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OE PARA 2011 CONTINUA A AFECTAR A VIDA DAS INSTITUIÇÕES
Têm chegado ao SNESup notícias que testemunham sobre as crescentes dificuldades
que o Orçamento do Estado para 2011 e as novas regras sobre a sua execução trouxe
à vida das instituições. Entre outras situações, fomos alertados para uma inesperada
recalendarização do pagamento de vencimentos na UTAD. Também a redução do
financiamento dos projectos de investigação irá afectar as instituições no seu conjunto.
O SNESup e as suas estruturas sindicais de base irão tentar compilar notícias sobre
estas dificuldades com vista a, pelo menos de modo genérico, alertar os órgãos de
soberania e a opinião pública. A coordenação da nossa rede sindical está a
estabelecer um calendário de reuniões com os delegados sindicais e docentes das
escolas que o vêm solicitando.
Permitimo-nos chamar a atenção de todos os responsáveis pela gestão que a
informação e consulta aos delegados sindicais para além de constituir um dever
decorrente do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas pode ser um
bom instrumento de definição de formas de actuação face às dificuldades que já nos
foram criadas e às que o Ministro das Finanças e os opinion makers nos continuam a
prometer.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Como é público, na revisão dos Estatutos de Carreira, o SNESup propôs a inclusão de
artigos abrangendo o regime de propriedade intelectual, que veio a ser regulado pela
forma actualmente prevista no Artigo 63º- A do ECDU e no Artigo 33º - A do
ECPDESP, e os direitos de propriedade industrial, que Mariano Gago começou por
aceitar na íntegra, acabando por os retirar sem explicações.
Tendo o Instituto Politécnico de Leiria colocado em discussão pública um projecto de
regulamento cobrindo ambas as vertentes, o nosso Sindicato, estribado num parecer
jurídico do Sr. Dr. José António Covas e procurando corresponder também a
preocupações expressas e a contributos formulados por colegas do Instituto enviou à
Presidência um conjunto de propostas de alteração, propondo uma reunião alargada a
todos os autores de contributos.
Estamos disponíveis para dar apoio nesta matéria a colegas de outras instituições.

SNESup CONTINUA ENVOLVIDO NA DISCUSSÃO DE REGULAMENTOS
O SNESup continua a apresentar e discutir propostas relativas aos regulamentos de
avaliação de desempenho dos docentes.
Reuniu no passado dia 11 a Direcção do SNESup com a Presidência da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) sobre projecto de regulamento de
avaliação. A reunião permitiu apresentar e esclarecer o alcance das propostas
formuladas pelo SNESup que, na sua generalidade, mereceram o acolhimento da
Presidência da ESEnfC.
Tal como dissemos na última Newsletter, o SNESup formulou e enviou propostas
relativas aos projectos de regulamento de avaliação de desempenho dos docentes das
Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação da Universidade do Minho, aguardando
a marcação de reunião com vista à apresentação das mesmas. Essas propostas foram
formuladas em relação ao conjunto das unidades orgânicas. Estamos agora, passando
os textos por um crivo jurídico rigoroso, a formular propostas de alteração sobre cada
um dos projectos.

SNESup CONTA COM NOVO ADVOGADO NO PORTO
Respondendo às solicitações dos associados, cujo número vem crescendo no norte do
País, o SNESup reforçou o seu atendimento jurídico presencial na sede do Porto,
passando a contar com o Sr. Dr. José Henriques Martins e com Dr. Guilherme Ribeiro
de Almeida, que atendem, respectivamente às 4as feiras e às 6as feiras à tarde. Logo
que estabilizados os horários, irá ser feita a actualização no nosso site, Secção Apoio
Jurídico e Jurisprudência.
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NOVOS DELEGADOS REGIONAIS DE VILA REAL
Passaram a exercer as funções de Delegados Regionais de Vila Real, por convite da
Direcção do SNESup, os colegas Teresa Fonseca, da Escola de Ciências Agrárias e
Veterinárias da UTAD, delegada sindical, e Alcino Pereira, da Escola Superior de
Enfermagem de Vila Real, actualmente também integrada da UTAD, e dirigente
histórico do nosso Sindicato, em cuja Direcção e Conselho Nacional assegurou vários
mandatos. Este segundo colega acompanhará também especialmente a Escola
Superior de Enfermagem, Dr. José Montalvão Machado, de Chaves, detida por uma
associação em que participam, entre outras entidades, diversos municípios da região.
Aos novos delegados regionais, os nossos agradecimentos pela aceitação do convite
e os nossos votos de bom trabalho.
Consulte aqui a relação actualizada dos nossos delegados regionais.
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZkyAAphlxHFuNT.shtml

EVENTOS
Colóquio “Imagens de uma ausência – modos de (re)conhecimento do teatro
através da imagem”
16,17 e 18 de Fevereiro de 2011
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Informações: http://www.fl.ul.pt
Colóquio internacional “Portugal entre desassossegos e desafios”
17 e 18 de Fevereiro de 2011
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Informações: http://www.ces.uc.pt
Colóquio internacional “As lições de Jill Dias. Antropologia, História, África e
Academia”
17 e 18 de Fevereiro de 2011
Fundação Calouste Goulbenkian
Informações: http://www.cria.org.pt
Conferência “Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe
trabalhadora?”, por Jessé Souza, integrado no ciclo Teoria social e o pensamento
contemporâneo
18 de Fevereiro de 2011, 15h00
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Informações: http://www.ics.ul.pt
Seminário Internacional Indoors: spaces, families and communities (16th-18th
centuries) – De portas adentro: espaços, famílias e comunidades (séculos XVIXVIII)
18 e 19 de Fevereiro de 2011
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Informações: http://www.ics.ul.pt
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 3/2011. D.R. n.º 32, de 15 de Fevereiro - Proíbe qualquer discriminação no
acesso e no exercício do trabalho independente e transpõe a Directiva n.º
2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, a Directiva n.º 2000/78/CE, do Conselho,
de 27 de Novembro, e a Directiva n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de Julho.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03200/0080900811.pdf

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2011. publicado em 14 de Fevereiro Declara a ilegalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo 4.º-A do
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2010/M, de 4 de Junho, bem como da norma
contida no artigo 4.º, n.º 2, deste último diploma.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03100/0080100805.pdf

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
5/2011/M, publicada em 11 de Fevereiro - Resolve apresentar um pedido de
informação relativo aos salários pagos na Região pelo Orçamento do Estado.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/03000/0078000781.pdf

Lei n.º 2/2011. de 9 de Fevereiro - Remoção de amianto em edifícios, instalações e
equipamentos públicos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/02800/0070600706.pdf
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