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TODOS SOMOS NECESSÁRIOS
Um conjunto recente de propostas e medidas legislativas veio agravar ainda mais o
clima de instabilidade e incerteza que se vivia no Ensino Superior e na Ciência que
resulta de um conjunto de cortes muito significativos impostos pelas últimas Leis do
Orçamento do Estado (como os cortes nos vencimentos ou a diminuição do
financiamento das instituições).
É clara a intenção de redução de despesa pública. Tudo tem servido de pretexto para
alcançar o objetivo. Quase nada nem ninguém parece ficar imune. O Ensino Superior e
a Ciência têm sido particularmente afetados e os seus docentes e investigadores não
têm sido poupados.
O recente despacho com orientações para o próximo ano letivo (sobre vagas e ciclos
de estudos), o orçamento retificativo ou a proposta de lei dos vínculos denominada de
requalificação vieram perturbar ainda mais a vida das instituições potenciando a
insatisfação, a instabilidade e o conflito.
O SNESup não se tem resignado e tem continuado a construir soluções, apresentandoas aos responsáveis devidos e defendendo-as no limite das suas forças. Mas temos
encontrado muitos bloqueios e são frequentes as resistências.
Apresentámos, por exemplo, em 5 de dezembro de 2012 ao Ministro Nuno Crato uma
proposta de interpretação, alteração e prorrogação dos regimes transitórios mas este
não se dignou até hoje a responder.
Deparámo-nos com um défice democrático que tem bloqueado as negociações e a
concretização de soluções que temos vindo a propor.
O momento é importante. A Direção do SNESup decidiu recentemente auscultar os
associados sobre um conjunto de iniciativas que visem ajudar a dar visibilidade e
ultrapassar os problemas que estão a afetar o Ensino Superior e a Ciência, os docentes
e investigadores e recolher, junto destes, orientações.
Mas porque estamos TODOS em causa, iremos em breve apelar à ajuda e
envolvimento de TODOS na remoção de bloqueios à negociação e na resolução de
dificuldades que vêm afetando o Ensino Superior e a Ciência.

_________________________

VÍNCULOS (OU REQUALIFICAÇÃO):
UM PONTO DE SITUAÇÃO
O anteprojeto de lei que institui o sistema de requalificação (lei dos vínculos) é, como
temos vindo a dizer, uma proposta provocadora para os docentes do ensino superior e
investigadores.
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Diz-se que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Este foi um processo que se
iniciou com o SNESup a colocar com uma intimação judicial para negociar o
anteprojeto em causa com a Secretaria de Estado da Administração Pública. Na
primeira reunião negocial em 30 de maio tentámos explicar a Helder Rosalino que não
faz qualquer sentido requalificar quem já é altamente qualificado. Apresentámos um
conjunto de propostas mas saímos da reunião com a ideia de que haveria muito pouca
margem para que as mesmas fossem aceites .
A versão que chegou ao SNESup no dia 4 de junho confirmou a ideia e vincou o
agravamento da situação dos docentes do ensino superior e investigadores. Apesar de
aparentemente o processo estar já encerrado com todas as outras organizações
sindicais o SNESup não deixou de apresentar uma contraproposta com vista a
ultrapassar os problemas identificados e até chegar a um eventual acordo
parcial. Soubemos no dia 7 que a proposta em causa havia sido entretanto aprovada
pelo Conselho de Ministros e suspeitámos da realização da reunião marcada pela SEAP
para o dia 12. Nesse mesmo dia viria a dar entrada na Assembleia da República (AR)
como proposta de lei 154/XII.
Apesar de só ter sido realizada uma reunião negocial, e estar na altura agendada a
segunda, a proposta que deu entrada na AR prevê explicitamente que deverão ser
salvaguardadas as especificidades dos docentes do ensino superior e investigadores
nos termos dos respetivos estatutos na aplicação da mesma. Não deixamos de notar
que tal reflete algumas das preocupações evidenciadas pelo SNESup a Helder Rosalino.
Mas os vínculos dos docentes do ensino superior e investigadores ainda não estão
ainda a salvo. É necessário ainda conseguir algumas garantias.
E porque a matéria não é simples encontra aqui um conjunto de perguntas e respostas
sobre vínculos e requalificação.
Entretanto não se realizou no dia 12 a segunda reunião negocial com Helder Rosalino.
O SNESup aguarda ainda que a mesma seja agendada. Apesar de ser uma situação
caricata o SNESup não deixará de estar presente na data em que esta venha a ser
agendada. Ainda nada está fechado. É preciso salvaguardar os vínculos de docentes do
ensino superior e investigadores.
O SNESup escreveu já a todos os grupos parlamentares sobre a matéria. Estão já
agendadas reuniões. Estamos também a desenvolver contactos com outras
organizações sindicais. Iremos continuar a trabalhar para que sejam respeitadas as
especificidades do ensino superior e ciência e para que a proposta de lei não seja
aprovada como está.

