nunca ficaram salários por pagar. Omite no entanto que algumas instituições não

tiveram nervos para jogar o jogo até ao fim e, apesar da pressão sindical no terreno,

começaram a tentar alijar docentes como se de descartáveis se tratasse. A própria

implementação do processo de Bolonha (e afinal, a qualidade de ensino) veio a ser, e tem sido,

afectada por esta situação.

Perante as notícias que dão conta de um significativo aumento da dotação do MCTES para

despesas de funcionamento, justifica-se um prudente wait and see até sabermos se tal

aumento de facto se confirma e de que forma e quando chegará às instituições.

REUNIÕES A NÍVEL TÉCNICO - UMA PORTA QUE SE FECHA ?

Continuam por marcar as reuniões a nível técnico por nós propostas, e aceites por Mariano

Gago, em 27 de Junho último, e inexplicavelmente desvalorizadas pelo Gabinete do Ministro.

Recordamos que tais reuniões são indispensáveis para a identificação das medidas legislativas

que terão de ser adoptadas até 31 de Dezembro de 2008 para que o novo sistema de vínculos,

carreiras e remunerações não se torne um factor de perturbação da vida das instituições nem

se traduza em graves prejuízos para muitos colegas.

Essas medidas legislativas poderiam, a nosso ver, preceder a revisão dos Estatutos de

Carreira.

DIÁLOGO (?) COM A APESP

A APESP, associação patronal das privadas, enviou ao Ministério no princípio de Agosto, uma

proposta de diploma criando um regime de "contrato de docência" sem relações de tipo laboral

nem sindicatos, em que os docentes seriam contratados e pagos à hora, com livre redução do

número de horas até zero.

Trata-se de legalizar e generalizar a lei da selva que as cumplicidades políticas e a abstenção

das inspecções permitem já que seja a norma em muitas instituições de ensino superior

privado.
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O desejo de fuga ao contrato de trabalho não se justifica por especificidades do ensino superior

mas por fragilidades destas empresas. É tempo que a APESP tente ver mais longe do que as

suas associadas.

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN FAZ COM QUE FALEM DE SI

Alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, outros artistas, depõem sobre o nosso colega e

associado Gilberto Reis, cujo contrato na ESAD no IP Leiria não foi renovado.

http://www.petitiononline.com/GR654321/petition.html

Gostaríamos de pensar que o IPL é capaz de corrigir a situação.

ENCONTRO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O Encontro do SNESup sobre Avaliação de Desempenho previsto para o próximo dia 1 de

Outubro terá lugar nas instalações do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

 Brevemente será divulgado o programa provisório.

SNESUP  INTERNACIONAL

Por enquanto trata-se apenas de um "botão" em www.snesup.pt que dá acesso a versões dos

Estatutos do SNESup em inglês e em francês.

Aguardamos as vossas críticas e contributos.

COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL
ENTRE AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LISBOA

Foi assinado dia 14 de Julho, na Reitoria da Universidade de Lisboa, pelos três Reitores das

Universidades públicas de Lisboa um documento que estabelece uma colaboração institucional

cada vez mais estreita entre estas universidades, visando dotá-las de maior massa crítica e

potenciar a excelência.
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Este documento tem por base 5 pontos:

- Necessidade de um entendimento que permita dar maior projecção à dimensão

universitária da cidade de Lisboa e à capacidade de as suas instituições universitárias

competirem no espaço europeu e internacional do ensino superior.

- Reforçar inúmeras colaborações já existentes entre as escolas e os centros de

investigação das universidades públicas de Lisboa e abrir novos programas de

cooperação e colaboração.

- Estabelecer dinâmicas de interligação entre instituições do ensino superior, no sentido

de um melhor aproveitamento dos recursos e, sobretudo, de uma aposta em programas

de excelência e em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico, económico e

social.

- Realizar encontros regulares entre os seus Reitores e os seus principais dirigentes,

comprometendo-se também à realização de estudos técnicos sobre o ensino, a

investigação e os recursos existentes no sentido de uma análise do interesse e da

pertinência de encarar modalidades futuras de ligação e de associação.

- Assumir um compromisso de trabalho conjunto na identificação e desenvolvimento de

programas em áreas de cooperação consideradas estratégicas pelas três universidades.

