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ALTERAÇÕES AO ECDU / ECPDESP SÃO URGENTES E PRIORITÁRIAS
Desde o passado mês de Outubro, com carácter informal, e com reforço em Novembro, o
SNESup colocou na Assembleia da República a necessidade de os Estatutos de Carreira
Docente serem alterados na parte em que:
- exigiam dois terços de votos favoráveis para dar por concluído com sucesso o
período experimental de professores auxiliares e professores adjuntos, exigência
nunca colocada no processo negocial;
- omitiam a garantia de direitos essenciais, e antes do mais o próprio direito à
negociação colectiva dos omnipresentes Regulamentos, designadamente em
matéria de atribuição de serviço e de avaliação de desempenho;

- restringiam a progressão na carreira de docentes universitários apanhados no
regime transitório e negavam perspectivas de estabilidade contratual e de
acesso à carreira aos leitores universitários e à assistentes e equiparados do
politécnico.
A proliferação de projectos de regulamento, sobretudo de atribuição de serviço e de avaliação
de desempenho, a que começa a assistir-se, a publicação de cartas de direitos e garantias que
de facto os limitam, e a aprovação de códigos de conduta que impõem obrigações não
consensuais, tudo sem negociação colectiva, vão ser por nós invocados junto do Parlamento
para contrariar o esvaziamento dos Estatutos de Carreira.
Mas é importante que a voz dos nossos representados se junte à nossa
http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/ForunsIndex.aspx
sob pena de a vida académica se converter cada vez mais num inferno burocrático.

REUNIÃO COM GRUPO PARLAMENTAR DO PCP
A Direcção do SNESup reuniu no passado dia 7 de Dezembro com o Grupo Parlamentar do
PCP ao qual agradeceu o ter acolhido nos seus projectos de alterações ao ECDU e ao corpo
do ECPDESP, praticamente ipsis verbis, a quase totalidade das alterações propostas pelo
nosso Sindicato.
Não existindo qualquer tipo de influência do PCP no SNESup, ao contrário do que, inclusive
por razões históricas, acontece com outros Sindicatos, damos o devido valor a esta atitude.
Da nossa parte estiveram presentes os colegas, membros da Direcção, Nuno Ivo Gonçalves,
Marc Jacquinet e Teresa Alpuim.

RESTRIÇÕES ORÇAMENTAIS AMEAÇAM ENSINO SUPERIOR
O CRUP e diversos responsáveis de instituições do ensino superior, vêm, com toda a razão,
alertando para que as notícias sobre dificuldades financeiras e a difusão de títulos sobre um
estudo que denunciaria uma alegada má gestão das instituições de ensino superior
portuguesas por comparação com as estrangeiras.
O Presidente do IST fez já na SIC Notícias uma muito feliz desmontagem dessas notícias, mas,
numa altura em que se prepara o Orçamento do Estado para 2010, não poderemos deixar de
estar atentos.
http://sic.sapo.pt/online/video/informacao/noticias-pais/2009/12/presidente-do-tecnico-analisaestudo-da-ue-sobre-as-universidades-portuguesas10-12-2009-13196.htm
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SNESup INTERVÉM NA ELABORAÇÃO
DO REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA UTL
Recebemos em 2 de Dezembro da Reitoria da UTL, com invocação da Lei nº 23/98, de 26 de
Maio, um projecto de Regulamento de Avaliação de Desempenho, com pedido de contributos
até 7 de Dezembro. Chamámos a atenção para a exiguidade do prazo e para a ausência de
densificação de parâmetros, métodos e critérios de avaliação, remetidos para futuros
Regulamentos de Unidades Orgânicas, não deixando todavia de enviar um contributo
preliminar e de pedir a marcação de um calendário de reuniões, pedido para o qual ainda não
tivemos resposta.
Estamos agora a tentar suscitar reuniões nas escolas da UTL para debate do projecto, num
processo que vem sendo conduzido pelos colegas Teresa Alpuim e Marc Jacquinet, membros
da Direcção e Delegados Regionais de Lisboa.

DEBATE NO IP COIMBRA
O projecto de regulamento de avaliação de desempenho do IP Coimbra vai ser debatido na
próxima 5ª feira, 17 de Dezembro, às 17h, no Anf. Esmeralda Pereira Coelho (ISCAC), numa
iniciativa do SNESup desencadeada pelo Delegado Regional de Coimbra, colega António
Calheiros.
Trata-se de um documento ainda em debate interno, que só depois de concluído será
formalmente enviado ao SNESup, como é o caso de projectos em debate em outras
instituições.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
O SNESup enviou ao Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa algumas observações sobre
um Regulamento relativo a pessoal especialmente contratado, já publicado em Diário da
República.
Manifestámos ao IPL a nossa disponibilidade para reunir sobre os projectos de regulamento
em preparação.

ECPDESP EM ANÁLISE NA ESEIG
Conforme anunciámos no último número da Newsletter InfoSNESup teve lugar em 9 de
Dezembro nesta Escola do IP Porto, organizado em parceria pelo Presidente da ESEIG e pelo
nosso Sindicato, um debate sobre o ECPDESP.
Da nossa parte intervieram o colega José Rodrigues, membro da Direcção e Delegado
Regional do Porto, e o advogado Dr. José Henriques Martins.
Estiveram presentes cerca de 20 docentes.
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FACULDADE DA UBI REFLECTE SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A direcção da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas promoveu uma reunião de reflexão
sobre avaliação de desempenho, para a qual convidou o SNESup e o SPRC. Do SNESup
participou o colega António Vicente, membro da Direcção e Delegado Regional de Castelo
Branco.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
O SNESup está interessado em obter colaboração profissional (individual ou de organização)
para, no âmbito do Centro de Documentação do Sindicato, ajudar a definir um plano de recolha
e actualização permanente de informação disponível na INTERNET com interesse para as
várias áreas de actuação do Sindicato, e para proceder à própria actualização durante um
período de seis meses, com possibilidade de renovação.
Programa de trabalhos e condições a ajustar.
Resposta a snesup@snesup.pt com envio de curriculum vitae (individual) ou descrição de
experiência neste domínio de prestação de serviços (organizações).

MODELOS ORGANIZATIVOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
O SNESup pretende contratar colaborador para analisar os modelos de organização
institucional adoptados após a publicação do Regime Jurídico das Instituições do Ensino
Superior (Lei nº62/2007).
Condições e programa de trabalho a definir com os interessados.
Resposta a snesup@snesup.pt com envio de curriculum vitae.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei nº 321/2009, de 11 de Dezembro - Aprova a Lei Orgânica do XVII Governo
Constitucional
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