_________________________
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INSTITUIÇÕES CATIVADAS
A proposta de Orçamento Retificativo apresentada à Assembleia da República, e
aprovada na generalidade no passado dia 7 prevê a cativação de 2,5% das dotações
iniciais do subagrupamento relativo a remunerações certas e permanentes.
Se em outros casos vivemos uma eternidade à espera da sua operacionalização, aqui
de imediato as instituições de ensino superior viram ser aplicada a cativação de verbas.
Logo no dia 11 chegou ao SNESup informação que a Direção Geral do Orçamento
(DGO) havia operado tal cativação em diversas universidades sem que estas tivessem
sido informadas ou sequer conhecessem os critérios utilizados pela DGO. Um dos
dirigentes em causa assumiu já que tal cativação vem agravar as condições de
execução orçamental ainda neste ano civil. Certamente não será a única instituição em
dificuldades.
Porque esta é uma situação muito grave pedimos que nos possam enviar para
snesup@snesup.pt informações sobre o assunto que vos tenham chegado ao
conhecimento.

_________________________

VAGAS: UM DESPACHO INSÓLITO, ILEGAL
E DE DUVIDOSA CONSTITUCIONALIDADE
Ao que consta, enviado por correio eletrónico às instituições de ensino superior,
circula um Despacho com orientações para o próximo ano letivo.
Não podemos deixar de verificar que, por um lado, a definição do numerus clausus
tendo como ponderador a empregabilidade, cuja aferição não é real (pois inúmeros
formados não se inscrevem nos centros de emprego), mas não tendo
simultaneamente como ponderador o critério da procura por par instituição/ciclo de
estudos, traduz um claro compromisso político de diminuição da oferta pública e
absorção dessa população por instituições privadas. A fórmula, não sendo isenta
politicamente, constrange preceitos constitucionais, como a liberdade de aprender e
ensinar (43º), a igualdade de oportunidades e a elevação do nível educativo, cultural e
científico do país (76º).
Por outro, a criação de áreas de coordenação regional, de inaplicabilidade imediata
(porque desprovidas da necessária definição de relações funcionais interorgânicas e
intra-orgânica), viola a Lei de Bases do Sistema Educativo que estabelece um sistema
binário de ensino superior, não alterável por mero Despacho, violando a autonomia
dos dois subsistemas ao determinar: “O processo de coordenação concretiza-se através
de decisões conjuntas dos presidentes e reitores das instituições integrantes da área de
coordenação regional.”
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Este é um Despacho feito à pressa (a despachar) e de igual modo enviado às
instituições de ensino superior para que o cumpram, mesmo antes da sua necessária
publicação. Parece-nos um despacho insólito, ilegal e de duvidosa constitucionalidade.

_________________________

REGIMES TRANSITÓRIOS EM 2012:
IPCA, UM EXEMPLO A SEGUIR
Quando em 2012 todas as instituições de ensino superior se recusavam a cumprir os
regimes transitórios no que respeita à mudança de categoria e respetiva posição
remuneratória dos docentes que obtivessem o doutoramento, o SNESup avançou com
ações judiciais contra as mesmas visando repor a normalidade e legalidade. Nem
mesmo a aprovação do Orçamento do Estado para 2013 onde se clarificou que os
regimes transitórios são para cumprir e o apelo do SNESup aos dirigentes das
instituições para regularizarem as situações (até pelos efeitos que teria na massa
salarial à data de 31 de dezembro e implicações nas contratações futuras) fez com que
a maioria das instituições alterasse a sua posição.
Todavia o IPCA, e bem, optou por outro caminho. O seu Conselho de Gestão decidiu no
final do ano regularizar a situação dos seus docentes que se encontravam nesta
situação. Pelo facto foi possível chegar a entendimento entre o SNESup e o IPCA e veio
agora o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa declarar o processo findo por
inutilidade superveniente da lide.
Este é um bom exemplo que esperemos, sirva de inspiração a outros dirigentes para
regularizarem a situação pagando os retroativos devidos aos docentes que se
doutoraram e mudaram de categoria em 2012. O país agradeceria: não só fariam um
bom serviço ao ensino superior como contribuiriam para descongestionar os tribunais.

