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REUNIÃO DA DIRECÇÃO DO SNESup
No dia 15 de Junho a Direcção do SNESup reuniu na sede de Lisboa para analisar o actual
ponto da situação relativamente ao processo negocial de revisão dos estatutos de carreira e
definir quais as estratégias a seguir pela comissão negociadora.
Dos diferentes pontos de vista apresentados, e do debate subsequente, concluiu-se que neste
momento, e relativamente à actual proposta apresentada pelo MCTES na passada reunião do
dia 9 de Junho, não existem condições para que o SNESup apresente o seu acordo.
Apesar da posição construtiva que o SNESup manteve nas reuniões negociais, onde
sucessivamente apresentou propostas concretas de articulado, devidamente justificadas e
fundamentadas, as quais incansavelmente tentou explicar ao Sr. Ministro, o resultado até agora
obtido não satisfaz de modo algum o mínimo aceitável para as nossas reivindicações.
Com esperança que este tempo de reflexão, os feriados que se seguiram, possa permitir uma
maior abertura para uma verdadeira negociação, o SNESup pondera solicitar ao MCTES, um

pedido de abertura de um período suplementar de negociações. De acordo com os prazos
legais o SNESup poderá efectuar esse pedido até ao dia 18 de Junho do corrente mês.
É importante que a classe continue a demonstrar publicamente que as propostas do Sr.
Ministro não têm o acordo dos docentes.

CONCENTRAÇÕES
No dia 16 de Junho, enquanto o Sr. Ministro reunia na Comissão de Educação e Ciência da
Assembleia da República, foram dinamizadas e realizadas várias manifestações de desagrado
relativamente às propostas do MCTES no que diz respeito à transição para os docentes do
subsistema Politécnico. No período da referida reunião, entre as 15h e as 16h um total de
cerca de 900 docentes manifestaram-se, concentrando-se em protesto, à porta de entrada dos
respectivos Institutos Politécnicos. Estas iniciativas de origem espontânea nos docentes, que
inicialmente apenas estava prevista para o ISEL, ISEC e ISEP, rapidamente se alastraram a
outras Instituições Politécnicas um pouco por todo o País.
Aproveitamos para divulgar os relatos das mesmas que nos chegaram através de alguns dos
nosso delegados sindicais, ou sócios, ou simplesmente colegas que estiveram directamente
envolvidos na dinamização destas acções.

•

CONCENTRAÇÃO NO PORTO

“No IPP estiveram presentes perto de 400 professores na concentração de dia 16 de Junho.
O presidente do IPP esteve presente e assumiu publicamente que não se revê na proposta
do governo nem nas posições assumidas recentemente pelo CCISP.
A notícia já saiu na Antena 1 e está no site da RTP
http://tv1.rtp.pt/noticias/index.php?t=Professores-do-Politecnico-do-Porto-manifestaram-secontra-revisao-do-estatuto-da-carreira-docente.rtp&article=226746&layout=10&visual=3&tm=8

Creio que os objectivos foram atingidos.”

•

CONCENTRAÇÃO EM LISBOA

“No ISEL estiveram entre 100 a 125 docentes. Estiveram presentes pelo SNESup José
Manuel Igreja que falou à comunicação Social e pelo SPGL Hernâni Mergulhão.
Tivemos também a polícia em forma de visita que tentou identificar os activistas... Mas
depois de uma conversa com o Hernâni em que este explicou tratar-se de uma
manifestação espontânea de desagrado por parte dos docentes não tendo sido organizada
por ninguém em particular, onde ele foi adiantando quais os motivos, até a policia foi mais
fácil de convencer com as razões da nossa luta que o ministro. Pensamos que a adesão em
termos de concentração na frente da escola terá sido superior à registada no dia 3 de
Junho, onde estariam perto de 100 docentes durante o protesto. Poderão ver foto do
protesto no Correio da Manhã.”
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•

CONCENTRAÇÃO EM COIMBRA

“Em Coimbra juntámos cerca de 100 docentes na escadaria do ISEC, com presença do
ISEC, ISCAC, ESAC e ESTGOH.
Estiveram presentes representantes da FENPROF e do SNESup.
Estiveram também presentes a LUSA, a TVI e os dois jornais do centro, As Beiras e Diário
de Coimbra.
Prestámos declarações à TVI.
Aprovámos a moção anexa que foi entregue com muito mais documentação aos órgãos de
comunicação social.
Esta moção foi depois levada por cerca de 40 docentes ao Governador Civil de Coimbra
onde foi entregue por uma delegação composta por 1 docente de cada escola, e
assinaturas dos presentes que a aprovaram por unanimidade.”

•

CONCENTRAÇÃO EM BEJA

“Boa tarde. Só para vos informar que estiveram presentes, na concentração, cerca de 50
docentes de todo o IPBeja, o que para a nossa dimensão, e para aquilo a que estou
habituado em termos de participação, é bastante significativo. Para além disso esteve
também presente a imprensa regional (TV, Rádio e Jornal) aos quais dei as necessárias
explicações sobre as razões da nossa concentração”.

•

CONCENTRAÇÃO EM LEIRIA

“Caros Colegas: Realizámos concentração em Leiria, em que estiveram presentes cerca de
80 colegas.”

•

CONCENTRAÇÕES EM BRAGANÇA E ALGARVE

Tivemos também a informação que em Bragança estiveram 50 docentes e no Algarve entre
50 e 60 docentes.

