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UM GAGO COM MENOS DINHEIRO
Do ponto de vista das condições de trabalho dos docentes do ensino superior e
investigadores este é o segundo ano letivo de agravamento radical quer em termos
diretos (remunerações), quer em termos indiretos (condições de funcionamento das
instituições).
Já alguém se referiu a Nuno Crato como um Gago (como ele desinteressado do que se
passa nas instituições do ensino superior) com menos dinheiro, e que até tem como
álibi o ter de se preocupar com o básico e o secundário, que aliás determinaram a sua
nomeação para o lugar.
Neste momento o que estamos a pedir a Nuno Crato não importa em encargos
adicionais:
- pedimos-lhe que desate por via política e interpretativa o imbróglio que se gerou
em torno da transição para as categorias de professor auxiliar e de professor
adjunto dos colegas que vêm prestando provas de doutoramento em 2012;
- pedimos-lhe que responda ao pedido de abertura de negociações sobre um
conjunto de pequenas alterações ao ECDU e ao ECPDESP e aos respetivos
regimes transitórios, por nós propostas, que alargariam a aplicação dos regimes
da antiga nomeação definitiva e da tenure e resolveriam problemas criados pela
revisão pouco dialogante feita pelo seu antecessor;
- pedimos-lhe que responda à proposta de acordo coletivo para as carreiras
especiais docente universitária e do pessoal docente do ensino superior
politécnico que lhe apresentámos.
Não é de mais pedir que estas questões fiquem bem encaminhadas até ao início das
próximas avaliações, há milhares de colegas que precisam de ver o seu quadro de
trabalho redefinido, há centenas de colegas cujo futuro profissional depende da
resolução de questões pendentes.
De números haverá que falar, demoradamente, a propósito do orçamento de 2013.

_______________________
ORÇAMENTO RETIFICATIVO
A propósito da inclusão no "orçamento retificativo" do OE para 2012 de uma norma
permitindo o desbloqueamento de promoções nas Forças Armadas o SNESup fez
declarações à comunicação social no sentido de ser igualmente acautelado o
desbloqueamento das progressões nas carreiras.
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/2012_03_31_Publico.pdf

_______________________
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SNESup CRIA CONSELHO SINDICAL
PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LISBOA
A Direção do SNESup resolveu criar um conselho sindical para coordenar a sua
intervenção nas instituições universitárias públicas de Lisboa (UL, UTL, UNL, ISCTE e
UAberta) no qual terão assento os atuais delegados regionais e delegados sindicais
bem como outros associados que irão ser convidados para o efeito.
A nova estrutura acompanhará, designadamente, o processo de fusão UL - UTL.

_______________________
SNESup NO IST PARA AUDIÇÃO SINDICAL
SOBRE ALTERAÇÕES AO RAD
Na sequência de uma decisão judicial relativa a ação colocada pelo SNESup visando
reconhecimento do direito do SNESup a ser ouvido sobre alterações a introduzir no
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do IST, reuniu no passado
dia 30 de março uma delegação do SNESup composta pelos membros da Direção
António Vicente (Presidente) e Raul Jorge, assessorados pela Dr.ª Rita Almeida D'Eça,
com o Presidente do Conselho de Gestão do IST (Arlindo Oliveira) e o Vice-Presidente
do Conselho Científico (Paulo Martins) assessorados pela Dr.ª Ana Madruga.
O SNESup apresentou um conjunto de propostas de alteração ao RAD visando
essencialmente acautelar o cumprimento de obrigações legais decorrentes do ECDU
nomeadamente a consideração de que os docentes apenas poderão ser avaliados nas
vertentes às quais tenham estado efetivamente afetos (alínea b) do n.º 2 do art.º 74ºA do ECDU), a participação do Conselho Pedagógico na avaliação (alínea h) do n.º 2 do
Art.º 74º-A do ECDU), mormente na validação dos resultados aos inquéritos
pedagógicos ou a necessidade de responsabilização do Conselho Científico pela
realização da avaliação (alínea g) do n.º 2 do Art.º 74º-A do ECDU) devendo este órgão
validar ou ratificar as classificações dos docentes. Por diversos motivos invocados,
entenderam os responsáveis do IST que tais sugestões estariam já salvaguardadas na
operacionalização do regulamento atendendo aos procedimentos instituídos não
entendendo necessário prevê-los no RAD (como as duas primeiras), sendo que no caso
da participação do Conselho Científico foi transmitido ao SNESup que este já participa
em outros momentos da avaliação dos docentes não sendo viável responsabilizar este
órgão pela avaliação de 750 docentes. O SNESup não deixou de chamar a atenção para
os princípios da avaliação de desempenho constantes do ECDU que deverão ser
respeitados.

_______________________
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NOVOS REGULAMENTOS, NOVAS AUDIÇÕES
Chegaram recentemente ao SNESup diversos projetos de regulamento para audição
sindical. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa enviou
os projetos de Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes e o de
Prestação de Serviço Docente, ambos com problemas graves no domínio da
conformidade com o ECDU. Os delegados sindicais, com o apoio da Direção, irão
promover em 11 de abril uma reunião de associados alargada a todos os docentes
interessados com vista a preparar a posição a apresentar pelo SNESup. Também a
Faculdade de Ciências Médicas desta mesma Universidade fez chegar ao SNESup o seu
projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho. O mesmo procedimento foi
seguido pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo que também enviou
recentemente ao SNESup o seu projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho
para audição sindical, aliás com graves desconformidades relativamente ao ECPDESP.
As nossas posições continuarão a ser divulgadas em www.snesup.pt - As Nossas
Propostas.

