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ELEIÇÃO DA DIRECÇÃO DO SNESup 2010-2012
Dia 22 e 23 de Junho realizar-se-ão as eleições para a nova Direcção, como é hábito, esta
sucederá sob a forma de Assembleia Geral descentralizada, sendo também possível votar por
correspondência.
A constituição e a matriz do programa da lista candidata podem ser consultadas no site do
SNESup.
http://www.snesup.pt/htmls/EkZyVFyklpRHjPFICd.shtml
Para o Conselho Nacional foram apresentadas candidaturas em 72 secções sindicais, estando
previstas ainda eleições especiais, mediante reunião de associados, em diversas outras. Este
Conselho Nacional será o maior da história do Sindicato.

PEDIDO DE PARECER DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência enviou um ofício ao SNESup a informar que
foi designado um relator para acompanhar as questões relativas ao Ensino Superior no que se
refere às alterações da implementação do Processo de Bolonha, sistema de avaliação, do
Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, financiamento, empregabilidade e rede.
Tendo por objectivo efectuar uma reflexão profunda e alargada sobre estas temáticas, foi
solicitado ao SNESup o envio de comentários sobre os seguintes aspectos:
•

Aplicação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior;

•

Reorganização da rede;

•

Avaliação e acreditação;

•

Processo de Bolonha;

•

Financiamento;

•

Acção social;

•

Empregabilidade;

•

Investigação e parcerias internacionais.

Assim, com vista a podermos transmitir a sensibilidade dos nossos sócios e dos colegas que,
não sendo sócios, quiserem contribuir, apelamos à vossa participação através do envio de
comentários que nos deverão chegar até sexta-feira, 2 de Julho. No dia 3 de Julho o Conselho
Nacional eleito irá debater este tema.

ENSINO SUPERIOR NÃO TERÁ CORTES ORÇAMENTAIS
Segundo notícia publicada no Diário Económico o Ensino Superior sairá ileso nos cortes
orçamentais de 20% anunciados pelo Governo para todos os serviços e fundos autónomos.
Numa reunião com o Ministro da tutela e José Sócrates foi garantido aos reitores que esta
medida não seria aplicada aos estabelecimentos do Ensino Superior no âmbito do contrato de
confiança recentemente assinado.
O Diário Económico destaca que “As universidades podem assim utilizar mais cerca de 48
milhões de euros”, contudo, é importante que fique claro que não se trata de nenhum bónus…
o governo limitou-se a não retirar o débil orçamento já atribuído às instituições em troca, claro,
das instituições cumprirem o seu trabalho para as estatísticas, os badalados contratos de
confiança. http://www.snesup.pt/htmls/EkZyVAyAVpLfHlThBj.shtml

REITORIA DA UMa QUER TRABALHAR PARA AS ESTATÍSTICAS
Publicado um conjunto de regulamentos de avaliação de desempenho por parte da Reitoria da
Universidade da Madeira (um regulamento de progressão remuneratória e de avaliação de
desempenho não chega para satisfazer a regulamentarite endémica que grassa na referida
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reitoria) verificamos que foram consagradas enormidades como a transposição das taxas de
aprovação dos alunos para a avaliação dos docentes, idem, sem validação e sem contraditório
dos resultados dos inquéritos aos alunos (obrigatórios mesmo para quem não tenha
frequentado as aulas) e o registo videográfico “voluntário” das aulas (quem não for voluntário é
punido com uma maior ponderação dos inquéritos aos alunos).
A Reitoria da UMa quer trabalhar para as estatísticas.

UTL: UNS OUVEM, O ISCSP NÃO
Na Universidade Técnica de Lisboa, o SNESup foi ouvido sobre os projectos de regulamento
de avaliação de desempenho do IST, da Faculdade de Medicina Veterinária, da Faculdade de
Motricidade Humana, correndo actualmente a audição em relação ao projecto de regulamento
do ISEG.
Já o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) publicou o seu regulamento sem
ouvir o SNESup. É até agora o único caso em toda a rede de ensino superior. Demos já
instruções a um dos nossos advogados para promover judicialmente a reposição da legalidade.

REUNIÃO DE INVESTIGADORES DA UL
Conforme anunciámos no número anterior do InfoSNESup realizou-se no dia 1 de Junho na
FCUL uma reunião de investigadores da Universidade de Lisboa convocada pelo nosso
sindicato.
Durante várias horas, mais de 20 investigadores debateram problemas colocados pela falta de
perspectivas de estabilidade contratual e pelos projectos de regulamento divulgados pela
Reitoria com especial ênfase para a proposta que prevê a prestação de serviço lectivo gratuito
por bolseiros e investigadores. Na reunião foi decidido apresentar um contributo para a
discussão pública dos regulamentos da UL focada nesta questão e no seu impacto nas
condições de trabalho dos investigadores.

EVENTOS
- Simpósio de Sistemas de Informação em Enfermagem
O evento decorrerá na Escola Superior de Enfermagem do Porto – Auditório e contará com a
presença de altas individualidades do International Council of Nurses – ICNP Strategic Advisory
Group.
Inscrições abertas até dia 16 de Junho de 2010.
Mais informações em: http://portal.esenf.pt/www/pk_menus.v_menu?sessionid=&cmenu=25359
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- Retrato da Indústria Portuguesa na Cinemateca
Sessão apresentada por Luciano Amaral
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, Sala Luís de Pina - 17 de Junho, 19h30
Programa de curtas-metragens produzidas entre 1917 e 1935, concebido como um retrato da
indústria portuguesa dessa época e composto por três filmes em que se retratam a actividade
das Minas de São Pedro da Cova nos anos 1910, uma experiência de mecanização do cultivo
do trigo em Alcochete no início da década de 1930 e a tentativa de internacionalização da
indústria conserveira portuguesa em meados da mesma década. Composta por títulos pouco
conhecidos da colecção da Cinemateca, a sessão é organizada no contexto de uma rubrica
regular da programação designada “Abrir os Cofres” em que regularmente se apresentam
trabalhos de preservação e restauro que valorizam o património cinematográfico português e
que, por outro lado, propõem a colecção da Cinemateca ao olhar de investigadores.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
- Lei nº 11 / 2010, de 15 de Junho - Introduz uma nova taxa de IRS (no valor de 45 %) para
sujeitos passivos ou agregados familiares que obtenham rendimentos anuais superiores a
(euro) 150 000. - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11400/0202502025.pdf
- Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 8/2010/A
publicada em 11 de Junho - Recomenda a implementação de um programa de educação
para o empreendedorismo nas escolas. - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11200/0199301993.pdf
- Decreto-Lei nº 65/2010, de 11 de Junho - Adapta à administração local o regime de estágios
da Administração Pública. - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11200/0197501977.pdf
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2010, de 11 de Junho - Cria um novo
instrumento representativo de dívida pública, designado por Certificados do Tesouro.
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/11200/0197701979.pdf
- Resolução da Assembleia da República n.º 52/2010, publicada em 7 de Junho Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 29/2010, de 1 de Abril (prorroga até 31 de Dezembro
de 2010 a aplicação das medidas excepcionais de contratação pública, permitindo a adopção
do procedimento de ajuste directo para a celebração de contratos de empreitada de obras
públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, no âmbito da
prossecução do objecto da Parque Escolar, E. P. E., alterando o Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6
de Fevereiro) - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/10900/0192201922.pdf
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