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CONTRA A DISCRIMINAÇÃO E O FAVORECIMENTO
Em Dezembro o SNESup viu-se forçado a chamar a atenção do MCTES para o anúncio de que
a seguir às duas reuniões realizadas com cada associação sindical, o Ministro Mariano Gago
receberia numa terceira reunião a FENPROF, e apenas a FENPROF, para esclarecer dúvidas
sobre a transição de vínculos que também tinham sido suscitadas pelo SNESup.
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/MCTES_fax_enviado_16122008.pdf
A reunião com a FENPROF foi cancelada e foi prometido ao SNESup que seria recebido nas
duas primeiras semanas de Janeiro. Contudo, a história veio a repetir-se e foi anunciada a data
de 6 de Janeiro para uma reunião com a FENPROF, com o mesmo âmbito, sem que o SNESup
recebesse qualquer indicação concreta. O Gabinete do Ministro, ao telefone, desdobrava-se
em explicações: uma vaga de gripe percorria as Laranjeiras, Mariano Gago fora o primeiro a
ser atingido, ainda estava a ir pouco ao Ministério, etc, etc. A 6 de Janeiro, segundo foi
divulgado pelos próprios, o convalescente teria recebido a FENPROF e ter-lhe-ia indicado as
linhas de um parecer que iria enviar ao CRUP e ao CCISP. Para o SNESup, forçado ao silêncio
sobre um documento que desconhecia e continua a desconhecer, nem parecer, nem uma
palavra.
É certo que o Ministério não confirmou a existência de tal reunião e que o parecer ainda não
anda, que saibamos, por aí. Mas, a ser verdade, caber-nos-á dizer que o Ministro de um
governo constituído em democracia não pode ter favoritos, não pode discriminar o sindicato
com maior número de associados no ensino superior, não pode sonegar a este e aos seus
representados informação essencial para clarificar o seu enquadramento profissional.

MAILING LIST ESTATUTOS INICIA DEBATE DA REVISÃO
Conforme anunciado, a mailing list Estatutos iniciou a difusão de questões para debate
relacionadas com algumas posições expressas pelo Ministro Mariano Gago em matéria de
revisão de Estatutos de Carreira durante as reuniões que tiveram lugar em 27 de Novembro e 5
de Dezembro.
A primeira questão colocada a debate tem a ver com a possibilidade, admitida pelo Ministro, de
candidatura para qualquer categoria de carreira por quem não detenha a categoria
imediatamente anterior.
Se não está ainda inscrito, escreva-nos para estatutos@snesup.pt.

SUBIDA DE ESCALÃO: UNIVERSIDADES
E POLITÉCNICOS VÃO ATRIBUIR “PONTOS” ?
O SNESup difundiu entre os docentes do ensino superior politécnico um modelo de
requerimento de resposta a uma eventual atribuição da classificação “1” nos anos de 2004,
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2005, 2006 e 2007, possibilidade que até agora só se concretizou no Instituto Politécnico de
Bragança:
http://www.snesup.pt/htmls/EkFppFullVKuOOMgof.shtml
Procederemos a adaptações no referido modelo de requerimento caso essa situação venha
também a ocorrer no âmbito do ensino superior universitário, embora esse cenário pareça ter
sido afastado por recomendação do CRUP que está agora a ser divulgada junto de algumas
instituições.
De qualquer forma, será sempre possível pedir avaliação curricular para os anos de 2004 a
2008, ainda que venham a ser definidas novas regras sobre progressão salarial.

