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UM SINDICATO QUE É UM INSTRUMENTO DE UMA CLASSE
Nascido de movimentações de docentes do ensino superior e de investigadores,
consolidado por um sucessivo alargamento da sua intervenção a todas as questões que
foram interessando à classe no seu conjunto ou a alguns dos seus setores,
estruturalmente independente, vivendo das quotizações dos seus associados e do
trabalho voluntário dos seus dirigentes e delegados, o SNESup é um instrumento
daqueles que pretende representar.
Há dias, num dos veículos de debate do SNESup, um colega chamava a atenção para as
possibilidades de atuação que todos teríamos "se se conseguirem reunir os vários
descontentamentos, e eles são muitos e muito diversos no universo hiper-complexo
que é o ensino superior em Portugal."
O mesmo colega adiantava "A ideia pode parecer disparatada, mas já alguém se
lembrou no SNESUP de fazer um levantamento das “diferentes insatisfações” que
crescem atualmente no Ensino Superior em Portugal? "
Aceitamos o desafio, ao qual terá de responder em primeiro lugar o Conselho
Nacional, órgão magno do SNESup entre Assembleias Gerais, que terá lugar no
próximo mês de Maio e que consideramos imprescindível seja preparado nas escolas e
institutos de investigação pelas secções sindicais em diálogo com os docentes e
investigadores que ainda não inscritos no nosso Sindicato, se revêem na ação deste.

_______________________
QUESTIONÁRIO AOS NOVOS PROFESSORES
AUXILIARES E ADJUNTOS
Por iniciativa do seu dirigente nacional João Leitão, o SNESup foi mais longe no sentido
de identificar as condições em que os colegas mais recentemente doutorados
realizaram o seu esforço e por em evidência o impacto sobre a sua situação
profissional.
Se se doutorou em 2009, 2010, 2011 ou 2012, ou se conta terminar o doutoramento a
curto prazo, não deixe de responder.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFN6ZUdzOTVKSWlGYXpXT
WJseFk3cWc6MQ
O inquérito por questionário é anónimo e por essa razão solicitamos que não insira
nenhuma forma de identificação.

_______________________
SITUAÇÃO PROFISSIONAL DOS DOUTORADOS:
NENHUM DEVE FICAR PARA TRÁS.
Foi preocupação do SNESup durante a revisão do ECDU e do ECPDESP que nenhum
colega que reunisse os requisitos de habilitação académica e de regime de dedicação
para pertencer à carreira deixasse de fazê-lo, já que a introdução de requisitos de
tempo de serviço abriria caminho à existência de assistentes ou assistentes convidados
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doutorados e que sede de período experimental seria sempre possível aferir da
adequação à função.
No entanto nem na revisão de Mariano Gago nem na apreciação parlamentar
subsequente a nossa posição foi tida em conta. Com o resultado de haver colegas do
Politécnico já incluídos na carreira como assistentes e que detinham ou estavam
prestes a concluir o doutoramento, que ficaram sem possibilidades de integração, o
mesmo sucedendo com alguns equiparados que não reuniam o tempo de serviço que
veio a ser exigido na apreciação parlamentar. No lado do Universitário ficou a subsistir
o problema dos leitores, bem como o de interpretações que vêm afetando a transição
de alguns assistentes convidados e professores auxiliares convidados.
Estávamos a tentar reintroduzir a questão na anterior legislatura quando ocorreu a
dissolução. Tentámos também induzir a apresentação de um pedido de fiscalização de
constitucionalidade sem termos sido atendidos.
De forma que o caminho escolhido foi o de procurar resolver estas situações através
da introdução de alterações aos regimes transitórios de ambos os Estatutos,
aguardando-se à reação do Ministério.
Há quem pergunte se valerá a pena levantar questões que interessam "apenas" a
algumas centenas de colegas. Para nós, enquanto estas dificuldades não forem
resolvidas não se pode falar de uma transição verdadeiramente digna.

_______________________
DELEGADAS SINDICAIS DA FCT PROMOVERAM
REUNIÃO SOBRE RAD E RSD
Realizou-se no passado dia 12, por iniciativa das delegadas sindicais, uma reunião de
associados do SNESup (aberta a não sócios) na Faculdade de Ciências e Tecnologia
(FCT) da Universidade Nova de Lisboa com vista à discussão dos projetos de
regulamento de avaliação de desempenho (RAD) e de prestação de serviço dos
docentes (RPSD) que foram enviados ao SNESup para audição sindical.
Tendo em conta as preocupações expressas da reunião o SNESup enviará dentro dias
ao Diretor da Faculdade a sua posição sobre os projetos de regulamento em causa,
com pedido de realização de uma reunião.
Foi ainda abordado na reunião o cumprimento do regime transitório do ECDU no que
respeita à transição dos assistentes que se doutoram a professor auxiliar, não se
conhecendo até ao momento qualquer desenvolvimento por parte da Reitoria da UNL
quanto à contratação destes Colegas.

