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ENCONTRO SOBRE APLICAÇÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA
IMPORTANTE ENVIAR FICHA DE INSCRIÇÃO

Já  divulgado  o  Programa  do  Encontro  agendado  para  8  e  9  de  Abril  em Lisboa,
permitimo-nos salientar a importância de uma rápida inscrição, com vista a facilitar a
logística do evento.

Afiguram-se fundamentais os debates sobre concursos e sobre carreira única, que irão
certamente  contribuir  para  estruturar  a  posição  a  assumir  pelo  SNESup  em sede
negocial. 

INQUÉRITO: IMPORTANTE RESPONDER

Para além do apuramento preliminar que será apresentado no Encontro, a Comissão
Organizadora do Encontro irá a partir do inquérito, das respostas dos órgãos directivos
a um pedido de informação que lhes dirigimos (e que tem merecido respostas que
denotam grande empenhamento e espírito de colaboração, que aqui agradecemos) e
de  outros  dados,  construir  uma  caracterização  das  instituições  que  será  discutida
escola a escola por grupos de reflexão a estruturar em torno das comissões sindicais.

Renovamos o pedido de que todos respondam ao inquérito. Certamente o diálogo com
o poder político e a negociação de reivindicações será mais fácil se o SNESup continuar
a ser, como até aqui, o parceiro mais bem informado sobre a situação das instituições
e dos seus corpos docentes.

FINANCIAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS VÍNCULOS

Na sequência do debate realizado no último Conselho Nacional a Direcção do SNESup
incentivou os Conselhos Directivos a apresentarem ao Ministério da Ciência, Tecnologia
e do Ensino Superior propostas de reforço orçamental que, designadamente viabilizem
a manutenção dos corpos docentes das instituições.

O financiamento –revisão da lei do financiamento, revogação das orientações relativas
ao crescimento zero do orçamento  do ensino superior,  reforço dos orçamentos  de
2005–  e  a  consolidação  dos  vínculos  serão  temas  fundamentais  da  audiência  que
iremos pedir ao novo Ministro.
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JORGE PEDREIRA, 
SECRETÁRIO DE ESTADO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

O SNESup  regista  com muito  agrado  a  chamada  a  funções  governativas  do  XVII
Governo do Professor Doutor Jorge Pereira, Vice-Presidente da Direcção entre 1993 e
1996  e  Presidente  da  Direcção  entre  1996  e  1998.  Deste  colega  muitos  de  nós
conhecem a grande preocupação com as questões de política educativa e a capacidade
de gestão demonstradas, designadamente, pelo exercício do cargo de Director-Geral
do Ensino Superior, que exerceu até 2002.

CONCURSOS 2005 / 2006: 
PROCEDIMENTO CAUTELAR DO SNESUP JÁ DEU ENTRADA

As centenas de mensagens de correio electrónico – relativas ao concurso do ME para
2005/2006  –,  que  o  SNESup  tem recebido  desde  que  se  iniciou  o  concurso  para
professores do pré-escolar, básico e secundário, não resultam apenas da indignação
que docentes que têm estado a leccionar no ensino superior sentem por se verem
marginalizados. Marginalização que decorre, designadamente, da recusa do ME em dar
o mesmo estatuto ao serviço docente prestado no ensino superior e ao serviço docente
prestado no ensino não superior.

Essas centenas de mensagens de correio electrónico resultam também das ilegalidades
que presidem a um concurso que se  concretiza  através  do  preenchimento  de um
formulário de candidatura inteligente que não só impede os candidatos de cumprirem
a lei, como procura co- responsabilizá-los pelo incumprimento da Lei.

Confirmadas  as  suspeitas  que  o  formulário  de  candidatura  ao  concurso  para
professores do pré-escolar, básico e secundário configura situações de ilegalidade, o
SNESup, defendendo intransigentemente os docentes do ensino superior, remeteu ao
2º Juízo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa um procedimento cautelar que
visa repor,  em tempo útil,  a  legalidade  que se exige,  de modo  a permitir  que os
docentes  que têm estado a leccionar  no ensino superior  possam concorrer  em 1ª
prioridade.  Adicionalmente requereu à recém empossada Ministra da Educação que
receba, com carácter de urgência, uma delegação do SNESup.