DEBATE SOBRE CARREIRAS E REGIME FUNDACIONAL
Na sequência da publicação da Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro (regime jurídico das
instituições de ensino superior) três instituições de ensino superior universitário público
optaram pelo regime fundacional.
O SNESup pretende debater com os colegas dessas instituições as repercussões dessa
passagem sobre o regime de exercício da actividade docente e de investigação em que ficarão
enquadrados os actuais docentes e investigadores e aqueles que sejam contratados
posteriormente à adopção do regime fundacional.
Dispomos já de algumas tentativas de interpretação jurídica, mas pretendemos também
promover uma troca de impressões entre todos os interessados sobre a vantagem (ou não) em
incluir na revisão do ECDU um conjunto de normas que assegure alguma coerência e
compatibilidade entre regimes, bem como a intercomunicação entre instituições.
O primeiro debate desta série terá lugar na Universidade do Porto no próximo dia 22 de Janeiro
(5 ª feira) pelas 15 horas em local a indicar.
O segundo debate terá lugar no ISCTE, em princípio no próximo dia 28 de Janeiro, pelas 17
horas
O último debate terá lugar na Universidade de Aveiro a 29 de Janeiro, pelas 15 horas.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE ELEGE PRESIDENTE
O IPP divulgou a eleição, em 14 de Janeiro, do primeiro dirigente máximo de uma instituição de
ensino superior ao abrigo da Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro. Conforme esperado, o Prof.
Doutor Joaquim Mourato, que vinha exercendo as funções de Administrador do Instituto foi o
escolhido de entre dois candidatos, tendo recolhido a totalidade dos votos dos membros do
Conselho Geral presentes.
O SNESup
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NOVOS REPRESENTANTES SINDICAIS
A Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG) do Instituto Politécnico do Porto
tem pela primeira vez, em consequência de eleição realizada no passado dia 7 de Janeiro, uma
representação sindical do SNESup. Os nossos votos de bom trabalho à colega eleita para o
cargo.
Na sequência de apelo feito pela Direcção para alargamento da rede de ligação com as
escolas, outros colegas já se disponibilizaram para assegurar funções de representação
sindical. Brevemente serão marcadas as necessárias eleições.

REBIDES: A OBRIGAÇÃO DE RECTIFICAR DADOS
O Observatório da Ciência e Ensino Superior, agora integrado no GPEARI do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem neste momento on line os REBIDES de 2000 a
2007, que constituem um valiosíssimo instrumento de consulta em relação a vários aspectos
da realidade do corpo docente.
http://www.rebides.oces.mctes.pt/Rebides07/
Contudo, apesar da intenção declarada de fazer melhor de ano para ano, há uma coisa que o
GPEARI não assegura, que é o direito à rectificação de dados pessoais por parte dos docentes
cujo nome está publicado. Recorde-se que são as instituições que promovem a publicação mas
uma vez aceites os elementos fornecidos pelo GPEARI nem as instituições nem os
interessados podem suscitar a sua correcção.
Esgotada a possibilidade de convencer o GPEARI a modifica a sua posição, o SNESup deu
instruções a uma das suas advogadas para levar este assunto a Tribunal.

TEMPO DE ANTENA PARA 2009
É de 50 segundos o tempo de antena assegurado pelo SNESup na RTP para o ano de 2009.
Em 2007 e em 2008 o tempo de antena previsto, da ordem dos 30 segundos, não chegou a ser
utilizado.

PRÉMIOS GULBENKIAN
Todos os anos a Fundação Calouste Gulbenkian atribui os Prémios Gulbenkian para as Artes,
Beneficência, Ciência, Educação e ainda o Prémio Internacional Calouste Gulbenkian.
As inscrições estão abertas até 15 de Março e deverão ser submetidas preferencialmente
online através do Boletim de candidatura ou remetidas para:
Secretaria do Conselho de Administração
Av. de Berna, 45 A - 1067-001 LISBOA
Tel.: 21 78 23 000; Fax: 21 78 23 021
E-mail: sconselho@gulbenkian.pt
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CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA LEITURA
Dias 22 e 23 de Janeiro, entre as 09h00 e as 18h00, terá lugar no Auditório 2 da Fundação
Calouste Gulbenkian o Congresso Internacional de Promoção da Leitura. Serão discutidas e
analisadas as políticas, as estratégias, os métodos e os instrumentos para a formação de
novos públicos leitores.
Este evento é organizado pelo portal Casa da Leitura (um projecto apoiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian), e tem como linha orientadora a “formação de leitores competentes”.

