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NOVOS CORTES – ONDE ESTÁ A
CONCERTAÇÃO?
No início de um ano lectivo há sempre a esperança de um novo começo. Mas no início
deste novo ano lectivo as novidades são antigas. Cortes.
Estaremos nesta altura a poucos dias de conhecer a proposta de Orçamento do Estado
para 2012. Temos vindo, pouco a pouco, a ser confrontados com um conjunto de
anúncios e notícias que deixam pistas claras sobre o que esperar.
Os cortes anunciados de 8,5% nos orçamentos das instituições de ensino superior (ao
qual acresce, ao que foi divulgado, uma cativação de receitas próprias) fizeram com
que alguns dirigentes alertassem para a dificuldade em que algumas instituições
poderão ficar muito em breve.
As instituições em regime fundacional verão desta vez, ao que foi noticiado, os seus
orçamentos incluídos na esfera do Orçamento do Estado. Esfuma-se assim uma das
mais propaladas vantagens da passagem a Fundação.
Em cenários desta natureza, o SNESup tem a tradição de não os considerar inelutáveis
e de recusar que as instituições repercutam os cortes sobre o emprego de docentes e
investigadores, sobre as suas remunerações, sobre as suas condições de trabalho. A
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ligeireza com que se afirmou que as Universidades tinham aceitado bem os cortes de
vencimentos, apenas encorajou novos cortes.
Em tudo o que se vem passando é manifesta a falta de diálogo e de concertação que o
Primeiro Ministro tem pedido.
Voltamos a escrever há dias ao Ministério no sentido de iniciar o ciclo de reuniões
tripartidas Ministério - CRUP / CCISP, Associações Sindicais, que vimos propondo, com
uma reunião sobre a situação orçamental do ensino superior.
Esperemos que desta vez haja resposta ou teremos de concluir que o MEC é o
Ministério dos Ensinos Básico e Secundário.
______________________________________________________________

AS NOSSAS PROPOSTAS
Sindicato nacional, sindicato independente, sindicato de causas, o SNESup voltou a
apresentar / apresentará perante o novo poder político propostas negociais:
- em sede de negociação geral anual da função pública, onde, recorde-se, colocou
acções colectivas contestando o corte de vencimentos e de pensões;
- em sede de ajustamentos aos Estatutos da Carreira Docente e de Investigação
Científica;
- em sede de reforço dos direitos laborais do pessoal do Ensino Superior Particular e
Cooperativo.
Paralelamente continuaremos a apresentar às instituições, depois de circuladas entre
os nossos associados, propostas de contratualização das regras de organização dos
horários de trabalho, organização essa que em muitas escolas dificulta a investigação
científica e prejudica a vida profissional e familiar, sendo que a figura do acordo
colectivo de entidade empregadora pública a que vimos recorrendo permitirá alcançar
resultados que o simples regulamento de prestação de serviço docente não está em
condições de assegurar, aliás muitas instituições limitaram-se na elaboração destes
regulamentos a fazer copy paste dos Estatutos de Carreira.
Cremos que no início de um ano lectivo marcado por tantas ameaças é importante
reafirmar a nossa intenção de continuarmos a ser o sindicato propositivo, for all
seasons, que temos sempre sido
Obviamente, manteremos com muito gosto o nosso envolvimento na discussão das
propostas de Regulamento emanadas das instituições. Fique no entanto claro que nos
casos em que falhar o diálogo, não hesitaremos em suscitar a impugnação de
regulamentos cuja ilegalidade decorra de violação directa da lei, de omissão, ou,
simplesmente de ausência de publicação em Diário da República. Temos aliás alguns
pedidos de impugnação em curso neste momento.
______________________________________________________________

DIREITOS EM CASO DE NÃO RENOVAÇÃO DE
CONTRATO
Numa altura em que os Reitores e Presidentes de Institutos Politécnicos descobriram
agora que as Instituições de Ensino Superior estão em crise é fundamental que todos
os docentes do ensino superior estejam cientes dos seus direitos.
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O SNESup tem vindo a receber notícias relativas à não renovação de contratos a termo
por parte de algumas instituições.
Publicámos no nosso site algumas informações sobre este assunto que consideramos
úteis: http://www.snesup.pt/htmls/EFEVlFVypZtRSKsppv.shtml.
_______________________________________________________________