FINANCIAMENTO DE CONFERÊNCIAS DE INVESTIGAÇÃO

A European Science Foundation convida cientistas individuais para submeterem propostas

para conferências de elevado nível a terem lugar em 2009 e 2010 no quadro das Research

Conferences Scheme. A ESF financiará as conferências de investigação nos seguintes

domínios:

2009 – Matemática

2010 - Biologia + Energia e Ambiente; Matemática; Física/Biofísica e Ciências do Ambiente;

Ciências Sociais e Humanidades.

Call está aberta até 15 Setembro 2008

Submissão de propostas em:

http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-proposals/framework-call-for-proposals.html

Contactos:

ESF Conferences Unit: conferences-proposals@esf.org
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7.ª CONFERÊNCIA EUROPEIA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA BIOQUÍMICA

Entre 7 a 10 de Setembro realizar-se-á na Universidade do Algarve a 7.ª Conferência Europeia

de Ciências e Engenharia Bioquímica que terá lugar no Campo de Gambelas.

Os principais temas em debate serão, entre outros, a engenharia dos tecidos e biomédica, os

desafios que se colocam no plano da indústria biotecnológica e a nanotecnologia.

A sessão de abertura está agendada para as 18h00 de dia 7 de Setembro, no Grande Auditório

do Campus de Gambelas.

Para mais informações consulte: www.esbes2008.org

SEMINÁRIO INTERNACIONAL “REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA”

Este seminário terá lugar na sala de Seminários do Centro de Estudos Sociais da Universidade

de Coimbra, no dia 19 de Setembro de 2008 e destina-se a marcar a conclusão do projecto “A

Representação da Violência e a Violência da Representação” levado a cabo no âmbito do CES

da Universidade de Coimbra.

Os investigadores do projecto irão apresentar alguns dos resultados a que chegaram, num

diálogo com investigadores que têm estudado a questão da violência a partir de outras

perspectivas, visando encontrar um terreno de reflexão comum que possa servir de base a

futuras indagações.

Para mais informações consulte:

http://www.ces.uc.pt/eventos/representacoesdaviolencia/index.php

5º ANIVERSÁRIO DOS CICLOS DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
– ENCONTRO INTERNACIONAL “ENVELHECIMENTO(S) NO SÉC. XXI”

No âmbito das comemorações do 5º aniversário dos Ciclos de Aprendizagem ao Longo da

Vida, da Universidade dos Açores, realizar-se-á um Encontro Internacional sobre

“Envelhecimento(s) no Séc. XXI”, no próximos dias 17 e 18 de Outubro de 2008, na Aula

Magna desta instituição de ensino superior, em Ponta Delgada, que contará com a participação

de prestigiados conferencistas internacionais.

O programa contempla um espaço para a apresentação de comunicações, estando assim

aberto o período de recepção de propostas de participação. As propostas de comunicação
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deverão ser enviadas até ao dia 5 de Setembro à Comissão Organizadora, presidida pela Prof.ª

Doutora Teresa Medeiros, através dos emails tmedeiros@uac.pt ou gabrielacastro@uac.pt,

constando de um resumo até 1000 caracteres.

CURSOS DE FORMAÇÃO AVANÇADA

A Universidade de Aveiro organiza um conjunto de cursos de formação avançada para

docentes do ensino superior com os seguintes temas:

- Pedagogia e Desenvolvimento Curricular para o uso das TIC no Ensino Superior

(PeDCES)

6 de Outubro a 14 de Novembro de 2008 - Unave/ Universidade de Aveiro

http://www.unave.ua.pt/PageText.aspx?id=8235

- Tecnologias da Informação e da Comunicação no Ensino Superior (TICES)

6 de Outubro a 14 de Novembro de 2008 - Unave/ Universidade de Aveiro

http://www.unave.ua.pt/PageText.aspx?id=8234

- Docência e Aprendizagem Colaborativa no Ensino Superior (DACES) Bolonha: realizar,

monitorar e avaliar os processos de estudar, aprender, investigar e inovar

6 de Outubro a 14 de Novembro de 2008 - Unave/ Universidade de Aveiro

http://www.unave.ua.pt/PageText.aspx?id=8236

WORKSHOP “A PROFISSÃO COMO VOCAÇÃO”

Terá lugar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a 24 de Outubro de

2008, um Workshop Internacional sobre o tema “A profissão como vocação”.