_________________________

ENCONTROS DO SNESup: 17, 20, 21, 25 e 26 de junho
Irão decorrer nos próximos dias cinco Encontros promovidos pelo SNESup:
- dia 17 de junho em Barcelos, IPCA - O Atual Enquadramento do ECPDESP
Mais informação e programa
- dia 20 de junho em Lisboa, ULHT – A Carreira Docente
no Ensino Superior Particular e Cooperativo
Mais informação e programa
- dia 21 de junho em Coimbra, IPC - Reorganização da Rede do Ensino Superior
Mais informação e programa
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- dia 25 de junho em Vila Real, UTAD - Reflectir o Processo de Bolonha
Mais informação e programa
- dia 26 de junho em Lisboa, ISCSP - Bolonha
Mais informação e programa

_________________________

SNESup PARTICIPOU EM AUDIÇÃO PROMOVIDA PELO PCP
O grupo parlamentar do PCP promoveu no passado dia 4 de junho uma audição
pública, na Assembleia da República, sobre o regime jurídico das instituições de Ensino
Superior e o financiamento do ensino superior público.
Os representantes de associações sindicais (entre os quais o SNESup), de instituições
de ensino, de associações de estudantes e ainda docentes dos dois sub-sistemas de
ensino superior tiveram oportunidade de abordar problemas relacionados com o
financiamento das instituições, a diminuição da democracia interna das instituições, o
regime fundacional, consequências da reestruturação da rede do ensino superior, a
necessidade de regulação do ensino superior privado ou o sistema de requalificação.

_________________________

REUNIÃO DE DOCENTES DA ESTM-IPLEIRIA
No passado dia 7 de junho realizou-se uma reunião de docentes na Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), que
contou com a presença dos delegados sindicais do SNESup no IPLeiria Nuno Veiga,
Simão de Oliveira e Ana Conceição, e com a participação do elemento da Direção do
SNESup Gonçalo Leite Velho por videoconferência.
Debateram-se vários temas e o respetivo impacto no Ensino Superior, no Ensino
Superior Politécnico, e no IPLeiria, destacando-se o sistema de requalificação, a carga
letiva docente, a redução da carga letiva de UC's, a falta de tempo para realização de
investigação, a reorganização da rede, os colegas retidos no índice 100, os colegas sem
acesso à ADSE e o regulamento de avaliação.

_________________________

ELEITA DELEGADA NA EEUM
Na sequência de uma reunião de associados da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho foi eleita uma colega como delegada sindical pelos associados presentes. À
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colega eleita agradecemos a disponibilidade demonstrada e endereçamos-lhe votos de
bom trabalho.

_________________________

SOLIDARIEDADE NO ENSINO
Hoje, dia 17 de junho, dia em que a newsletter InfoSNESup é divulgada realiza-se uma
greve geral dos professores convocada por várias organizações sindicais
essencialmente afetas ao ensino básico e secundário. Porque alguns dos objetivos
deste momento são também compartilhados por nós, aqui deixamos uma palavra de
solidariedade a estes colegas professores.

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 77/2013. D.R. n.º 110, Série I de 2013-06-07
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que tome medidas no sentido de clarificar a missão das
diferentes instituições de ensino superior e articular a oferta formativa no ensino
superior
Lei n.º 37/2013. D.R. n.º 113, Série I de 2013-06-14
Assembleia da República
Procede à sétima alteração à lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º
91/2001, de 20 de agosto, e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2011/85/UE, do Conselho, de 8 de novembro, que estabelece requisitos aplicáveis aos
quadros orçamentais dos Estados membro
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2013. D.R. n.º 113, Série I de 2013-06-14
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece um novo modelo institucional de governação dos fundos europeus
Decreto n.º 10/2013. D.R. n.º 113, Série I de 2013-06-14
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre o
Reconhecimento de Graus Académicos e Períodos de Estudo de Ensino Superior,
assinado a 12 de janeiro de 2005, em Pequim

_________________________
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EVENTOS
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS
II Congresso Internacional o Desporto e o Mar
Universidade da Madeira e Clube Naval do Funchal
1-3 novembro 2013
Entrega de resumos até 29 de outubro
congressodesportoemar@clubenavaldofunchal.com
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA
Colóquio As mulheres nas magistraturas: percursos e desafios
18 de junho de 2013, 09h00, Assembleia da República | Lisboa
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7582&id_lingua=1
Conferência Archaeology of Practices of Philosophy in Africa
Valentin Y. Mudimbe (Duke University)
18 de junho de 2013, 15h30, Sala 1, CES-Coimbra
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7090&id_lingua=1
DEPOIS
Conferência Story of a death foretold: the coup against Allende, 11 September 1973
1 de julho de 2013, 15h30, Sala 1, CES-Coimbra
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7155&id_lingua=1
Colóquio A Crise Portuguesa na Europa em Crise: Diagnósticos e Alternativas
4 de julho de 2013, 09h00, Reitoria da Universidade de Lisboa
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7633&id_lingua=1

______________________
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