_______________________
SNESup REUNIU COM ISCAL
Reuniu no passado dia 19 de março o Presidente da Direção do SNESup (António
Vicente) e o Delegado Regional Jorge Rodrigues com o Presidente do ISCAL (Francisco
Faria), Presidente do Conselho de Representantes (Carlos Nunes), Vice-Presidente (Ana
Cristina Marques) e Secretário (Eduardo Machado), a pedido do SNESup na sequência
de resposta à proposta de alteração ao Regulamento de Prestação de Serviço Docente
do ISCAL elaborada pelo Conselho de Representantes.
Numa reunião que decorreu em tom bastante cordial o SNESup teve oportunidade de
relembrar os representantes do ISCAL que entende que a competência para aprovar os
Regulamentos tipificados no ECPDESP está atribuída aos órgãos competentes das
instituições de ensino superior, que neste caso é o Instituto Politécnico de Lisboa,
posição que não é acolhida pelos dirigentes do ISCAL. Apesar da divergência, o SNESup
alertou para que uma vez que as alterações ao documento em causa prevêem a
possibilidade de determinar serviço fora da instituição até 8h semanais aos docentes
em tempo integral que tal não se pode revestir na previsão de que possam ser
determinadas aulas fora do ISCAL e que as mesmas não sejam consideradas serviço
docente, sugestão que os representantes do ISCAL afirmaram vir a tomar em linha de
conta até porque a intenção, segundo referiram, não será essa.
Inexistindo qualquer regulamento quadro do IPL nesta matéria, está bem de ver que a
legalidade destes normativos pode ser facilmente posta em causa.

_______________________
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UMA GREVE GERAL
A coexistência de diferentes organizações no movimento sindical aconselha a que,
quando não existem condições para a convocação conjunta ou coincidente de uma
greve, as que não a subscrevem mantenham alguma reserva, para não concorrerem
para a criação de um ambiente de retração em relação ao movimento.
Quando, sozinho, o SNESup emitiu em Junho / Julho de 2009 sucessivos pré-avisos de
greve às avaliações no Politécnico em defesa da negociação de um regime transitório
digno, não apreciámos particularmente a posição dos que vieram a público afirmar que
não emitiam pré-aviso.
Em relação à greve geral marcada para o passado dia 22 de março observámos, como
todos puderam verificar, a mais rigorosa contenção. E o mesmo faremos em relação
aos resultados, em relação ao balanço dos quais, feito pelos convocantes, nada iremos
comentar.
Apenas recordaremos que continuamos abertos à celebração de acordos de
cooperação com qualquer das duas confederações e que a existência ou não desses
acordos condicionará forçosamente o diálogo futuro.

_______________________
LIGAÇÕES ÚTEIS NO SITE DO SNESup
No site do SNESup pode encontrar ligações para
Páginas pessoais
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEukVAFeZqZIpnt
Blogues
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEukypuckIHvDHP
Obras de autor
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEukyElLZZqZhsb
de colegas de todas as instituições e pode pedir para lá colocar ligações para os seus.

_______________________
EVENTOS
Seminário “As mulheres nas magistraturas em Portugal:
percursos, experiências e representações”
12 de abril de 2012 às 14h15
CES-Lisboa
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5343&id_lingua=1
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Sessão de Apresentação Pública “Observatório sobre Crises e Alternativas”
16 de abril de 2012 às 17h30,
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=5378&id_lingua=1
Ciclo de Conferências
“O futuro da alimentação - ambiente, saúde e economia”
11 abril 2012 às 17:30
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 2
Transmissão online em direto: http://www.livestream.com/fcglive
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=160&article_id=3522&cal=eventos
Ciclo Conferências “Matemática, a Ciência da Natureza”
Geometria com dobras de papel: como o origami bate Euclides
18 Abril 2012, 18:00
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 2
Transmissão directa nos espaços adjacentes
Transmissão online compatível com IPHONE | IPAD | Android:
http://www.livestream.com/fcglive
Videodifusão http://live.fccn.pt/fcg/

_______________________
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Portaria n.º 91-A/2012, de 30 de Março, Suplemento
- Especifica as profissões regulamentadas no âmbito do ensino superior e designa as
autoridades competentes para procederem ao reconhecimento das respetivas
qualificações profissionais, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março.
Portaria n.º 91/2012, de 30 de Março
- Segunda alteração à Portaria n.º 550-E/2004, de 21 de maio, que cria diversos cursos
do ensino recorrente de nível secundário, aprova os respetivos planos de estudos e
aprova o regime de organização administrativa e pedagógica e de avaliação aplicável
aos cursos científico-humanísticos, aos cursos tecnológicos e aos cursos artísticos
especializados, nos domínios das partes visuais e dos audiovisuais, de ensino
recorrente de nível secundário.
Portaria n.º 82/2012. de 29 de Março
- Quarta alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, que regula o modo de
elaboração, contabilização, liquidação, pagamento, processamento e destino das
custas processuais, multas e outras penalidades.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de Março
- Aprova a classificação das empresas públicas e das entidades públicas integradas no
Serviço Nacional de Saúde para efeitos da determinação do vencimento dos
respetivos gestores.
Portaria n.º 75/2012. de 26 de Março
- Especifica e regulamenta a profissão de jornalista e designa a respetiva autoridade
competente para proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais, nos
termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março.
Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de Março
- Aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.
Decreto-Lei n.º 67/2012. D.R. n.º 57, de 20 de Março
- Procede à instituição do tribunal da propriedade intelectual e do tribunal da
concorrência, regulação e supervisão, tribunais com competência territorial de
âmbito nacional para o tratamento das questões relativas à propriedade intelectual e
à concorrência, regulação e supervisão.
Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A. de 20 de Março
- Estabelece o regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais da Região
Autónoma dos Açores para fins científicos.
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