CONFERÊNCIA “A DEMOCRACIA SUPRANACIONAL:
CONSTRUÇÃO DAS DECISÕES NO ÂMBITO DA CPLP”
Decorrerá no dia 9 de Janeiro de 2009 às 14h30, na sala de Seminários do CES, a Conferência
“A democracia supranacional: construção das decisões no âmbito da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa” com o objectivo de reflectir sobre a governação desta instituição, e
compreender de que forma as decisões são tomadas pelos diferentes órgãos no seio dela.
http://www.ces.uc.pt/eventos/evento54.php

CONFERÊNCIA "LIFE DESIGN
COUNSELING USING THE NARRATIVE PARADIGM"
No âmbito da atribuição do Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade de Lisboa, por
iniciativa da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, o Prof. Mark Savickas
(Behavioral Sciences Department, Northeastern Ohio Universities, College of Medicine)
proferirá uma Conferência subordinada ao tema “Life Design Counseling Using the Narrative
Paradigm” no dia 22 de Janeiro às 15h00, no Anfiteatro.
http://www.fpce.ul.pt/index.php?action=view&id=656&date_id=1343&section=111&module=cale
ndarmodule&src=%40actualidades_eventos

SEMINÁRIO “PELA MÃO DE MARX:
MERCADO, ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NO SÉCULO XXI”
No dia 16 de Janeiro 2009 pelas 17:00 decorrerá na Sala Keynes da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra o Seminário “Pela mão de Marx: Mercado, Estado e Sociedade
Civil no Século XXI”
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Este Seminário será operacionalizado através de um diálogo entre Fernando Rosas e
Boaventura de Sousa Santos com o objectivo de discutir o potencial do marxismo para
responder a questões que se colocam no cenário contemporâneo.

SEMINÁRIO “INTERVENÇÃO COGNITIVISTA - CONSTRUTIVISTA
COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES”
Dinamizado pela Professora Tammie Ronen da Universidade de Tel-Aviv, o seminário será
organizado pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e decorrerá nos dias
23 e 24 de Janeiro de 2009 no Anfiteatro da FPCE-UL.
http://www.fpce.ul.pt/index.php?action=view&id=662&date_id=1349&section=111&module=cale
ndarmodule&src=%40actualidades_eventos

SEMINÁRIO ESEANIMA 2009
- “PRÁTICAS E CONTEXTOS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL”
A 19 de Janeiro de 2009 irá decorrer na ESE de Setúbal o ESEANIMA 2009, primeira edição
do Seminário de apresentação e discussão de práticas e contextos de Animação Sociocultural.
Com esta iniciativa pretende-se motivar a troca de conhecimentos e experiências nesta área.
Para realizar a inscrição e para informações adicionais consulte:
seminarioanimacao@ese.ips.pt

SEMINÁRIO “ANALISAR O PASSADO E OLHAR O FUTURO
– 20 ANOS DE ENSINO PROFISSIONAL”
O Centro Regional do Porto da Universidade Católica (CRPUC) vai realizar um seminário, nos
dias 22 e 23 de Janeiro de 2009, subordinado ao tema “Analisar o Passado e Olhar o Futuro –
20 anos de Ensino Profissional”, que contará com a presença da Ministra da Educação, Maria
de Lurdes Rodrigues, do Ministro do Trabalho e da Segurança Social, José Vieira da Silva, e
do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio.
O seminário pretende revitalizar a imagem do ensino profissional, que na opinião do CRPUC
continua a ser, apesar das suas múltiplas potencialidades educativas e contrariando alguns
discursos correntes, uma modalidade de nível secundário de educação relativamente
desvalorizada, em termos escolares, sociais e mesmo empresariais.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Lei nº 2/2009, de 12 de Janeiro - Aprova a terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo
da Região Autónoma dos Açores.

Decreto Legislativo Regional nº 1/2009/M, de 12 de Janeiro - Adapta à administração regional
autónoma da Madeira a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabelece os regimes de
vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas.

Acórdão nº 632/2008, do Tribunal Constitucional, publicado em 9 de Janeiro (2 ª série)
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma contida na alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º
do Código do Trabalho, na revisão aprovada pelo Decreto n.º 255/X da Assembleia da
República, quando aplicada aos trabalhadores que exercem trabalho indiferenciado.

Decreto Regulamentar nº 1-B/2009, de 5 de Janeiro - Fixa o suplemento remuneratório a
atribuir pelo exercício de cargos de direcção em escolas ou agrupamentos de escolas, bem
como prevê a atribuição de um prémio de desempenho pelo exercício de cargos ou funções de
director, subdirector e adjunto de agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

Decreto Regulamentar nº 1-A/2009, de 5 de Janeiro - Estabelece um regime transitório de
avaliação de desempenho do pessoal a que se refere o Estatuto da Carreira dos Educadores
de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
139-A/90, de 28 de Abril.

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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