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REALIZADO CICLO DE DEBATES SOBRE CARREIRAS E REGIME FUNDACIONAL 

Conforme anunciámos no número anterior da nossa newsletter, o SNESup realizou na segunda 

quinzena de Janeiro debates sobre “carreiras e regime fundacional” nas três instituições de 

ensino superior universitário que optaram pela passagem a fundação, ou seja a Universidade 

do Porto (22 de Janeiro), o ISCTE (28 de Janeiro) e a Universidade de Aveiro (29 de Janeiro). 

Pretendíamos com este ciclo de debates contribuir para que o assunto começasse a ser 

discutido, equacionar a intervenção do SNESup em sede de revisão dos Estatutos de 

Carreiras, lançar as bases, nas próprias instituições, da organização dos docentes e 

investigadores para o diálogo com os poderes que virão a ser instituídos nas fundações. 
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Assaz compreensivelmente, em qualquer dos três debates vieram para cima da mesa questões 

relacionadas com a transição de vínculos ainda em curso. De facto, os docentes e 

investigadores destas instituições enfrentam já, como a generalidade dos servidores do Estado, 

um processo que os transformará de “funcionários e agentes” em “trabalhadores em funções 

públicas”, com largas margens de indefinição para quem não tinha ainda nomeação definitiva, 

e dentro em pouco voltarão a ser “reconvertidos” desta vez em “trabalhadores de direito 

privado”, sem que se conheçam exactamente os contornos do novo regime, ou melhor dos 

novos regimes, uma vez que para além do Código de Trabalho, serão acordos de empresa, ou 

mais provavelmente, regulamentos internos, a definir as novas carreiras sem sujeição a 

qualquer padrão uniforme. 

Os debates realizados na U. Porto e na U. Aveiro foram dinamizados pelo Presidente da 

Direcção, Gonçalo Xufre, e pelo Advogado Dr. José Henriques Martins, tendo também estado 

presentes nas mesas Professores das respectivas Universidades, respectivamente Luís 

Belchior Santos e João Nuno Matos. 

O debate no ISCTE atraiu a atenção da comunicação social, já que aos membros da Direcção 

Gonçalo Xufre e Nuno Ivo Gonçalves se juntaram os Professores António Monteiro Fernandes 

e António Garcia Pereira (dois dos nossos mais reputados especialistas em Direito do 

Trabalho), Rui Pena Pires e Nuno David (animadores das duas listas para a assembleia 

estatutária do ISCTE, respectivamente favorável e desfavorável à opção por regime 

fundacional). 

A riquíssima discussão, que se prolongou por duas horas e meia, permitiu a António Monteiro 

Fernandes e a António Garcia Pereira dissecar a passagem do anterior regime da função 

pública ao actual regime de contrato de trabalho em funções públicas, já de si um processo 

“privatizador” (embora o discurso oficial considere que o contrato de trabalho em funções 

públicas é ainda um vínculo de direito público e o respectivo contencioso tenha sido confiado 

aos Tribunais Administrativos), antes de passarem ao estatuto do pessoal em regime 

fundacional. Monteiro Fernandes alertou para a extrema ambiguidade da legislação. Garcia 

Pereira, recordando que “a lei liberta e o contrato escraviza”, alertou para que as relações de 

trabalho nas instituições assentam em relações de poder e referiu a privatização das relações 

laborais no sector hospitalar como um exemplo de perda de direitos. Ambos chamaram a 

atenção para que os Tribunais de Trabalho, sobretudo no caso de Lisboa, voltaram a estar 

congestionados.  

Mais orientados para a situação do ISCTE e das outras instituições que passaram ao regime 

fundacional Rui Pena Pires e Nuno David defenderam posições opostas quanto à necessidade 

de, na revisão do ECDU, se vir a definir um enquadramento para o regime de pessoal docente 

ao serviço das Fundações. Contamos poder difundir em breve o acordo entre o ISCTE e o 

MCTES, que Rui Pena Pires referiu acautelar suficientemente a situação e a intervenção 

preparada por Nuno David para o evento. A organização preparou um texto de apoio que já se 

encontra disponível. Pedidos para organizacao@snesup.pt. 