A todos os nossos parabéns pela elevada participação.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DA AR
No dia 16 o Presidente da Direcção do SNESup, Gonçalo Xufre, reuniu-se informalmente com
o Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, o Sr.
Deputado António José Seguro, num gesto que publicamente agradecemos pois essa reunião,
que ocorreu imediatamente antes do Sr. Ministro ser recebido na referida Comissão permitiu
alertar o Presidente da Comissão para o que efectivamente está em causa na actual revisão
dos estatutos de carreira.
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PETIÇÃO CONTRA AS DECLARAÇÕES DO CCISP
Por iniciativa de um grupo de docentes do subsistema Politécnico foi criada uma petição
pública para manifestar o desagrado relativamente a um conjunto de declarações de alguns
responsáveis do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos.
Esta petição encontra-se em: http://www.peticaopublica.com/?pi=CCISP
Não sendo, a petição, uma iniciativa do SNESup, a direcção do nosso sindicato congratula os
seus autores e incentiva todos os docentes que se revejam nas posições aqui assumidas para
a assinarem e a divulgarem nas suas escolas.
É importante continuarmos a demonstrar publicamente que as propostas do Sr. Ministro não
têm o acordo dos docentes. No momento em que escrevemos esta informação a petição já
conta com 1077 subscritores.

COLÓQUIO INTERNACIONAL “RISCO E ESTADO NUM MUNDO GLOBALIZADO”
Decorrerá nos dias 18 e 19 de Junho de 2009, no Auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra, o Colóquio Internacional “Risco e Estado num Mundo Globalizado” que tem por
objetivo contribuir para o debate emergente sobre os desafios que acontecimentos extremos ou
situações perigosas permanentes colocam aos Estados nacionais, num contexto mundial de
mudança de paradigma sobre a legitimidade e pertinência da sua intervenção.
Os trabalhos do Colóquio serão sustentados por reflexões em torno de quatro questões-chave
que, de modo geral, atravessam, hoje, a problemática do risco e do papel dos Estados
nacionais na gestão do risco:
i) a genealogia dos conceitos de risco, precaução, vulnerabilidade, catástrofe e desastre, de
forma a compreender a sua ontologia e as estratégias subjacentes à sua mobilização;
ii) o trabalho político realizado, dos níveis local ao transnacional, para normalizar os
acontecimentos extremos ou as situações perigosas permanentes;
iii) a complexa questão da participação pública e da relação dos cidadãos com o conhecimento
científico, a mobilização (ou não) dos cidadãos em torno de certos problemas;
iv) o papel dos Estados nacionais na regulação dos acontecimentos extremos e das situações
perigosas permanentes, e como estes colocam um desafio especial às noções de
democracia, cidadania e esfera pública.

COLÓQUIO “DESIGUALDADES NO SISTEMA
EDUCATIVO: PERCURSOS, TRANSIÇÕES E CONTEXTOS”
Irá realizar-se, no próximo dia 22 de Junho, das 9:30 horas às 17:30 horas, no Anfiteatro C da
Universidade dos Açores, um Colóquio subordinado ao tema Desigualdades no Sistema
Educativo: Percursos, Transições e Contextos. Este evento é uma organização conjunta do
Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores e do Observatório das Desigualdades.
Consulte o Programa do evento em www.uac.pt/~cesua-od.
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SEMINÁRIO “EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DO CÁRCERE:
UMA EXPERIÊNCIA DO SUL NA REINVENÇÃO DO ESPAÇO PRISIONAL”
Realizar-se-á no dia 22 de Junho de 2009, 17:00, Sala de Seminários do CES o seminário
Educação Superior no contexto do cárcere: uma experiência do sul na reinvenção do espaço
prisional”
Este seminário aborda a questão da inclusão de mulheres reclusas, agentes penitenciários e
funcionários da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul-Brasil, em
projecto de formação em nível superior dentro de um presídio feminino. Pretende-se relatar o
percurso dessa relação da educação superior com o espaço prisional; apresentar dados sobre
o processo educativo formal, de iniciativa do Centro Universitário Metodista IPA - , existente no
Presídio Feminino Madre Pelletier RS.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto-Lei n.º 136-A/2009, de 05 de Junho – Altera o Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, dispensando de algumas obrigações declarativas os sujeitos passivos que não
possuam nem sejam obrigados a possuir contabilidade organizada e reduzindo o prazo das
garantias exigidas para obtenção de reembolsos do imposto
Portaria nº 609/2009, de 05 de Junho – Aprova o modelo de registo de trabalho extraordinário e
os elementos que deve conter.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2009, de 02 de Junho – Autoriza a realização da
despesa inerente à execução do programa de investigação de translação e de disseminação
de informação, a celebrar entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Harvard Medical
School.
Decreto-Lei n.º 134/2009, de 02 de Junho - Estabelece o regime jurídico aplicável à prestação
de serviços de promoção, informação e apoio aos consumidores e utentes através de centros
telefónicos de relacionamento (call centers).
Decreto-Lei n.º 133/2009, de 02 de Junho - Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva
n.º 2008/48/CE, do Parlamento e do Conselho, de 23 de Abril, relativa a contratos de crédito
aos consumidores.

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 - snesup@snesup.pt
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 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 – Rua Casal dos Vagares, 12 – 3030-141 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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