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MINISTRO ENTREABRE CAIXA DE PANDORA  

O SNESup considera que no processo pré-negocial que tem sido desenvolvido com o Ministro 
Mariano Gago, é necessário usar da máxima franqueza com o interlocutor, de forma a que este 
não tome o silêncio por sinal de consenso, e alertar desde logo para as zonas de discordância, 
tornando mais produtivo o trabalho a desenvolver em sede de processo negocial propriamente 
dito, isto é, baseado na apresentação de articulados e contrapropostas. 

Por outro lado, sempre entendeu que a força das associações sindicais reside na capacidade 
de informar verídica e atempadamente os seus representados, e de propor formas de 
participação colectiva adequadas ao momento. 
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No documento que toma forma nas mãos do Ministro - já há redacções para aspectos 
concretos - há formulações em que nos revemos, e que até correspondem a propostas que 
temos divulgado desde há anos, mas, em relação a estas, só o trabalho sobre o articulado 
permitirá evitar desvirtuamentos e efeitos perversos. 

Outras há contudo que denotam desconhecimento das realidades, grande insensibilidade para 
o esforço de milhares de colegas que dão o seu melhor às instituições, e até distanciamento 
geracional. http://www.snesup.pt/htmls/EkFVFlZZFlQQIRuyLI.shtml 

Não contem connosco para fingir que não ouvimos ou para emitirmos relatos inócuos e, afinal, 
objectivamente anestesiantes. 

 

 

LINKS DA GREVE EM FRANÇA 

Para que não nos esqueçamos que no ensino superior de outros países não se verifica a paz 
social, melhor dizendo, a paz podre, que vigora em Portugal, aqui reproduzimos mensagem 
que nos foi reenviada por uma nossa associada, e que gostosamente partilhamos: 

"Bonjour, 

pour vous informer sur le mouvement de grève dans l'université et la recherche françaises, 
vous pouvez consulter les sites suivant : 

ceux de deux associations très actives: http://www.sauvonslarecherche.fr/ 

http://www.sauvonsluniversite.com/ 

 

celui du syndicat SneSup : http://www.snesup.fr/ 

 

un site centralisant les informations sur le mouvement en cours: 

http://universitesenlutte.wordpress.com/ 

 

le site de la coordination nationale des universités, qui s'est jusqu'à présent réunie 4 fois: 

http://www.shesp.lautre.net/ 

 

un site d'enseignants-chercheurs de l'EHESS :http://www.slru.ehess.org/ 

 

le site d'une association de jeunes chercheurs "pour l'abolition de la précarité dans 
l'enseignement, la recherche et ailleurs": 

http://www.collectif-papera.org/ 

 

le blog d'un journaliste du journal Libération: http://sciences.blogs.liberation.fr/" 
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SNESup NA UNIVERSIDADE DO PORTO  

A reunião de docentes da Universidade do Porto que anunciámos no número anterior do 
INFOSNESup contou com mais de 30 docentes de várias Faculdades, sobretudo professores 
auxiliares e assistentes, tendo sido relatada a reunião realizada ao fim da manhã do próprio dia 
19 com o Senhor Reitor da Universidade do Porto e lançadas as bases para a eleição de 
representantes sindicais na Faculdade de Economia e na Faculdade de Letras. 

Já agradecemos aos colegas o seu interesse e a sua participação. 

Na reunião realizada com o Senhor Reitor este manifestou-nos não pretender que a tabela de 
transição aprovada por despacho seu viesse a traduzir-se numa restrição de quaisquer direitos. 
Mesmo assim, o SNESup continua a considerar preferível a suspensão do despacho. 

Focada na conversa com o Senhor Reitor a transição para o regime fundacional o SNESup 
manifestou a sua disponibilidade para a celebração de um Acordo de Empresa com a 
fundação. 

 

 

REITOR DE ÉVORA CRIA ECDU PRIVATIVO  

O Senhor Reitor da Universidade de Évora continua a produzir despachos sem o mínimo 
suporte legal com vista a embaratecer o recurso a docentes convidados. 

Na última das suas obras-primas, a remuneração destes está dependente não só de passarem 
a ter controlo de ponto como os funcionários, mas também de terem como mínimo um número 
de horas superior ao intervalo legal para docentes a tempo integral, e de as turmas leccionadas 
terem um mínimo de alunos inscritos. 