Este Workshop visa proporcionar a apresentação de trabalhos de investigação em curso, de

diferentes disciplinas (sociologia, antropologia, história), sobre diversas profissões que têm

associada a noção de vocação: artistas, cientistas, sacerdotes, médicos, enfermeiros,

professores, etc. Pretende-se explorar temas como a entrada nas profissões, as modalidades

de formação, os recursos e constrangimentos das carreiras, o papel da vocação na

persistência na carreira, etc.

Todos os investigadores interessados estão convidados a apresentar propostas de

comunicação sobre este tema até ao dia 20 de Setembro, com título e resumo

(max. 200 palavras), para os seguintes emails (indicando o assunto “workshop PV”):

ana.delicado@ics.ul.pt, vera.borges@ics.ul.pt e sdix@ics.ul.pt
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DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto - Aprova a Lei de Organização e Funcionamento dos

Tribunais Judiciais

Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto - Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º

34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprova o Regulamento das Custas Processuais, procedendo

à revogação do Código das Custas Judiciais, e a alterações ao Código de Processo Civil, ao

Código de Processo Penal, ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao Código do

Registo Comercial, ao Código do Registo Civil, ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 28 de Agosto, à

Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e aos Decretos-Leis n.os 75/2000, de 9 de Maio, 35 781, de 5

de Agosto de 1946, e 108/2006, de 8 de Junho

Lei n.º 43/2008, D.R. n.º 165, de 27 de Agosto - Primeira alteração, por apreciação

parlamentar, do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que «[n]o uso da autorização

legislativa concedida pela Lei n.º 26/2007, de 23 de Julho, aprova o Regulamento das Custas

Processuais, procedendo à revogação do Código das Custas Judiciais e a alterações ao

Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, ao Código de Procedimento e de

Processo Tributário, ao Código do Registo Comercial, ao Código do Registo Civil, ao Decreto-

Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro, à Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e aos Decretos-Leis n.os

75/2000, de 9 de Maio, 35 781, de 5 de Agosto de 1946, e 108/2006, de 8 de Junho»

Declaração de Rectificação n.º 49/2008, de 27 de Agosto - Rectifica o Decreto-Lei n.º

121/2008, de 11 de Julho, do Ministério das Finanças e da Administração Pública, que extingue

carreiras e categorias cujos trabalhadores transitam para as carreiras gerais, publicado no

Diário da República, 1.ª série, n.º 133, de 11 de Julho de 2008

Decreto Legislativo Regional n.º 41/2008/A, de 27 de Agosto - Estabelece o sistema integrado

de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública Regional dos Açores

(SIADAPRA)

Decreto-Lei n.º 180/2008, de 26 de Agosto - Cria o Hospital de Faro, E. P. E., os Hospitais da

Universidade de Coimbra, E. P. E., e o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P.

E., e aprova os respectivos estatutos

Portaria n.º 896/2008, de 18 de Agosto - Altera a Portaria n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro,

que aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e distribuição do livro de reclamações a ser

disponibilizado pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 402/2008, de18 de Agosto - O Tribunal Constitucional

pronuncia-se no sentido da inconstitucionalidade ou da não inconstitucionalidade de várias

normas do Decreto n.º 217/X, da Assembleia da República, que aprovou a 3.ª revisão do

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.
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Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de Agosto - Adapta à Região Autónoma da

Madeira o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de

Janeiro.

Lei n.º 41/2008, D.R. n.º 156, Série I de 13 de Agosto - Grandes Opções do Plano para 2009

Lei n.º 40/2008, de11 de Agosto - Procede à décima quinta alteração ao Código de

Procedimento e de Processo Tributário, repondo o regime jurídico da caducidade das garantias

prestadas em processo tributário.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 20/2008/M, de 11 de

Agosto - Apresenta uma resolução contra a revisão do Código do Trabalho.

Portaria n.º 772/2008, de 8 de Agosto - Define as categorias de bens e serviços cujos acordos

quadro e procedimentos de aquisição são celebrados e conduzidos pela Agência Nacional de

Compras Públicas, E. P. E..

Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho - Estabelece os níveis da tabela

remuneratória única correspondentes às posições remuneratórias das categorias das carreiras

gerais de técnico superior, de assistente técnico e de assistente operacional.
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