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DIÁRIO DA REPÚBLICA

UM GRANDE ESFORÇO DE CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA SINDICAL
No plano de actividades do SNESup adoptado pela Direcção em Janeiro previa-se o
desenvolvimento de um conjunto de actividades de suporte a preparação de iniciativas do
Sindicato. Estão desde já em curso a

obtenção de apoio profissional para o Centro de

Documentação (estamos a colaborar com um Centro de Investigação), a realização de um
estudo sobre modelos organizativos (adquirimos direitos de autor e o acesso a um significativo
acervo documental relativo a estudo que vinha sendo realizado), e a criação de um Sistema de
Gestão Documental (já adjudicado). Encomendámos recentemente um módulo com vista à
criação de um modelo integrado de Gestão de Tesouraria, Previsão Orçamental e Prestação
de Contas.
A Direcção que nos irá suceder terá maiores apoios do que as Direcções dos últimos 20 anos.
No entanto a “organização sindical” tem sobretudo a ver com o reforço do número de
representações nas escolas e do número de associados. Aí todos estamos em condições de
contribuir. Desde já podemos dizer que o número de candidaturas ao Conselho Nacional
ultrapassa os resultados alcançados em eleições anteriores. Mas os desafios lançados aos
nossos associados mantêm-se.

AS MEDIDAS DE REFORÇO DO PEC
Entre as medidas entregues na Assembleia da República três têm sido apontadas como
podendo afectar o ensino superior:
- o congelamento das verbas de receitas próprias em “taxas, multas e outras
penalidades” (propinas);
- o congelamento da abertura de procedimentos concursais previstos na Lei nº
12-A/2008, de 27 de Maio e que tenham por finalidade admitir novo pessoal (não
é certo que se apliquem aos concursos previstos no ECDU/ECPDESP que
misturam promoção e recrutamento);
- a redução em 5% dos vencimentos dos conselhos de administração dos
institutos públicos de regime especial (sendo as universidades e institutos
públicos considerados como tal, é contudo certo que não têm conselhos de
administração e os valores das remunerações decorrem de tabela).
Manter-nos-emos atentos, e esperamos que não se tentem “inventar” medidas que a lei não
prevê ou não se nos aplicam.

REGULAMENTOS
Na segunda quinzena de Maio, o SNESup
- manteve em 26 de Maio uma reunião com o Reitor da Universidade dos Açores
sobre o projecto de Regulamento de Avaliação de Desempenho, tendo também
entregue um pedido de introdução de alterações ao Regulamento de Serviço
Docente, acerca da qual não foi ouvido e cuja reformulação se impõe por terem
sido entretanto publicadas as Leis nº 7/2010 e nº 8/2010, de 13 de Maio, que
alteram o ECDU e o ECPDESP nesta matéria.
- manteve em 27 de Maio uma reunião com a Presidência do IPL sobre o
projecto de Regulamento de Serviço Docente, indo formalizar um conjunto de
propostas de alteração;
- procurou dinamizar a discussão do pacote de projectos de regulamentos da
UNL, tendo sido eleita em 26 de Maio em reunião realizada na FCSH uma
equipa de três delegados sindicais que irá participar no processo.
Registamos entretanto a publicação de Regulamentos de Avaliação de Desempenho e de
Serviço Docente por parte do Instituto Politécnico de Coimbra, indo o SNESup propor a
reformulação do segundo, sobre o qual não foi ouvido apesar do disposto na Lei 23/98, de 26
de Maio e na Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, e cuja reformulação se impõe por ter sido
entretanto publicada a Leis nº 7/2010, de 13 de Maio, que alteram o ECPDESP nesta matéria.
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Foi também publicado o Regulamento de Serviço Docente da Universidade da Madeira, sobre
o qual o SNESup foi ouvido, tendo sido introduzidas algumas alterações mas não tendo tido
lugar a sessão de esclarecimento que havíamos sugerido.

EX-ENCARREGADOS DE TRABALHOS DO IPL AINDA SEM LISTA NOMINATIVA
O Decreto-Lei nº 121/2008, de 11 de Julho, mandou passar centenas de carreiras e de
categorias para as novas carreiras gerais criadas pela Lei nº 12-A/2008, de 11 de Julho. Os
encarregados de trabalhos do ensino superior politécnico foram passados para a carreira
técnica superior a partir de 1 de Janeiro de 2009. Tratando-se de integração em carreira, o
vínculo deveria ser o contrato por tempo indeterminado, de qualquer forma a situação deveria
ser fixada por lista nominativa.
O IP Lisboa ainda não publicou listas nominativas e terá de o fazer com efeitos a 1 de Janeiro
de 2009. Aproveitámos a reunião tida com a Presidência em 27 de Maio para levantar a
questão. Ficámos convencidos de que tudo vai ficar resolvido.

REUNIÃO DE INVESTIGADORES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
O SNESup promove na próxima 3 ª feira, 1 de Junho de 2010, pelas 16H 30, na Faculdade de
Ciências, Sala.1.4.14 uma reunião de investigadores da UL, com a seguinte agenda
- Os investigadores e os novos regulamentos da U. L.
- Enquadramento futuro do exercício profissional.

EVENTOS
- Radiografia Social da Administração Pública Portuguesa
Conferência organizada pela APSIOT – Associação de Profissionais em Sociologia Industrial,
das Organizações e do Trabalho, a ter lugar em 24 de Junho na UAL.
http://www.apsiot.pt/news/confap.html

- 1º Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto
Tomar, 26 a 28 de Novembro de 2010.
Mais informações em www.scpedagogiadesporto.com
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- Ciclo de Conferências - "coisas e causas públicas" - 4ª Sessão
2 de Junho - 18h00 - Sala do Departamento de Filosofia | FLUP
Palestra intitulada "Ciencia Amateur y Crisis de Expertos", proferida pelo Prof. Doutor Andoni
Alonso Puelles (Universidad de Extremadura/IF-GFE).
Entrada livre - Informações em - http://sigarra.up.pt/flup/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=3524

- I Simpósio de Ciências da Saúde - Nutrição em Oncologia
1 de Junho de 2010 - 09h00 - 16h00
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
O I Simpósio de Ciências da Saúde integra cinco palestras com a abordagem de vários pontos
fulcrais para o domínio das ciências da saúde, subordinadas ao tema Nutrição em Oncologia.
Informações e Inscrições: info@scs2010.com.pt e http://www.scs2010.com.pt

DIÁRIO DA REPÚBLICA
- Portaria n.º 290-A/2010, de 27 de Maio, Suplemento
Primeira alteração à Portaria n.º 172-B/2010, de 22 de Março, que regulamenta o novo
Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado (PEPAC).
http://dre.pt/pdfgratis/2010/05/10301.pdf

- Portaria n.º 282/2010, de 25 de Maio
Aprova os regulamentos dos procedimentos de selecção de mediadores de conflitos para
prestar serviços de mediação nos julgados de paz e no âmbito dos sistemas de mediação
familiar e laboral e revoga a Portaria n.º 479/2006, de 26 de Maio.
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/10100/0177201778.pdf

Lisboa – Avenida 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 – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 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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