Deste modo, para ganharem por inteiro, os "funcionários docentes" (deveremos dizer os 
súbditos?) de Jorge Araújo terão de ir caçar alunos aos claustros ou, quem sabe, às aulas de 
outros colegas... 

 

DESPACHO Nº 16/2009 

Regime de dedicação exclusiva dos Docentes Convidados a tempo integral 

Na sequência da deliberação do Conselho de Gestão, na reunião de 23.12.2008, relativa ao 
regime de dedicação exclusiva dos docentes convidados a tempo integral a prestar serviço na 
Universidade de Évora, determino: 

1 - Para beneficiarem do regime de dedicação exclusiva, os docentes convidados a tempo 
integral, além de declararem renunciar ao exercício de qualquer função ou actividade 
remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal, devem 
observar, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Estarem presentes na Universidade 23 h/semana, distribuídas por um mínimo de 4 
dias, com verificação pelo sistema de controlo automático de entradas vigente para os 
funcionários; 

b) Leccionarem pelo menos, 12 horas efectivas de aulas, em turmas com mais de 10 
alunos inscritos, à excepção dos docentes de instrumento da licenciatura em Música; 

c) Participarem na gestão pedagógica ou científica de um ramo de ensino ou integrarem 
algum órgão dos respectivos Departamentos. 
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2 -O incumprimento do disposto no nº 1 alínea a), implica a reposição das importâncias 
efectivamente recebidas correspondentes à diferença entre o regime de tempo integral e 
o regime de dedicação exclusiva, além da eventual responsabilidade disciplinar. 

3 -O presente Despacho produz efeitos a 1 de Março de 2009.  

Universidade de Évora, 22 de Janeiro de 2009 

 

 

REUNIÃO COM CCISP  

O SNESup esteve reunido com o CCISP no passado dia 17 de Fevereiro, tendo sido 
abordados, entre outros temas, a publicação de listas nominativas e a revisão do Estatuto da 
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.  

 

 

FUNDAÇÃO LUCIANO DE ALMEIDA 

O ainda Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Luciano de Almeida, propôs ao recente 
Conselho Geral da Instituição (eleito sem a participação da maioria dos eleitores previstos no 
RJIES) a passagem a regime fundacional. 

No novo ambiente que se vem verificando no I P Leiria desde o aparecimento de várias listas 
em processos eleitoral esta proposta não será concretizada sem forte debate interno. 

Um desses debates vai ter lugar na próxima 5 ª feira, 5 de Março, da parte da tarde, sendo o 
Presidente da Direcção do SNESup um dos convidados. 

Luciano de Almeida esclareceu já não pretender qualquer cargo na nova Fundação. 

 

 

SANTA CASA JOGA COM CONTRATAÇÃO COLECTIVA  

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abriu em 2006 sete mesas negociais com sindicatos, 
incluindo o SNESup, ou grupos de Sindicatos, com vista à celebração de um Acordo de 
Empresa. 

Foram já celebrados acordos com dois grupos de Sindicatos, um em Novembro de 2008, outro 
em Janeiro de 2009, estando a Santa Casa a convidar agora todos os trabalhadores, incluindo 
os inscritos em Sindicatos que não assinaram o Acordo, a aderirem individualmente. 

O SNESup, que tem como inscritos a quase totalidade dos docentes da Escola Superior de 
Saúde do Alcoitão, e que aguarda desde Novembro de 2006 uma prometida resposta da SCML 
a uma contraproposta por si formulada, já denunciou a falta de boa fé negocial. 

 
Curiosamente o Acordo de Empresa assinado pelo SINDEP - Sindicato Nacional e 
Democrático dos Professores, pelo SDPGL - Sindicato Democrático dos Professores da 
Grande Lisboa, e pelo SPGL - Sindicato dos Professores da Grande Lisboa descreve os 
professores do básico como docentes e os docentes da ESSA como "técnicos superiores 
docentes". Segundo a própria SCML os dois primeiros não tinham sócios na ESSA e o último 
apenas um sócio. Ser Sindicato aqui é, ao que parece, apenas ter um nome e uma assinatura. 
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MONTANTE DAS BOLSAS 

A Direcção da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) colocou na ordem 
do dia o aumento do montante das bolsas que não é revisto desde 2002 e, segundo aquela 
Associação, sofreram assim uma perda real de valor na ordem dos 18%, dada a inflação 
acumulada nos anos desde 2002 até 2008. 