A todos os que participaram nas mesas ou contribuíram de algum modo para o sucesso do 

debate, os nossos agradecimentos. 
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SNESUP REAGE À PUBLICAÇÃO DE LISTAS  

NOMINATIVAS PELO IPLEIRIA E DE DESPACHO PELA REITORIA DA U. PORTO 

O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e o Reitor da Universidade do Porto publicaram, 

respectivamente, uma lista nominativa de transição para o novo regime de vínculos, e uma 

tabela de transição sem lista nominativa associada, que o SNESup, alertado por associados e 

delegados sindicais, prontamente contestou. 

No caso do Instituto Politécnico de Leiria a lista já foi suspensa embora não anulada. 

O nosso Sindicato tem preparados modelos de reclamação contra novas listas nominativas, 

sendo essencial que seja alertado imediatamente para a sua publicação. 

 

 

REUNIÃO COM PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

O SNESup reuniu em 27 de Janeiro com o Presidente do IP Setúbal, com vista a suscitar a 

correcção de alguns enquadramentos contratuais feitos pelo Instituto, os quais vão ser revistos 

ou cuja revisão ficou pendente de informação adicional. 

Foi analisada a situação do Instituto, manifestando o Presidente a convicção de que 

actualmente não existe em termos de Escolas desequilíbrio entre os efectivos do corpo 

docente e as necessidades lectivas (poderá existir em termos de Departamentos). O SNESup 

referiu-se aos inconvenientes de, a seu ver mal, o IPS ter optado pela modalidade de provas 

públicas para preencher os lugares de professor adjunto quando não estavam em causa "áreas 

predominantemente técnicas". Nestas condições, os curricula dos candidatos acabam por não 

ser devidamente ponderados.  

 

 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS 

As Secções Sindicais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve e da 

Escola de Engenharia da Universidade do Minho procederam na segunda quinzena de Janeiro 

à eleição de representantes sindicais. 

Estão marcadas outras reuniões para o efeito, das quais iremos dando notícia.  

 

 

PUBLICADA NOVA LEI SOBRE PROTECÇÃO SOCIAL E SUBSÍDIO DE DESEMPREGO  

Com a publicação da Lei nº 4/2009, de 29 de Janeiro, sobre protecção social dos trabalhadores 

que exercem funções públicas, foi prorrogada a vigência da Lei nº 11/2008, de 20 de Fevereiro, 

que determina que seja o MCTES a processar o subsídio de desemprego relativo aos colegas 

que exercem funções no âmbito das instituições dele dependentes. 

Não se torna necessário já processar a inscrição na Segurança Social para efeitos de subsídio 

de desemprego que chegou a ser organizada num estabelecimento de ensino superior 

politécnico, dando origem à intervenção do SNESup. 
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O regime futuro, para os admitidos até 31 de Dezembro de 2005 será não-contributivo, tal 

como o SNESup sempre defendeu. Mas os admitidos posteriormente (ou que as instituições 

onde exercem funções têm tratado como recém-admitidos apesar de terem contrato anterior) 

estão abrangidos pela Segurança Social e enquadrados em regime contributivo. Iremos fazer 

diligências para tentar ultrapassar esta desigualdade. 

 

 

VI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TIC NA EDUCAÇÃO  

- CHALLENGES 2009 “APRENDIZAGEM (IN)FORMAL NA WEB SOCIAL” 

Decorrerá na Universidade do Minho, nos dias 14 e 15 de Maio de 2009, a VI Conferência 

Internacional de TIC na Educação – Challenges 2009, cujo tema central é a Aprendizagem 

(In)Formal na Web Social, discorrendo sobre três áreas principais: 

• Ambientes Emergentes; 

• O Digital e o Currículo; 

• Avaliação Online. 

A submissão de comunicações encontra-se aberta até dia 28 de Fevereiro de 2009. 

Consulte: http://challenges.nonio.uminho.pt 

 

 

V CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIA POLÍTICA 

Terá lugar na Universidade de Aveiro, de 4 a 6 de Março de 2010, o V Congresso da 

Associação Portuguesa de Ciência Política. 

Todos os interessados em apresentar propostas de painéis e comunicações, devem enviá-las 

até 31 de Outubro de 2009, por e-mail, para congressos@apcp.pt. 

 

 

V ENCONTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL E DAS ORGANIZAÇÕES 

Integrado nas actividades do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social e 

Organizacional do ISCTE, terá lugar nos dias 28 e 29 de Maio de 2009, o V Encontro de 

Investigação em Psicologia Social e das Organizações.  

Esta iniciativa tem como objectivos: 

• Promover a apresentação e discussão dos trabalhos de investigação em desenvolvimento 

no quadro de estudos pós-graduados em Psicologia Social e das Organizações no país; 

• Incentivar o diálogo e intercâmbio científico entre os investigadores de várias universidades 

nacionais. 

