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A REVISÃO DOS ESTATUTOS SEGUE DENTRO DE MOMENTOS 

A obrigatoriedade legal de adaptar a legislação sobre carreiras especiais ao novo regime geral 

de vínculos, carreiras e remunerações publicado em 2008, veio criar na generalidade dos 

interessados a ideia de que este processo e o processo de revisão dos Estatutos de Carreira 

anunciado no início da legislatura coincidiriam. 

Nada obstava de facto a que tal sucedesse, mas é visível que ao Ministro interessa sobretudo 

a revisão dos Estatutos de Carreira, sobre a qual está agora a ouvir o CRUP e o CCISP, e não 

sobre a transição de vínculos, sobre a qual não dá respostas. Como de costume, espera-se 

nas Laranjeiras que as instituições façam as suas próprias interpretações da lei. 

Temos assim um Ministério institucionalmente irresponsável e um Ministro pessoalmente 

insensível às dúvidas de muitos colegas sobre o que lhes reserva o ano de 2009 que está 

prestes a começar. 
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O SNESup, reactivando a mailing list Estatutos para facilitar o acompanhamento das 

negociações sobre Estatutos de Carreira, procurará paralelamente influenciar a forma como as 

instituições vão gerir a transição de vínculos. Para uma intervenção atempada onde esta for 

necessária, contactem-nos para snesup@snesup.pt. 

Festas felizes, e que os vossos e os nossos desejos possam tornar-se realidade. 

 

III CONFERÊNCIA DO EMPREGO CIENTÍFICO 

Como anteriormente já noticiámos, relembramos que no dia 17 de Dezembro terá lugar na 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a III Conferência Nacional de Emprego Científico e 

I Feira de Emprego Científico. Estes dois eventos, promovidos pela Associação dos Bolseiros 

de Investigação Científica (ABIC), visam promover a discussão sobre o Emprego Científico 

enquanto ponto fulcral do desenvolvimento económico nacional. 

Informações detalhadas sobre o programa: 

http://www.conferencia2008.abic-online.org/home.html  

 

ELEIÇÕES NA UMa 

A Universidade da Madeira realizou eleições para o seu Conselho Geral tendo sido 

apresentadas três listas para representantes de professores. 

O SNESup, que conta com associados ligados a cada uma das três candidaturas, não emitiu 

qualquer posição sobre o acto eleitoral, cujos resultados sugerem que a actual equipa reitoral 

não tem o caminho facilitado para a recondução. 

Cabe no entanto dizer que o perfil litigante da referida equipa, que criou dificuldades à 

concessão de dispensas de serviço para doutoramento, à prorrogação bienal de contratos de 

assistentes (o SNESup tem um caso em Tribunal) e até à contratação como professores 

auxiliares de colegas que se doutoraram (o SNESup tem também um caso em Tribunal, a que 

deu ampla divulgação) não deixará muitas saudades. 

Para ilustrar o que dissemos, é de referir que: 

- a UMa foi recentemente condenada a executar uma sentença relativa à contratação de um 

colega como professor auxiliar, em processo que foi gerido de forma a atrasar o mais 

possível a decisão, com prejuízos para o interessado e, agora, para a própria Universidade; 

- não obstante, em Julho de 2007, quando a posição do STA neste processo já era conhecida, 

a Reitoria não quis viabilizar uma suspensão de instância com vista à celebração de acordo 

num caso semelhante patrocinado pelo SNESup. A interessada, que teve que ser apoiada 

por uma subscrição pública por nós lançada, e viu o seu nome incluído na lista negra dos 

bancos, acabou por ter de vender a sua casa a preço de saldo. 

Se, como esperamos, ganharmos esta segunda acção, a UMa terá não só de reintegrar a 

colega mas de a indemnizar. De futuro nas acções deste tipo serão demandadas não só as 

entidades empregadoras públicas mas também os titulares dos seus órgãos de gestão. 
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SNESup IMPUGNA ESTATUTOS DE INSTITUIÇÕES 

O nosso Sindicato impugnou um conjunto de normas dos Estatutos do Instituto Politécnico de 

Leiria, com particular relevo para as que reduzem a 20 % dos lugares do Conselho Científico o 

número de conselheiros a eleger pelos doutorados que não pertencem aos quadros, os quais 

com o esforço de promoção de doutoramentos naquela instituição, em breve teriam um peso 

decisivo. 

Foi já detectada outra situação, também numa instituição de ensino superior politécnico, em 

relação à qual o SNESup desencadeará também uma acção de impugnação. 

 

ABUSO DE PERÍODO EXPERIMENTAL 

O Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional o novo Código do Trabalho 

por dúvidas sobre a imposição de um período experimental de 180 dias - durante o qual o 

contrato pode ser dado por cessado a todo o tempo - à generalidade dos trabalhadores. 

O SNESup por seu turno está apostado em fazer rectificar decisões em que, sem qualquer 

base legal, professores devidamente concursados foram contratados para Institutos 

Politécnicos em regime de período experimental por 3 anos em vez de serem objecto de 

nomeação provisória. Um dos Institutos Politécnicos que contactámos terá já começado a 

corrigir a sua actuação. Noutro caso também identificado ainda não recebemos resposta. 

