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SNESup APRESENTA PROPOSTAS PARA NEGOCIAÇÃO AO MFAP
O nosso Sindicato voltou a reivindicar a sua participação nas negociações gerais anuais com o
Ministério das Finanças e Administração Pública, tendo apresentado em 26 de Julho uma
proposta da qual destacamos:
- a revisão do regime de progressão remuneratória das carreiras pluricategoriais (verticais);
- a garantia de que nenhuma carreira terá, para efeitos de progressão obrigatória,
exigências superiores às da lei geral;
- o direito a descontar para a segurança social em todas as situações a que corresponda
exercício de funções;
- a contagem do tempo de período experimental em caso de mudança para outro organismo
ou instituição;
- a extensão às associações sindicais do direito a suscitar a declaração de ilegalidade, com
força obrigatória geral, dos regulamentos emitidos por entidades empregadoras públicas.
http://www.snesup.pt/htmls/EklpFFlkkkNBZiTMmy.shtml

BALANÇO SOBRE O PROCESSO DE AUDIÇÃO DE REGULAMENTOS
SNESup continua participativo na apresentação de propostas e discussão de Projectos de
Regulamento.
Ao longo das duas últimas semanas várias foram as participações do SNESup relativamente
aos Projectos de Regulamento que continuam a ser elaborados pelas Instituições:
- Foram enviados contributos à proposta de regulamento do sistema de avaliação do
pessoal docente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, tendo sido já
estabelecidos contactos com a Direcção da Escola com vista a agendamento de reunião
na primeira quinzena de Setembro;
- Reunimos com o Reitor da Universidade Nova de Lisboa em sede de audição sindical
para discutir as propostas apresentadas relativamente ao projecto de regulamento de
avaliação de desempenho e alteração do posicionamento remuneratório, bem como
analisar os contributos apresentados relativamente aos projectos de regulamentos de
prestação de serviço docentes, equiparação a bolseiro, actividades realizadas no âmbito
de contratos e projectos, concursos e docentes especialmente contratados.
- Reunimos, acompanhados pela Comissão Sindical, com o Reitor do ISCTE, onde foram
discutidas as propostas apresentadas relativamente ao regulamento de serviço dos
docentes bem como à proposta de regulamento de avaliação de desempenho.
- Enviámos propostas sobre os regulamentos de prestação de serviço docente e
equiparação a bolseiro ao Instituto Politécnico da Guarda;
- Foram também já agendadas para Setembro reuniões com a Presidência do Instituto
Politécnico de Beja e Reitoria da Universidade da Beira Interior.

SUSPENSÃO DE PROCESSOS DE AUDIÇÃO SINDICAL
E/OU DISCUSSÃO PÚBLICA DE PROJECTOS DE REGULAMENTO EM AGOSTO
Ainda faltam chegar ao SNESup inúmeros projectos de regulamento sobre a avaliação de
desempenho ou prestação de serviço para audição sindical.
As propostas apresentadas pelo SNESup pretendem sempre reflectir as posições dos seus
delegados sindicais e associados considerando ainda as sugestões dos demais docentes das
Instituições em causa. Tal reflexão necessita de um tempo que possibilite uma análise cuidada
por parte de todos os envolvidos com vista à apresentação de uma posição sólida e coerente.
A época que atravessamos é, por excelência, a altura do ano em que os docentes gozam o seu
direito a férias, o que impossibilita assim uma discussão e debate alargado que deve ser
fomentado neste processo, bem como uma disponibilidade dos docentes para contribuir para
um processo tão significativo para a sua vida académica e profissional e que não deverá ser
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definido sem a sua participação activa. Parece-nos assim claro que se deve suspender este
processo de audição sindical até ao dia 6 de Setembro com vista a possibilitar uma efectiva e
frutuosa participação de todos os docentes, o que a não ser atendido fará com que recaia uma
suspeição irremediável sobre qualquer Instituição que assim não o entenda mesmo que se
julgue com a melhor das intenções.
Em todo o caso, e apesar dos seus dirigentes não serem sindicalistas profissionais, o SNESup
não tirará férias nem descansará na defesa e atenção a movimentações ou tentativas menos
lícitas de condicionamento da vida dos docentes.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA E A DANÇA DOS PRAZOS
Enquanto a maioria das instituições de Ensino Superior faz uma pausa nas audições sindicais
e no debate dos regulamentos durante o mês de Agosto, a UMa estabelece prazos para a
aplicação dos regulamentos de prestação de serviço neste mês.
A dança dos prazos começou logo quando o regulamento de avaliação de desempenho dos
docentes da UMa publicado em DR no dia 8 de Junho, no regime transitório estabelecia que a
atribuição do perfil do docente para o primeiro período de avaliação (2010-2012) teria de ser
concretizada até Maio de 2010, ou seja, cerca de um mês antes da publicação do próprio
regulamento.
Depois desta pérola, no dia 22 de Julho quando a maioria dos docentes já está a gozar as suas
férias, foi divulgado um despacho reitoral onde se determina que até dia 13 de Agosto (uma
sexta feira e curiosamente o dia em que em 1961 os soldados soviéticos iniciaram a
construção do muro de Berlim) a Universidade publicitará a afectação dos docentes às áreas
disciplinares e às unidades orgânicas, fixará o perfil dos docentes que ainda não tenham sido
definidos nos centros de competência, entre outras coisas. Generosamente, o Reitor da UMa
fixa a data de 30 de Setembro como limite para reclamações, excepto nos perfis que se tornam
definitivos a 15 de Agosto, ou seja, a um Domingo, o mesmo dia da semana a que José
Sócrates terminou a licenciatura.
Face a estes episódios ficamos com a dúvida se a Universidade da Madeira funciona num
universo paralelo onde há um desfasamento temporal em relação a Portugal Continental ou se
estas manobras têm alguma intencionalidade mais obscura.

EVENTOS
-Conferência Internacional “Risco, Vulnerabilidade e Território”
7 a 8 de Outubro de 2010
Local: Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra
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- Curso “A Arte, a História e o Mundo”
4, 6, 11 e 13 de Agosto de 2010, Quarta e Sexta às 10h30
Curso Teórico por Isabel Oliveira e Silva
Este curso é Gratuito mas requer marcação prévia.
Local: Museu Calouste Gulbenkian

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 80/2010, de 30 de Julho
- Recomenda ao Governo a tomada de medidas de combate às discriminações entre mulheres
e homens nas competições desportivas - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/14700/0292202922.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 82/2010. D.R. n.º 147, de 30 de Julho
- O «regime de caixa» de exigibilidade do IVA - generalização dos regimes especiais de
exigibilidade às microempresas - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/14700/0292202922.pdf

Lei nº 16/2010, de 30 de Julho
- Excepciona os bares, cantinas e refeitórios das associações sem fins lucrativos do regime
geral de licenciamento - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/14700/0292102921.pdf

Decreto Legislativo Regional n.º 24/2010/A, de 22 de Julho
- Estabelece mecanismos de acompanhamento da empregabilidade e do mercado de emprego
na Região Autónoma dos Açores - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/14100/0279702799.pdf

Portaria n.º 537/2010, de 19 de Julho
- Cria o Selo de Empresa Qualificante e aprova o Regulamento de Candidatura à Atribuição do
Selo de Empresa Qualificante, o Regulamento do Modelo de Logótipo de Identificação de
Empresa ou Entidade a Quem Foi Atribuído o Selo de Empresa Qualificante, a matriz de
avaliação de candidaturas à atribuição do Selo de Empresa Qualificante e o modelo de diploma
de atribuição do Selo de Empresa Qualificante
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/13800/0269602703.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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