Será publicado um livro com artigos correspondentes às comunicações apresentadas, as quais 

serão seleccionados por um painel de revisores. 

Informações sobre o Encontro: http://dpso.iscte.pt/. 
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ADVANCED TRAINING COURSE – GLOBAL TERRORISM 

O Centro de Estudos Sociais de Coimbra em conjunto com o Peace Operations Training 

Institute vai realizar o curso “Global Terrorism” que terá lugar no CES nos dias 27 e 28 de 

Fevereiro. O prazo de inscrição acaba hoje. 

Para mais informações consulte: http://www.ces.uc.pt/formacao/poti_global_terrorism.php. 

 

 

1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O 1º Encontro Internacional de Desenvolvimento Local, que se realizará nos dias 4 a 9 de Abril, 

é uma iniciativa da Associação ROÇAMUNDO em parceria com o CEA/ISCTE, o NEREA- 

Investiga, a UAC e a UAL. 

Tem como objectivo reunir em S. Tomé e Príncipe especialistas de diferentes áreas para 

reflectir sobre estratégias de desenvolvimento das comunidades locais a partir de uma 

realidade insular, com dificuldades evidentes em encontrar o melhor caminho para solucionar a 

progressiva pobreza em que se encontra mergulhado. 

Para mais informações contacte a equipa de organização: Isaura Carvalho - 

ita.lpcarvalho@gmail.com, João Carlos Silva – ceiarte@cstome.net, Brígida R. Brito - 

brigidabrito@gmail.com, Joaquim Ramos – j.ramos.pinto@nerea-investiga.org, Ana Cristina 

Palos – c.palos@uac.pt. 

 

 

II JORNADAS SOBRE TECNOLOGIA E SAÚDE 

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), em colaboração com a Escola Superior de Saúde e a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, vai promover, no dia 30 de Abril de 2009, as II 

Jornadas sobre Tecnologia e Saúde. 

O objectivo destas Jornadas é: divulgar o que existe de mais expressivo ao nível das 

tecnologias aplicadas à saúde; estabelecer o diálogo entre investigadores e 

profissionais/estruturas de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais e estudantes 

das áreas da saúde e da tecnologia); dar a conhecer novos projectos e soluções informáticas; 

permitir uma maior interacção entre ensino superior e as empresas vocacionadas para as 

áreas referenciadas. 

Mais informações em: http://www.ipg.pt/tecnologia-saude2009/. 

 

 

ESTUDO SOBRE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA NA INTERNET 

A Universidade de Évora, apoiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, está a 

desenvolver um estudo do impacto das fontes electrónicas de informação disponíveis nas 

redes das instituições do Ensino Superior. 
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A informação científica adquirida pelo Governo Português e acessível via Internet nas 

instituições de Ensino Superior é uma realidade desde 2000. Os investimentos que têm vindo a 

ser realizados apresentam algum impacto na produção científica nacional, nomeadamente, no 

universo académico e científico.  

Participe neste estudo respondendo ao inquérito que se encontra no link: 

http://demos.neoscopio.com/neoasking/index.php?sid=51976&lang=pt 

 

 

REVISTA SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS  

A colecção completa da Revista Sociologia, Problemas e Práticas, com o texto integral dos 

artigos em pdf, encontra-se agora disponível no site: http://sociologiapp.iscte.pt/. 

 

 

DESCONTOS A SÓCIOS DO SNESUP - CARMINA BURANA 

A Casa de Graal apresenta no próximo dia 20 de Fevereiro, pelas 21h30, no Campo Pequeno, 

a grandiosa cantata cénica Carmina Burana, de Carl Orff, um evento que irá reunir centenas de 

participantes em palco.  

Os sócios do SNESup poderão usufruir de um desconto de 50% na aquisição de bilhetes para 

este evento. A compra dos bilhetes deverá realizar-se na sede da empresa - Casa de Graal, 

Rua de Dona Estefânia, n.º 175 (ao Saldanha), tlm: 933 190 045. 

http://www.casadegraal.blogspot.com/, Email: casadegraal@hotmail.com. 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Lei nº 4/2009, de 29 de Janeiro - Define a protecção social dos trabalhadores que exercem 

funções públicas. 

Portaria n.º 62/2009, de 22 de Janeiro - Aprova os modelos de termos de aceitação da 

nomeação e de termo de posse. 
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