148 DOCENTES ALVO DE NÃO-RENOVAÇÃO DE
CONTRATO NO IP LEIRIA
No passado mês de Julho, ainda antes de se conhecerem os "plafonds" do orçamento
para 2012, o IP Leiria fez cessar por renovação 148 contratos a termo de docentes,
muitos deles contratados a termo parcial sem terem outra actividade profissional, o
que à data da sua contratação, era vedado por ambos os Estatutos de Carreira, e
continua a ser vedado pelo actual Estatuto do Politécnico.
O IP Leiria faz gala do seu "acto de boa gestão" e pretende poupar uns centenas de
milhares de euros adicionais não pagando a compensação por caducidade de contrato
sob pretexto de ter pedido parecer a um organismo do Ministério que vai ser objecto
de extinção.
Não iremos dar tréguas a este tipo de comportamentos, que contam manifestamente
com a impunidade decorrente do mau funcionamento da justiça.
Num momento em que as Federações de Sindicatos de Professores denunciam a não
renovação de contratos a termo certo nos ensinos básico e secundário e exigem o
pagamento das compensações por caducidade deste contratos, seria de bom tom que
assinalassem em alta voz um despedimento que proporcionalmente atinge mais
docentes que os do básico e secundário, e em certos casos com um número apreciável
de anos de serviço.
Todavia, acaba de ser publicado um comunicado de uma reunião mantida tida por uma
delegação ao mais alto nível dessa Federação com o Presidente do IP Leiria, em que a
primeira fala da não renovação de "alguns" e omite completamente o não pagamento
das compensações por caducidade. Tudo embrulhado num convite à sindicalização.
De facto, oferece-se um produto que, para além de outras qualidades, certamente lava
mais branco.
_______________________________________________________________

PROTEC
A redução ou supressão dos apoios PROTEC vem sendo anunciada desde muito antes
dos cortes para 2012.
O SNESup tem vindo, para fazer face à não concretização dos apoios prometidos
aquando da revisão do ECPDESP:
- a exigir às Universidades o cumprimento do DL 216/92, de 13 de Outubro, tendo
colocado uma acção colectiva no sentido de que todas estas assegurem a isenção de
propinas prevista na lei;
http://www.snesup.pt/htmls/EFpylVykuEpmfmMuky.shtml
- a exigir aos Institutos Politécnicos que nos regulamentos de prestação de serviço
docente e na própria distribuição de serviço dêem cumprimento ao princípio incluído
pela Lei nº 7/2010, de 13 de Maio como alínea e) do nº 1 do Artigo 38º do ECPDESP
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"A necessidade de os docentes, à luz dos novos requisitos de qualificação
estabelecidos, poderem desenvolver e concluir os seus projectos de doutoramento em
tempo útil."
Atribuir 6 horas de aulas a quem está a realizar doutoramento não é conceder uma
dispensa parcial de serviço, é atribuir o limite mínimo do intervalo definido na lei.
Não é uma benesse, é um direito e sobretudo um imperativo de ordem prática.
_______________________________________________________________

2nd ANICT NATIONAL SYMPOSIUM
Sábado dia 10 de Setembro de 2011, realizou-se no Porto (Fundação António de
Almeida) o 2nd ANICT NATIONAL SYMPOSIUM ANICT (Associação Nacional de
Investigadores em Ciência e Tecnologia).
Este simpósio foi centrado na discussão dos problemas actuais dos Investigadores em
Ciência e Tecnologia em Portugal e contou com a participação e debate de
investigadores, docentes, representantes das escolas de ensino superior e sindicatos.
Foram ainda convidados e intervenientes membros do European Research Council e
docentes de universidades estrangeiras (USA, e UK).
Foi debatida a situação de precariedade do enquadramento dos investigadores jovens
e a actual insustentabilidade do sistema.
Parecem não existir muitas alternativas a não ser a própria iniciativa individual, já que,
pelo que foi apresentado e dito em primeira mão por um representante do ES, no
sistema de ensino superior público as indicações e perspectivas vão no sentido de
aumentar a precariedade dos contratos actuais para Prof. Auxiliar. Desta forma, com
base numa análise simples e até optimista o espaço e perspectivas de emprego no
sistema de ensino superior é muito pequeno e na ordem de umas poucas centenas de
lugares por ano, a contrastar com o elevado e crescente número (12000) de
investigadores e bolseiros que actualmente circulam nos laboratórios dos centros de
investigação associados ao sistema de ensino estatal.
O que parece ser claro é a falta de estratégia para resolver este problema estruturante
da sociedade portuguesa.
A parte positiva é que temos cada vez mais gente consciente disso.
Talvez a diminuição previsível do financiamento estatal em R&D leve à ruptura do
sistema e ai sim, a seriedade deste problema seja levado a sério pela sociedade civil.
_______________________________________________________________

EVENTOS
Seminário "Le droit de la famille français entre reconnaissance de l'autonomisation
des individus et "gouvernement des populations"”
CES - Coimbra
21 de Setembro 2011
Mais informações: http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=3727&id_lingua=1
Seminário "Places of justice and the dilemma of post-modernity”
CES - Coimbra
22 de Setembro 2011
Mais informações: http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=4285&id_lingua=1
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Colóquio Internacional “Sociologia do(s) espaço(s) da justiça: diálogos
interdisciplinares”
Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
23 de Setembro 2011
Mais informações: http://www.ces.uc.pt/eventos/?id=4075&id_lingua=1
________________________________________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 50/2011, de 13 de Setembro - Procede à segunda alteração à Lei Quadro das
Privatizações, aprovada pela Lei n.º 11/90, de 5 de Abril.
Portaria n.º 264/2011, de 12 de Setembro - Aprova o Regulamento Geral dos
Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos
de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no Ano Lectivo de 2011-2012.
Lei n.º 49/2011. de 7 de Setembro - Aprova uma sobretaxa extraordinária sobre os
rendimentos sujeitos a IRS auferidos no ano de 2011, alterando o Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88,
de 30 de Novembro.
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