NOVAS ELEIÇÕES DE REPRESENTANTES SINDICAIS 

O SNESup conta desde o passado dia 9 de Março com representantes sindicais na
Universidade de Évora, na Universidade do Minho – Instituto de Estudos de Criança e
na  Universidade  Católica  Portuguesa  –  Pólo  de  Viseu.  Foram  também  eleitos
representantes  sindicais  no  Instituto  Superior  de  Contabilidade  e  Administração  do
Porto, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo e na Escola
Superior  Agrária  de  Beja.  A  estes  é  de  acrescentar  os  representantes,  eleitos  em
reuniões  convocada  para  o  efeito,  na Escola  Superior  de  Tecnologia  da  Saúde  de
Lisboa, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre, na Escola Superior
de Saúde de Portalegre e na Escola Superior Agrária de Elvas.
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Na maioria destas instituições o Sindicato nunca tinha tido representantes sindicais, ou
deixara de os ter há muito tempo, como sucedia com a Universidade de Évora, que
apesar  de ter  uma Secção Sindical  com direito  a três  representantes  no Conselho
Nacional, estava ausente deste órgão desde o ano de 1993.

BOLONHA: SNESUP PARTICIPA EM INICIATIVA DA AE EISG

O SNESup, através do colega Luís Moutinho, Presidente da Direcção até Janeiro último,
participou no passado dia 15 de Março na mesa do colóquio sobre a Declaração de
Bolonha  organizado  pela  Associação  de Estudantes  da  Escola  Superior  de  Estudos
Industriais e Gestão (AEESEIG) sediada em Vila do Conde.

O  debate  foi  muito  vivo  e  preencheu  mais  de  duas  horas  de  debate  com  uma
assistência de cerca de 200 pessoas. Participaram o Director desta escola do IP Porto
bem  como  todos  os  coordenadores  dos  cursos,  tendo  o  SNESup  sido  o  único
convidado exterior à instituição. Os nossos agradecimentos a Luís Moutinho pela forma
como representou o Sindicato.

400 000 ACESSOS

São já rotina estes números redondos. O nosso site www.snesup.pt atingiu no passado
dia 14 de Março os 400 000 acessos. 

Nos dias úteis atinge-se geralmente os 1 000 acessos diários. Ajudem-nos a melhorar
o site com as vossas sugestões e com os vossos textos.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

O SNESup celebrou mais um protocolo de cooperação, no âmbito daquela que tem
sido a sua política de benefícios aos seus associados, desta vez com o Banco Bilbao
Viscaya Argentaria (BBVA).

Nos termos do protocolo estabelecido, a condição de associado do SNESup garantir-
lhe-á condições mais favoráveis num conjunto de produtos e serviços financeiros, dos
quais são exemplo o crédito à habitação, o crédito automóvel, o financiamento de pós-
graduações, entre outros.

Para mais informações consulte o nosso site 

http://www.snesup.pt/inscricao/beneficios/snesup_protocolo_bbva.pdf

Lá poderá encontrar, para além de uma descrição mais pormenorizada dos benefícios
inerentes a este protocolo, a identificação da agência mais próxima de si. 
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CONCURSOS 2005/2006: INTERESSADOS ORGANIZAM-SE

Na Reunião Nacional  de Docentes do Ensino Superior  interessados no concurso de
Educadores e Professores do Ensino Básico e Secundário 2005/2006, realizado em 5 de
Março  na  sede  do  SNESup  em  Coimbra,  foi  constituída  uma  Comissão  com  os
seguintes objectivos:

1. Centralizar toda a informação referente à contestação deste concurso 

2. Manter os colegas informados sobre as actividades a desenvolver

3. Intervir junto do Ministério da Educação e de outras entidades . 

A coordenação desta comissão é assegurada por: Rui Alexandre M. Prata , José
Fonseca Cruz , Michelle Silva Santos Cunha , Contacto email:
movimentoconcursos@gmail.com

Lisboa - Av. 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 – Nº Verde: 800202826 - snesup@snesup.pt

Porto - Av. da Boavista,1167, 5.1 - 4100-130 PORTO – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
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