_______________________
CONTRIBUTO PRELIMINAR SOBRE O RAD DO IP VISEU
O SNESup que teve ocasião de intervir no debate público inicial, elaborou já uma
contraproposta relativa ao articulado do projeto de Regulamento de Avaliação de
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Desempenho do IP Viseu e solicitará ao seu Presidente uma reunião sobre estas
propostas de alteração e sobre o conteúdo dos guiões de avaliação e questionários.
Aqui ficam desde já os nossos agradecimentos aos colegas que individualmente ou em
grupo que, num movimento de amplitude invulgar, nos têm enviado contributos
visando ultrapassar as dificuldades que o projeto suscita.

_______________________
SNESup NA TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS JUÍZES PORTUGUESES
O SNESup esteve presente na tomada de posse dos órgãos sociais da Associação
Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) no passado dia 12 de abril. Dando sequência ao
relacionamento estabelecido com a anterior Direção da ASJP, o SNESup teve a
oportunidade de apresentar cumprimentos à nova equipa diretiva que é presidida pelo
Juiz Desembargador José Mouraz Lopes. Esperamos vir a aprofundar o relacionamento
entre as duas associações.
É de destacar que o nosso sindicato foi a única associação sindical sem relação direta
ou indireta com a área da justiça a fazê-lo, o que aliás sucede também na estrutura
que suporta o CAAD.

_______________________
SUBSÍDIO DE DESEMPREGO NO SITE
DA SECRETARIA GERAL DO MEC
Desde 2008, depois de 8 anos de insistências do SNESup e de várias mobilizações que
fizeram história que existe subsídio de desemprego para a generalidade dos
trabalhadores da administração pública. O subsídio instituído em 2000, recorde-se,
contemplava os professores do básico e secundário.
Na falta de indicações oficiais mais concretas o SNESup dedicou-lhe um espaço no seu
site (Apoio Jurídico / Requerimentos).
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EkZZkpyppyqMMpSIsk
A Secretaria-Geral do ME veio agora dedicar-lhe umas FAQ
http://www.secgeral.mctes.pt/sgmctes/index.php?parent_id=1&option=com_easyfaq&Itemid=310&la
ng=pt
Um exemplo que é importante generalizar.

_______________________
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SITE DO SNESUP: REGULAMENTO DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS E REGULAMENTO ELEITORAL
O SNESup, tendo em conta a distribuição dos seus associados por múltiplas instituições
em estabelecimentos, desenhou os seus Estatutos e Regulamentos por forma a
facilitar a realização de Assembleias Gerais, que são todas descentralizadas
Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZklkypcTnnMUZa.shtml
bem como a apresentação de candidaturas aos seus órgãos nacionais, as quais, ao
contrário, do que sucede em muitas outras associações sindicais, não precisam de um
número mínimo de proponentes
Regulamento eleitoral aprovado em Assembleia Geral de 18 de Julho de 2001 para as
eleições para membros do Conselho Nacional, da Direção e da Comissão de
Fiscalização e Disciplina.
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVZkAkEFRejbpngB.shtml
Não deixe de dar uma leitura a estes textos.

_______________________
EVENTOS
Ciclo Conferências “Matemática, a Ciência da Natureza”
Como rodopia um pião, e porquê
16 Maio 2012, 18:00
Fundação Calouste Gulbenkian - Auditório 2
Transmissão direta nos espaços adjacentes
Transmissão online compatível com IPHONE | IPAD | Android:
http://www.livestream.com/fcglive
Videodifusão http://live.fccn.pt/fcg/
Seminário “Sobre o sentido jurídico do acesso aos bens sociais fundamentais:
apontamentos a partir do direito inter- e trans-constitucional da saúde (os
ensinamentos da ONU, em particular)”
18 de abril de 2012, 17:00
Sala 2, CES-Coimbra
http://www.ces.uc.pt/extensao/jcs/?id=4437&id_lingua=1
Colóquio Internacional ”Direito(s) e Desigualdades“
23 e 24 de abril de 2012
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
http://www.ces.uc.pt/eventos/direitosdesigualdades/pages/pt/apresentacao.php
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I Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical – IHMT
21-24 de abril de 2012
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Lisboa
http://encontrolb.ihmt.unl.pt/programa.html

_______________________
DIÁRIO DA REPÚBLICA

Decreto-Lei n.º 85-A/2012 de 5 de Abril, Suplemento
- Suspende o regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por
antecipação, constante do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, salvaguardando a situação
dos desempregados de longa duração
Portaria n.º 97/2012 de 5 de Abril
- Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedidos ao abrigo de contratos
simples e de desenvolvimento celebrados entre o Estado e estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo
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