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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO SNESUP
Em Conferência de Imprensa realizada a 12 de Julho, de que se fizeram eco o
Público, o Correio da Manhã, o Jornal de Notícias, a Rádio Renascença, a Lusa, o
Notícias da Manhã, o Portugal Diário, a Fábrica de Notícias e também na SIC
Notícias, o SNESup explicitou cinco compromissos que deseja ver assumidos pelo
poder político:
- Investir na qualificação do pessoal docente;
- Manter no sistema o pessoal docente qualificado em que já se investiu no
período recente, e que vem sendo afastado (ou que está em risco de o ser por
força da precarização contratual);
- Criar emprego científico nas instituições de Ensino Superior;
- Preparar as instituições para as exigências de Bolonha, o que implicará
modificações na pedagogia e na afectação do tempo de trabalho dos
docentes;
- Institucionalizar de imediato o subsídio de desemprego cuja legislação se
anuncia só ir entrar em vigor em 2007 com início de aplicação efectiva em
meados de 2008 .
Veja em www.snesup.pt o resumo da Conferência de Imprensa.

ARBITRAGEM DE CONFLITOS NO ENSINO SUPERIOR:
INSTITUCIONALIZAÇÃO MAIS PRÓXIMA.
Na sequência da reunião com o Secretário de Estado da Justiça que oportunamente
noticiámos o SNESup, através de uma delegação coordenada pelo colega Henrique
Curado, Vice-Presidente da Direcção, manteve em 8 de Julho último uma reunião de
trabalho na Secretaria Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino
Superior sobre a institucionalização de mecanismos extra judiciais de resolução de
conflitos.
Esperamos que o esforço que vem sendo desenvolvido contribua para institucionalizar
a arbitragem como via mais célere, menos cara e até menos estigmatizante, de
resolução de conflitos relativos à relação jurídica laboral entre as instituições de
ensino superior e o seu pessoal docente e investigador.
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SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO
DE SERVIÇO EM VIAS DE APROVAÇÃO PELA AR
A proposta de lei que suspende a contagem de tempo de serviço para efeitos de
progressão salarial seguiu para a Assembleia da República sem que a Secretaria de
Estado da Administração Pública tivesse agendado qualquer reunião de negociação
com o SNESup, apesar da expressa manifestação de disponibilidade deste para
negociar.
Se a referida proposta de lei vier, como tudo indica, a ser aprovada pela Assembleia
da República em 28 de Junho e rapidamente promulgada procederemos, com vista a
procedimento judicial, a um imediato levantamento de todas as situações em que
associados nossos ficaram a um , dois ou mais meses de mudarem de escalão.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA
DO MANIFESTO PELO EMPREGO CIENTÍFICO
O SNESup aceitou o convite para assistir no passado dia 30 de Junho, quinta-feira,
pelas 15H, à sessão pública de apresentação do Manifesto "Por Uma Efectiva Política
Nacional de Emprego Científico: Uma Necessidade Inadiável", lançado pela
Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) de que o nosso Sindicato
foi subscritor colectivo, tendo na altura efectuado uma pequena intervenção.
Já na corrente primeira quinzena de Julho, realizou-se uma reunião entre a Direcção
do SNESup e a Direcção da ABIC com vista a informação mútua e a troca de
impressões sobre a futura colaboração.

BOLONHA: QUE PEDAGOGIA ?
Em artigo de opinião publicado no Diário Económico - Universidades de 5 de Julho de
2005 a Vice-Presidente da Direcção do SNESup, Amélia Loja, chama a atenção para
a necessidade de redefinir o papel do docente e do aluno no processo de
aprendizagem e explica por que razão a implementação do processo de Bolonha
necessita da colaboração dos docentes altamente qualificados que vêm sendo
formados pelo sistema e se encontram em situação contratual precária.
“Bolonha: Que Pedagogia ?“ está publicado em www.snesup.pt. Junte-se ao debate.

NOVOS REPRESENTANTES SINDICAIS
Foram eleitos em reuniões realizadas respectivamente em 6 e 8 de Julho, os
representantes sindicais do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e da Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.
É a primeira vez que estas escolas têm representantes sindicais do SNESup, sendo
de salientar que no Instituto Politécnico de Coimbra existiam já representantes
sindicais na Escola Superior Agrária, na Escola Superior de Educação e no Instituto
Superior de Contabilidade e Administração e que no Instituto Politécnico de Setúbal
existem também representantes na Escola Superior de Tecnologia e na Escola
Superior de Ciências Empresariais.
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INQUÉRITO À SATISFAÇÃO COM O APOIO JURÍDICO
Está a seguir para os associados que tiveram desde o início do ano de 2005 consultas
jurídicas presenciais ou que têm processos em Tribunal patrocinados por advogados
contratados pelo SNESup um questionário que visa apurar o seu grau de satisfação
com o apoio recebido. Reedita-se assim uma iniciativa concretizada em 2003 .
Se está nestas condições e não tiver recebido até 6 ª feira, 22 de Julho o seu
questionário, escreva para apoiojuridico@snesup.pt.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
Relembramos os nossos associados que os benefícios concedidos no âmbito de
protocolos estabelecidos com diferentes entidades, sofrem nalguns casos,
actualizações periódicas devido a campanhas, promoções que se encontram em
curso.
É o caso do protocolo com o BBVA, que apresenta o Fundo BBVA 100 Ibex Positivo, a
par de outras campanhas relativas a produtos já divulgados anteriormente.
Chamamos igualmente a vossa atenção para as vantagens do protocolo estabelecido
com o Montepio Geral no âmbito da constituição de um Fundo de Pensões.
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