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PRIMEIROS CONTACTOS COM O MEC
Conforme noticiámos em comunicado próprio, teve lugar no passado dia 26 a primeira reunião
do SNESup com a nova equipa governamental. A delegação do SNESup foi integrada pelos
membros da Direcção António Vicente (Presidente), Teresa Alpuim, José Moreira, José
Rodrigues e Catarina Fernando (Vice-Presidentes) e Paulo Peixoto.
Sendo certo que as atenções estão neste momento viradas para o Orçamento de 2012, houve
lugar a apresentarmos as nossas principais preocupações:
- institucionalização de um diálogo tripartido envolvendo o Ministério, as instituições
(no caso do particular e cooperativo a associação das entidades proprietárias destas) e
as associações sindicais;

- necessidade de publicação de algumas medidas legislativas que, quanto ao público,
melhorem algumas soluções do ECDU, do ECPDESP e ECIC e, que, quanto ao ensino
particular e cooperativo, concretizem as garantias e orientações do Código do
Trabalho e do RJIES;
- vinculação por tempo indeterminado dos investigadores em regime de contrato a
termo no âmbito do Ciência.
Com vista à reunião elaborámos e enviámos previamente um Memorando que se encontra
publicado no nosso site.
http://www.snesup.pt/htmls/extra/2011/07/MemorandoparaaReuniodoSNESupcomoMinistri
odaEducaoeCincia.shtml
Esperamos que a esta primeira reunião de apresentação se sigam outras orientadas para a
discussão e concretização de propostas.

O REGRESSO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS
A fusão dos ex-ME e MCTES no actual MEC parece estar a propiciar o regresso às reuniões
relativas ao ensino superior dos Secretários-Gerais das três ou quatro Federações de
Sindicatos de Professores existentes, geralmente professores de outros níveis de ensino e
profissionalizados como dirigentes sindicais.
Cientes de que a possibilidade de perorar sobre Ensino Superior e Ciência pode ser neste caso
uma forma de puxar lustro aos galões, gostaríamos de fazer votos para que a procura de
soluções concretas não acabe por ficar sepultada debaixo de discursos grandiloquentes e
hiperpolitizados, e para que não haja interferências indesejáveis entre a gestão das agendas
reivindicativas do ensino superior e dos ensinos básico e secundário.

TRÂNSITO DE ASSISTENTES PARA A CATEGORIA DE PROFESSOR AUXILIAR
Parece em vias de normalização o trânsito dos Assistentes para Professores Auxiliares no
âmbito do regime transitório do ECDU, uma vez que recebemos a notícia de que o ISCSP da
UTL, cujas dúvidas estavam a contagiar outras instituições já procedeu à regularização da
situação. No âmbito do ECPDESP já haviam há algum tempo sido ultrapassadas dificuldades
semelhantes.
Em todo o caso, renovamos o pedido de que sejam reportadas ao SNESup para
apoiojuridico@snesup.pt quaisquer situações anómalas.
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SNESup REUNIU COM REITOR DA UTAD
Reuniu no dia 28 de Julho com o Reitor da UTAD uma delegação do SNESup composta pelo
Presidente da Direcção (António Vicente), membro da Direcção Romeu Videira e os Delegados
Sindicais Teresa Fonseca e Paulo Salgado.
Na reunião foram abordadas questões relativas ao Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes (RAD) e sua adaptação às Escolas da UTAD (RADE) tendo o SNESup sugerido que,
no caso do RAD, o primeiro triénio de avaliação tenha apenas início em 2012, sendo o ano de
2011 avaliado por ponderação curricular, sugestões acolhidas pelo Senhor Reitor.
Relativamente ao RADE, o SNESup referiu a necessidade de audição sindical relativa ao
projecto de regulamento em causa, tendo o Senhor Reitor informado que o Conselho
Académico já se pronunciou no sentido de o documento ser enviado aos docentes e
Sindicatos. Atendendo ao período que atravessamos ser tradicionalmente dedicado às férias
dos docentes, o SNESup sugeriu que o documento fosse colocado em discussão pública até ao
final do mês de Setembro devendo posteriormente ser enviado aos Sindicatos para audição
sindical sem prejuízo de contributos preliminares ainda durante a fase de audição pública.
Foram ainda abordados outros assuntos relativos às questões financeiras da UTAD tendo o
SNESup mostrado a sua preocupação com os contratos de docentes e investigadores não
renovados tendo o Senhor Reitor referido que alguns poderão vir a ser renovados no início do
próximo ano lectivo aquando da definição da distribuição de serviço docente.

EVENTOS
Ambiente. Porquê ler os clássicos?
- Small is Beautiful: Economics as if People Mattered - E.F. Schumacher, 1973
Sexta, 2 Set 2011 às 18:00, Aud. 3
- Silent Spring (Primavera Silenciosa) - Rachel Carson, 1962
Sexta, 7 Out 2011 às 18:00, Aud. 3
- Our Common Future (Brundtland Report) - Organização das Nações Unidas, 1987
Segunda, 21 Out 2011 às 18:00, Aud. 2
- The Limits to Growth - Donella and Dennis Meadows, Jorgen Randers, and William W Behrens
III, 1972
Quarta, 7 Dez 2011 às 18:00, Aud. 3
Fundação Calouste Gulbenkian.
Informações:
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=160&article_id=3022&cal=eventos&langId=2
Colóquio Internacional do Projecto EPOKS
Heath Activism in Europe Today
14 a 16 de Setembro de 2011
Lancaster Town Hall / Lancaster University (UK)
Informações: http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=4149&id_lingua=1
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei n.º 93/2011. de 27 de Julho - Permite o exercício alargado de funções nos
centros de saúde por médicos especialistas em medicina geral e familiar, repristinando o
artigo 9.º e os n.os 3 e 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março.

Decreto-Lei n.º 92/2011. de 27 de Julho - Estabelece o regime jurídico do Sistema de
Regulação de Acesso a Profissões (SRAP).

Decreto-Lei n.º 88/2011. de 20 de Julho - Visa reforçar os requisitos de fundos próprios para
a carteira de negociações e para as retitularizações, bem como os poderes do Banco de
Portugal em matéria de políticas de remuneração, transpondo a Directiva n.º 2010/76/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, que altera as Directivas n.os
2006/48/CE e 2006/49/CE, procedendo à vigésima terceira alteração ao Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
104/2007, de 3 de Abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2007, de 3 de Abril.
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