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LEI DE BASES: SNESUP MARCA DEBATES
Num processo urgente e acelerado a Proposta de Lei nº 7/X que pretende alterar a Lei
de Bases do Sistema Educativo na sequência do Processo Europeu de Bolonha vai
passar à fase de discussão e votação na especialidade juntamente com Projectos de
Lei de vários Grupos Parlamentares.
Pedimos já à Comissão Parlamentar da Educação, Ciência e Cultura que realize uma
audição com o SNESup. Vamos entretanto organizar sessões de debate desta
proposta e de outras questões relacionadas com as medidas de política educativa
anunciadas para o Ensino Superior
No Porto, no dia 1 de Junho
Em Lisboa, no dia 2 de Junho
Em Coimbra, no dia 7 de Junho
As sessões de debate terão início às 17 horas e realizar-se-ão nas sedes do SNESup
nas referidas cidades, sendo abertas a todos os interessados. A coordenação das
sessões será assegurada respectivamente pelos Delegados Regionais do Porto
(colega Luís Belchior Santos). Lisboa (colega Elizabete Freire) e Coimbra (colega
Beatriz Xavier).

FAZER CIRCULAR O ABAIXO-ASSINADO
Muitos colegas nos devolveram já o abaixo assinado que nos propusemos fazer
circular em Abril e Maio e que focava, entre outros temas, o interesse do diálogo com
os parceiros educativos e sociais, a conveniência de redefinir as regras de
financiamento e a necessidade imperiosa de por via de medidas administrativas e
legislativas ser impedida uma não - renovação massiva de contratos no final deste
ano.
O Ministro a quem iremos entregar o abaixo-assinado anunciou ou confirmou medidas
susceptíveis de agravarem as tensões que se verificam nas escolas, mas anunciou
também a manutenção do financiamento e a intenção de permitir às instituições que
se reorganizassem. Temos as maiores dúvidas sobre a capacidade dos dirigentes de
muitas instituições agirem neste contexto com sentido de interesse público e
sensibilidade social. Basta ver que diversos politécnicos estão a afastar os poucos
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doutorados que têm ou a preteri-los em concursos, contradizendo a reivindicação de
poderem passar a dar doutoramentos.
Os cortes de despesa entretanto anunciados por Luís Campos Cunha vão agudizar a
situação. Pedimos a todos, com renovada insistência, que façam circular o abaixoassinado.

SNESUP NA COMUNICAÇÂO SOCIAL
O SNESup tem sido muito procurado pela comunicação social para comentar as
propostas de política educativa mais recentes. De realçar entre outras, intervenções
na SIC Notícias, na RDP, no Diário de Notícias e no Independente. Na Revista da
Imprensa da SIC Notícias de 11 de Maio o Presidente da Direcção, colega Joaquim
Infante Barbosa, esteve 15 minutos em directo, tendo focado temas como o subsídio
de desemprego, que só deve ser encarado como medida de emergência devendo ser
garantida a estabilidade do emprego docente pois a formação dos docentes dura
vários anos e os investimentos efectuados não devem ser desperdiçados, a
necessidade de emprego de jovens doutorados, a falta de cultura empresarial para a
inovação e o pouco interesse em apoiar e investir na investigação, apesar de alguns
projectos de sucesso no âmbito das tecnologias, na colaboração empresas/centros de
investigação.

CONCURSOS 2005/2006
No passado dia 12 de Maio o Ministério da Educação, através do Secretário de
Estado, Jorge Pedreira, recebeu uma delegação do SNESup coordenada pelo
Presidente da Direcção e integrando quer membros da Direcção quer representantes
da Comissão de Docentes constituída pelos interessados na contagem do tempo de
serviço no ensino superior para efeitos de primeira prioridade ao concurso externo
para docentes do ensino básico e secundário.
O Governo não pretende alterar o despacho de abertura do concurso mas admite que
os processos de reclamação e recurso poderão ser a ocasião mais adequada para
resolver a situação criada aos docentes do superior que detêm a profissionalização
no ensino básico e secundário, e que estão a ser discriminados no concurso porque
a equipa anterior entendeu, contra a lei, que os estabelecimentos de ensino superior
não são estabelecimentos de ensino público para efeitos de concurso por não
dependerem do ME
O Sindicato e a Comissão de Docentes continuarão, como até aqui, a dar indicações
aos interessados. Manteremos entretanto a providência cautelar oportunamente
interposta.

2
InfoSNESup -Nº 14 - Maio de 2005 - 1ª Quinzena

RESOLUÇÃO EXTRA JUDICIAL DE CONFLITOS:
AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
O Secretário de Estado da Justiça, Dr. João Tiago Silveira concedeu uma audiência
no passado dia 4 de Maio a uma delegação do SNESup que lhe foi levar as propostas
de criação de mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos discutidas durante o
recente Encontro sobre a Aplicação dos Estatutos de Carreira.
A reunião, que decorreu em clima de cordialidade, permitiu confirmar que o Ministério
da Justiça conta com os Sindicatos para a dinamização do processo de criação de
Centros de Arbitragem. Os nossos próximos contactos serão com o próprio Ministério
de tutela.

NOVAS REUNIÕES NAS ESCOLAS, NOVOS DELEGADOS SINDICAIS
Realizou-se no passado dia 11 de Maio a primeira reunião da Secção Sindical do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, instituição em que se tem verificado um
número significativo de sindicalizações. Foram discutidos vários problemas de
interesse dos docentes, estando em aberto o processo de eleição de representantes
sindicais. Em representação da Direcção do SNESup participou a colega Elizabete
Freire, Delegada Regional de Lisboa.
No mesmo dia foram realizadas novas eleições para representantes sindicais na
Escola Superior de Saúde e na Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve.
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