 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA SATISFAÇÃO  

DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

No dia 9 de Janeiro pelas 10 horas, decorrerá no Auditório do Departamento de Matemática da 

Faculdade de Ciências da UP uma sessão de apresentação pública de resultados no âmbito do 

projecto “Avaliação Nacional da Satisfação dos Estudantes do Ensino Superior”. 

 

COLÓQUIO "ADMINISTRAR E GERIR” 

O Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em  

co-organização com o Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e 

Porto/Campo Arqueológico de Mértola promove o Colóquio "Administrar e Gerir", que terá lugar 

no Auditório da Reitoria da UC, dias 16 e 17 de Dezembro. 

Para mais informações consulte: http://www.ihauc.com/index.php. 
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XIII ENCONTRO NACIONAL DE SIOT 

"VIVER O TRABALHO, ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE MOBILIDADE POSITIVA" 

A APSIOT (Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das 

Organizações e do Trabalho) vai organizar entre Abril e Maio de 2009 o XIII Encontro Nacional 

de SIOT que terá como tema “Viver o Trabalho, Estratégias e Políticas de Mobilidade Positiva" 

Este tema é subdividido em quatro subtemas, os quais devem nortear as comunicações a 

apresentar: 

a) O Trabalho Jovem em Portugal 

b) Inovação Social e Mobilidade 

c) Actores e Mobilidade Positiva 

d) Factores de Mobilidade Positiva 

As propostas de comunicação devem ser apresentadas até 10 de Janeiro de 2009. 

Para mais informações e regras para compor os resumos consulte: 

http://www.apsiot.pt/encontro/IndexXIII.html. 

 

FÓRUM DE PESQUISAS CIES 2008 - DESIGUALDADES SOCIAIS EM PORTUGAL 

Decorrerá no dia 17 de Dezembro de 2008, no Auditório B203 no ISCTE, o Fórum de 

Pesquisas CIES sobre a temática “Desigualdades Sociais em Portugal”. As inscrições podem 

ser realizadas até dia 15 de Dezembro. 

Para inscrição e mais informações: 

Telefone: 217 903 956 / 217 903 077 

e-mail: gcp.cies@iscte.pt. 

 

3.ª CONFERÊNCIA SOBRE O ACESSO LIVRE AO CONHECIMENTO  
LANÇA PROJECTO NACIONAL DE ACESSO LIVRE AO CONHECIMENTO 

Realiza-se nos próximos dias 15 e 16 de Dezembro, no Campus de Gualtar da Universidade do 

Minho, a 3ª Conferência Sobre o Acesso Livre ao Conhecimento, com o objectivo de promover 

o conhecimento, a reflexão e a troca de experiências sobre a temática do Open Access 

(Acesso Livre ou Acesso Aberto ao conhecimento). 

Esta Conferência terá como ponto alto a apresentação de um importante projecto  

nacional, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP - 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=3079&Itemid=212). 

A iniciativa RCAAP visa aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da 

actividade académica e de investigação científica nacional, e facilitar o acesso à informação 

sobre a produção científica nacional em Open Access, bem como integrar Portugal num 

conjunto de iniciativas internacionais neste domínio. 
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CONFERÊNCIA “EVOLUÇÃO E BIOGEOGRAFIA:  

PORQUE HÁ TANTAS ESPÉCIES NA TERRA?” 

No âmbito do Ciclo de Conferências Darwin: No Caminho da Evolução, realizar-se-á no dia 16 

de Dezembro pelas 18 horas, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, a Conferência 

“Evolução e Biogeografia: porque há tantas espécies na Terra”. 

 

WORKSHOP DE ILUSTRAÇÃO DE LIVROS INFANTIS  

Estão abertas as inscrições para o Workshop de Ilustração de Livros Infantis, a realizar no 

Centro de Investigação e de Estudos Arte e Multimédia (CIEAM), da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa. 

As entrevistas de selecção serão realizados no dia 19 de Dezembro e o workshop realizar-se-á 

de dia 22 de Dezembro a 27 de Dezembro de 2008, excepto 25 de Dezembro e perfazendo um 

total de 35 horas de formação. 

Para se inscreverem os candidatos deverão enviar a ficha de pré-inscrição para o e-mail do 

CIEAM (cieam@fba.ul.pt). 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro de 2008 - Aprova medidas fiscais anticíclicas, alterando o 

Código do IRS, o Código do IMI e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tendo em vista minorar o 

impacto nas famílias dos custos crescentes com a habitação, e cria uma taxa de tributação 

autónoma para empresas de fabricação e de distribuição de produtos petrolíferos refinados 

Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de Dezembro de 2008 - Aprova os estatutos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, revogando o Decreto-Lei n.º 322/91, de 26 de Agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 469/99, de 6 de Novembro (A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é titular da 

Escola Superior de Saúde do Alcoitão). 
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