 

CICLO DE CONFERÊNCIAS - MEDICINA: MODOS DE VIDA 

Realizar-se-á entre os dias 12 de Março e 20 de Maio, no Auditório 3 da Fundação Calouste 
Gulbenkian, o Ciclo de Conferências “Medicina: Modos de vida”. 

Conhecer a vida dos médicos-cientistas que nunca abandonaram a dedicação às pessoas, a 
inovação na abordagem das questões essenciais, o rigor no pensamento e na acção, a 
generosidade no ensino e nas questões sociais, contada na primeira pessoa, é o que propõe 
este ciclo, organizado pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, em colaboração com a 
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Champalimaud. 

Consulte o programa em: 

http://www.gulbenkian.pt/media/files/agenda/eventos_2009/ModosdeVida-ProgJan09_2_.pdf 

 

CONFERÊNCIA PARLAMENTAR SOBRE CIÊNCIA  

A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência vai organizar uma Conferência Parlamentar 
sobre Ciência, no próximo dia 03 de Março, a partir das 09H 30, no auditório do Edifício Novo 
da Assembleia da República. 

Para além desta iniciativa, foram já realizadas visitas a instituições de ensino superior e 
unidades de investigação, trabalho este que culminará na elaboração de um Relatório sobre 
Ciência, que tem como principal finalidade, realizar uma descrição do actual sistema científico 
português, incluindo a identificação e caracterização de instituições que desenvolvam 
actividade de investigação científica e/ou de inovação e transferência de tecnologia. 

 

CONFERÊNCIA “PARA UMA LEITURA POLITOLÓGICA  
DA CORRUPÇÃO, OU COMPRA DE PODER, AQUI E AGORA” 

No âmbito das actividades do Observatório de Ética na Vida Pública do CIES – ISCTE, terá 
lugar no Auditório B203, Edifico II – ISCTE (Avenida das Forças Armadas) quinta-feira, 5 de 
Março, pelas 19H 00, a conferência proferida pelo Professor José Adelino Maltez sobre a 
temática “Para uma leitura politológica da corrupção, ou compra de poder, aqui e agora”.  

Para mais informações consulte: http://cies.iscte.pt, http://sociologiapp.iscte.pt. 

 

CONGRESSO INTERNACIONAL  
“O IMPACTO DE DARWIN NA CIÊNCIA, NA SOCIEDADE E NA CULTURA” 

O Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Universidade Católica Portuguesa (Braga), 
promove o encontro internacional subordinado ao tema “O impacto de Darwin na Ciência, na 
Sociedade e na Cultura”, que se realizará entre 10 e 12 de Setembro de 2009.  
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A data limite para submissão de abstracts com vista à participação neste evento é 30 de Abril 
de 2009, para mais informações consulte: http://www.congressos.facfil.eu/callforpapers.html.  

 
 
VII CONGRESSO DE CONSTRUÇÃO METÁLICA E MISTA 

Organizado pela CMM (Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista) com a 
colaboração do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) irá decorrer nos dias 19 e 20 
de Novembro de 2009, no Centro de Congressos do LNEC, o VII Congresso de Construção 
Metálica e Mista. 

Para mais informações visite a página http://www.cmm.pt/congresso. 

 
 
CURSO “PASSOS EM VOLTA” 

Estão abertas as inscrições para o Curso de História da Dança e da Performance no contexto 
das artes "Passos em volta", que se realizará no Centro de Investigação e de Estudos Arte e 
Multimédia (CIEAM), da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

O curso tem lugar de dia 4 de Março a 24 de Junho de 2009, perfazendo um total de 30 horas 
de formação. Para mais esclarecimentos escreva para o e-mail cieam@fba.ul.pt. 

 
 
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR  

A UNAVE - Associação para a Formação Profissional e a Investigação da Universidade de 
Aveiro está a promover acções de formação sobre Pedagogia e Desenvolvimento Curricular no 
Ensino Superior 

Informe-se sobre as condições e calendários de realização das acções em 
http://www.unave.ua.pt/PageText.aspx?id=8235. 

 
 
DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Registamos as seguintes publicações: 

Decreto-Lei n.º 51/2009, de 27 de Fevereiro - Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
20/2006, de 31 de Janeiro, que reviu o regime jurídico do concurso para selecção e 
recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 
bem como da educação especial, e que revogou o Decreto-Lei n.º 35/2003, de 27 de Fevereiro. 
– Estabelece medidas excepcionais de contratação pública, a vigorar em 2009 e 2010, 
destinadas à rápida execução dos projectos de investimento público considerados prioritários. 
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