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SNESup INICIA CONTACTOS INSTITUCIONAIS
Na sequência de pedidos formulados pelo Sindicato, estão marcadas já audiências no
Ministério da Justiça, em 4 de Maio, sobre mecanismos extrajudiciais de resolução de
conflitos, e no Ministério da Educação, em 11 de Maio, sobre as candidaturas de
docentes do ensino superior aos concursos para o ensino básico e secundário.
Neste segundo caso encontra-se em vias de apreciação uma providência cautelar
colocada pelo Sindicato uma vez que, recorde-se, os serviços do Ministério da
Educação consideram que os estabelecimentos de ensino superior não são
estabelecimentos de ensino público, já que não dependem daquele Ministério
impedindo assim os colegas habilitados com a profissionalização nos ensinos básico e
secundário, mas exercendo funções no ensino superior, de concorrerem em primeira
prioridade.
Entretanto terá já sido aprovada em Conselho de Ministros uma Proposta de Lei
alterando a Lei de Bases do Sistema Educativo no que se refere à organização do
ensino superior e em conexão com o processo de Bolonha.
Realçamos a propósito o ponto do abaixo-assinado que se encontra em circulação
sobre a necessidade de o Governo iniciar um processo de diálogo com todos os
parceiros educativos e sociais.

PROVEDOR DE JUSTIÇA QUER PÔR TERMO À COBRANÇA
INDEVIDA DE PROPINAS DE MESTRADO E DE DOUTORAMENTO
Encontra-se já publicada no nosso site www.snesup.pt a Recomendação do Provedor
de Justiça às Universidades Públicas no sentido de porem termo à cobrança de
propinas de mestrado e de doutoramento aos docentes do ensino superior que delas
estão isentos nos termos do Decreto-Lei nº 212/92, de 13 de Outubro.
Trata-se de uma matéria que vem suscitando intervenções do nosso Sindicato desde
2002, inclusive com propositura de acções judiciais, tendo a emissão da
recomendação do Provedor sido suscitada por iniciativa de sócios do SNESup. Resta
saber se as Universidades aceitarão a recomendação e se procederão
espontaneamente à devolução das importâncias indevidamente cobradas.

1
InfoSNESup -Nº 13 - Abril de 2005 - 2ª Quinzena

Pedimos aos associados que pagaram indevidamente propinas e cujos casos ainda
não estão a ser acompanhados por advogados que comuniquem a sua situação para
apoiojuridico@snesup.pt

REUNIÃO COM PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE
CASTELO BRANCO
Realizou-se na 3ª Feira, dia 26 de Abril, uma reunião entre a Presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco e uma delegação do SNESup, coordenada pelo
Presidente da Direcção, colega Joaquim Infante Barbosa. Na reunião foram expostas
as preocupações do Sindicato relativamente à situação na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (ESACB) que refere à não renovação de contratos de docentes,
nomeadamente o recente despedimento de um docente na fase final dos seus
estudos de doutoramento no âmbito do PRODEP.
A Presidente do IPCB mostrou-se receptiva às preocupações manifestadas pelo
SNESup reafirmando ser sua intenção pugnar pela defesa dos docentes mais
qualificados por forma a que o Instituto entre numa fase de consolidação, de
incremento da investigação e de maior colaboração com os sectores sociais e
empresariais da região.
A nossa delegação entregou um parecer jurídico defendendo a renovação automática
e por períodos bienais dos contratos administrativos de provimento. De igual modo foi
reafirmado quem sem estabilidade de vínculos não é possível um adequado
desempenho da função docente, quer na vertente do ensino quer na da investigação.
A Presidente do IPCB comprometeu-se a realizar uma reunião na próxima semana
com o Director e o Presidente do Conselho Científico da ESACB no sentido de
clarificar a situação relativa aos eventuais processos de não renovação de contratos,
nomeadamente o despedimento já verificado.
De salientar o grande impacto da intervenção do SNESup em toda a comunicação
social local, dos jornais à rádio. Além da Reconquista e Gazeta do Interior, o jornal
Povo da Beira dedicou totalmente as suas duas páginas centrais ao assunto,
transcrevendo na integra as posições do SNESup.

REUNIÕES NAS ESCOLAS
Teve lugar no passado dia 27 de Abril um encontro da Direcção do SNESup com a
Secção Sindical da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (Universidade
de Aveiro) tendo um dos associados presentes aceitado a responsabilidade de
promover um esforço de sindicalização e a futura eleição de delegados sindicais.
No mesmo dia foi realizada uma acção direccionada para o Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Aveiro (Universidade de Aveiro), tendo a nossa
delegação sido recebida pela Presidente do Conselho Directivo, com a qual foi
mantida uma muito útil troca de impressões. Salientamos que este ISCA está a
cumprir a Lei nº 1/2003.
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Ambas as acções foram coordenadas pelo Delegado Regional de Aveiro, colega João
Nuno Matos.

HOMENAGEM A CARLOS BRITO MENDES
Vai ser lançado um livro de homenagem (científica) ao Professor Doutor Carlos Brito
Mendes.
A apresentação da obra, intitulada "Estudos sobre a mente/Studies on the mind:
Homenagem a Carlos Brito Mendes/A tribute to Carlos Brito Mendes", (Editores: José
Junça de Morais & Paulo Ventura) será apresentada numa sessão a ter lugar no dia 6
de Maio de 2005 (sexta-feira) pelas 18h 30m.
A sessão decorrerá no Anfiteatro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa.
A obra será apresentada pelos Profs. Doutores: Bruno Gonçalves, Teresa Rio de
Carvalho, Alexandre Castro Caldas, Albano Estrela, José Junça de Morais, António
Nóvoa e Paulo Ventura.
Carlos Brito Mendes foi Presidente da Direcção da Associação Portuguesa do Ensino
Superior, tendo sido igualmente fundador e dirigente do SNESup.

PROTOCOLOS
No domínio da Medicina Dentária os nossos associados têm agora mais uma
possibilidade:
Mitos, Empresa Clínica
Av. Das Forças Armadas nº4-6ºF
1600-082 Lisboa
Tel./Fax - 21 797 11 56
Atendimento diário das 9h ás 20h.
Desconto de 15% sobre a tabela de preços praticada.

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
Coimbra - Rua Casal dos Vagares, 12 - 3030-141 COIMBRA – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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