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UMA FORÇA TRANQUILA
O ano de 2012 nasceu, para o ensino superior, sob o signo de ameaças, e vai terminar
com ameaças acrescidas.
Não pensemos todavia que é inelutável que elas se concretizem. Durante o ano que
agora finda, soubemos, em torno da necessidade de correção de injustiças
profissionais gritantes, reconstruir um ambiente de solidariedade entre colegas que
culminou na massiva subscrição da petição "Pelo cumprimento das obrigações legais
do Estado para com o Ensino Superior e a Ciência". E de forma tão impressiva se
exprimia o sentir da classe que os avanços e recuos do MEC e da Secretaria de Estado
da Administração Pública não afetaram o nosso ânimo. Os contactos realizados ao
longo do ano e intensificados por altura da apresentação do OE permitiam algum
otimismo. Um movimento que, podemos afirmá-lo, não era dirigido contra ninguém e
que procurou explicar serenamente as suas razões conquistou apoio em todos os
setores da Assembleia.
Procuraremos que os objetivos que nos continuamos a propor em matéria de
remunerações, vínculos e períodos e horários de trabalho sejam largamente
partilhados, o que será a forma mais segura de obtermos ganho de causa. Claramente
dizemos: precisamos de mais interações com os interessados, precisamos de mais
sócios. Contamos convosco.
É justo assinalar também, no ano que finda, a capacidade de mobilização do CRUP,
quando lançou uma iniciativa inédita em que soube fazer apelo a alunos, docentes e
investigadores, funcionários não docentes, em torno de uma segunda geração de
inesperados e insustentáveis cortes orçamentais. Envolver os interessados deu, como
se viu, grandes frutos, e também aqui uma Assembleia onde diversos setores se
propunham realizar cortes adicionais, se disponibilizou unanimemente a viabilizar a
correção da situação criada.
Temos mais força do que supomos. Uma força tranquila.
Esperemos entretanto que em 2013 se não agravem por parte de algumas instituições
atitudes que põem em causa os direitos de pessoal docente e investigador e não se
reeditem episódios como a contestação de iniciativas judiciais que apenas visavam dar
maior segurança à adoção de decisões de gestão. Não prescindiremos de fazer alguma
pedagogia em torno destes episódios, e, de modo geral, de apelar à solidariedade para
os colegas que dela precisem. Também aqui dizemos: precisamos de mais
colaboradores, precisamos de mais delegados regionais e de mais delegados sindicais.
O SNESup e o InfoSNESup desejam a todos os leitores um Feliz Natal.

_________________________
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NEGOCIAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO INVESTIGADOR FCT
Na segunda ronda das negociações com a Secretaria de Estado da Ciência, cuja reunião
com o SNESup teve lugar no passado dia 5 de dezembro, assistimos à apresentação por
parte da SEC de uma proposta que teve em conta as nossas principais sugestões. Deste
modo em vez de serem contratados pela FCT, qual empresa fornecedora de trabalho
temporário, os investigadores serão contratados pelas entidades aos quais prestarão
serviço, e o apoio manter-se-á em caso de contratação por tempo indeterminado.
Formulámos um conjunto de outras propostas de alteração ao articulado, aceites na
quase totalidade.
Esteve também em discussão o projeto de regulamento dos concursos.
A situação dos bolseiros continua, contraditoriamente, a caracterizar-se pela existência
de um número cada vez maior de traços típicos de trabalho subordinado, conjugada
com a proibição, no Estatuto, de a situação ser considerada como tal. Quanto mais
altamente qualificado é o trabalhador, menos dignidade se lhe reconhece.

_________________________

APRECIAÇÃO PARLAMENTAR
DO ESTATUTO DO BOLSEIRO DE INVESTIGAÇÃO
A apreciação parlamentar suscitada pelo Partido Socialista concluiu-se com uma
pequena alteração que elimina a responsabilidade do bolseiro pelas falsas declarações
do orientador, incrivelmente constante do texto do decreto-lei objeto de apreciação.
Não foram atendidas as objeções do SNESup aos obstáculos colocados à obtenção de
bolsa por parte de docentes do ensino superior.

_________________________

"SISTEMA DE GESTÃO DE GREVES DA DGAEP"
PRODUZ PRIMEIROS RESULTADOS
Perante o anúncio da criação do chamado "Sistema de Gestão de Greves" da DGAEP, o
nosso Sindicato pediu à SEAP acesso só de leitura à aplicação e aos resultados, com
dois objetivos
O primeiro, perceber até que ponto foram tidas em conta as críticas e recomendações
que formulámos em 2011.
O segundo, permitir-nos monitorizar os dados oficiais em relação às greves para as
quais emitimos pré-aviso.
Para a greve de 14 de novembro a DGAEP, seguindo já a nova metodologia, indica
adesões de 21%, sendo as da Saúde superiores
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Enquanto não nos for dado o acesso requerido, adotaremos uma atitude de prudente
reserva.

_________________________

SNESup REUNIU COM A ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS
Realizou-se no passado dia 5 uma reunião entre o SNESup e a Associação dos Oficiais
das Forças Armadas. Na reunião que decorreu num ambiente de grande cordialidade
foram abordadas questões do interesse de ambas as organizações tendo ficado em
aberto a possibilidade de realização de novos encontros e outras iniciativas comuns.

_________________________

MESAS REDONDAS DO SNESUP
Teve lugar no passado dia 14 de dezembro a Mesa Redonda do SNESup sobre
Legislação Laboral para o Ensino Superior Particular e Cooperativo. Na Ensino Superior
–Revista do SNESup– nº 46 (janeiro/março) será publicada uma notícia sobre os
trabalhos.
Reeditaremos no futuro este formato. Quando alguns colegas quiserem avançar com
um tema a discutir numa das sedes, reservaremos a sala, providenciaremos a
divulgação e a formalização de inscrições, difundiremos antecipadamente entre os
inscritos os textos apresentados, pediremos aos organizadores uma notícia para
divulgação dos trabalhos.
A próxima iniciativa será a Mesa Redonda sobre Solidariedade Interprofissional que
terá lugar em 11 de janeiro de 2013.
Causa próxima desta iniciativa a greve dos estivadores dos Portos de Aveiro a Setúbal a
propósito da qual o colega Alan Stoleroff escreveu um artigo reproduzido em Outubro
no Público e também divulgado no nosso site .

_________________________

SECÇÃO SINDICAL DO SNESUP
NA E. S. SAÚDE DA CRUZ VERMELHA
O nosso Sindicato vai propor à Cruz Vermelha a abertura de um processo de diálogo
sobre certos aspetos relativos ao enquadramento contratual do corpo docente desta
instituição, cuja secção sindical do SNESup elegeu desde já em reunião realizada no
passado dia 11 de dezembro um delegado sindical, tendo-se apontado para o reforço
da representação com um colega de cada área científica.

_________________________
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DELEGADOS SINDICAIS DO SNESUP NA ESDRM
O SNESup retoma a sua representação sindical na Escola Superior de Desporto de Rio
Maior com a eleição no passado dia 12, de dois delegados.
Aos eleitos, os nossos agradecimentos e votos de bom trabalho.

_________________________

NOVO PRESIDENTE DO CCISP
O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos elegeu no passado dia
4 de dezembro como seu Presidente o Professor Doutor Joaquim Mourato, Presidente
do Instituto Politécnico de Portalegre, que iniciará funções em janeiro.
Ao eleito os nossos desejos de um mandato bem sucedido.
Ao Presidente cessante, Professor Doutor João Sobrinho Teixeira uma palavra de
louvor pela forma como conseguir assegurar o exercício das suas funções num período
que conheceu momentos muito difíceis.

_________________________
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PROTOCOLOS
EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
Os associados do SNESup beneficiam de descontos ao adquirirem os serviços da
Europcar, mediante apresentação do cartão de sócio ou documento credenciado pelo
SNESup. Os descontos são de 5% ou 10% para aluguer de viaturas no estrangeiro ou
em Portugal, respetivamente.
Mais informações no site do SNESup

_________________________

EVENTOS
NESTA QUINZENA
Seminário Cânone, Margem e Periferia nos Espaços de Língua Portuguesa
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
17 -18 dezembro 2012
www.comparatistas.edu.pt

DEPOIS
VIII Congresso Nacional da APNUG – “Disfunções miccionais”
Hotel Marriott, Lisboa
25 e 26 janeiro 2013
www.admedic.pt
Curso de Teatro Português
Teatro D. Maria II
2 fevereiro-13 abril 2013
www.teatro-dmaria.pt
Conferência Internacional “(Anti-)racism and critical interventions in Europe - Social
sciences, policy developments and social movements”
Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa
19-20 fevereiro 2013
www.ces.uc.pt
Conferência Internacional “Face to Face. The transcendence of the arts in China and
beyond”
Faculdade de Belas-Artes – Universidade de Lisboa
3-5-abril 2013
http://facetoface.fba.ul.pt
Conferência anual da Eurodoc – “Eurodoc 2013 – Europe’s Grand Societal Challenges:
The role of Early Stage Researchers”
Fundação Caloust Gulbenkian
4-5 de abril de 2013
www.eurodoc.net
Conferência Internacional "Imagens de Terror, Narrativas de (In)segurança:
Respostas Literárias, Artísticas e Culturais"
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
23-24 abril 2013
www.cilm.comparatistas.edu.pt
CALL FOR PAPERS
CISTI'2013 – 8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
19-22 junho 2013
Prazo: 15 fevereiro 2013
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação – UNL
www.aisti.eu

_________________________
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 145/2012, publicada em 13 de dezembro
Contributo à definição dos princípios pelo Governo Português à negociação do Quadro
Financeiro Plurianual 2014-2020 (QFP)
Resolução da Assembleia da República n.º 144/2012. publicada em 13 de dezembro
Orientações relativas à negociação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (QFP) a
serem seguidas por Portugal, designadamente na próxima reunião do Conselho
Europeu
Decreto Legislativo Regional n.º 37/2012/M. de 12 de dezembro
Aprova o regime de alienação das participações sociais detidas pela Região Autónoma
da Madeira
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 9/2012. publicado em 10 de dezembro
Notificado o arguido da audiência de julgamento por forma regular, e faltando
injustificadamente à mesma, se o tribunal considerar que a sua presença não é
necessária para a descoberta da verdade, nos termos do n.º 1 do artigo 333.º do CPP,
deverá dar início ao julgamento, sem tomar quaisquer medidas para assegurar a
presença do arguido, e poderá encerrar a audiência na primeira data designada, na
ausência do arguido, a não ser que o seu defensor requeira que ele seja ouvido na
segunda data marcada, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo
Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2012. de 7 de Dezembro
Revê a composição e o funcionamento do Conselho Nacional para a Economia Social,
alterando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2010, de 4 de agosto

_________________________

Sindicato Nacional do Ensino Superior
Associação Sindical de Docentes e Investigadores
www.snesup.pt
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61
snesup@snesup.pt
Porto - Praça Mouzinho de Albuquerque, 60 1º – 4100-357 PORTO
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43
snesup.porto@snesup.pt
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA
Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21
snesup.coimbra@snesup.pt

7

