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ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E FINANCIAMENTO
O Sindicato continua a receber informação sobre a situação nas instituições e está atento à
necessidade de criar condições para uma discussão alargada.
Com a devida autorização do colega João Vasconcelos Costa está já publicado em
www.snesup.pt um artigo que pode contribuir para estimular o debate.
“O Financiamento para 2006. Prémio à Qualidade.”
O site e a Revista do SNESup estão à disposição de todos os colegas.

REDUÇÃO ORÇAMENTAL NA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
O colega Álvaro Borralho, membro da Direcção e da Comissão Sindical da Universidade dos
Açores - Ponta Delgada deu uma entrevista à LUSA sobre a redução orçamental sofrida pela
Universidade dos Açores, que teve grande difusão.
Saudamos a iniciativa e lembramos que o SNESup tem apoios profissionais em matéria de
assessoria de imagem que podem ser utilizados para veicular mensagens sobre a situação das
instituições.

SNESUP NA UNIVERSIDADE CATÓLICA
Organizada pela Secção Sindical do SNESup na Universidade Católica - Polo de Viseu teve
lugar em 29 de Setembro uma sessão de esclarecimento com a participação do colega
Henrique Curado, Vice-Presidente da Direcção do SNESup.

ESTG DE LEIRIA: 90 DOCENTES EM REUNIÃO DO SNESUP
Os docentes da ESTG de Leiria, na sua maioria não organizados sindicalmente, compareçam
em massa no dia 20 de Setembro na primeira reunião que o SNESup foi autorizado a realizar
na principal Escola de um distrito em que até há um ano tinha escassa implantação e pouca
actividade.
Por proposta do Sindicato foi formada uma comissão de nove docentes que já promoveu uma
segunda reunião de debate de problemas profissionais.
O SNESup será recebido no próximo dia 18 de Outubro pelo Presidente do Instituto Politécnico
de Leiria , Prof. Luciano de Almeida.
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REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
O SNESup foi recebido no dia 28/09/05 pela Secretária de Estado dos Transportes sobre a
situação da ENIDH – Escola Náutica Infante D. Henrique.
Registamos com agrado o compromisso da Senhora Secretária de Estado em como vão
finalmente realizar-se as eleições para o Conselho Directivo e restantes órgãos de Gestão, em
conformidade com os Estatutos homologados em Junho de 2004. De salientar também o
interesse manifestado no sentido de o SNESup ser um parceiro no processo de revitalização da
ENIDH.
O SNESup reafirmou que considerava questões fundamentais a afirmação da ENIDH como
Escola do Ensino Superior e a aplicação ao pessoal docente do Estatuto da Carreira Docente,
sem qualquer excepção ou limitação.

TEIA PORTUGUESA
Escreve-nos Luís Aguilar, docente do Instituto Camões no Canadá
“Pelo interesse que podem merecer da vossa parte os vários conteúdos do Sítio de Apoio ao
Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas, é com o maior prazer que
vos dou a conhecer o respectivo endereço electrónico, com votos de boa leitura e utilização.
http://www.teiaportuguesa.com/
Chamo ainda a Vossa atenção para os dois jornais didácticos Em Linha que publicamos na
Rede, um na língua de Camões e outro na de Molière:
Lusógrafo: http://www.teiaportuguesa.com/lusografo/index1.htm
Terra Portucalensis: http://www.teiaportuguesa.com/terraeportucalensis/index2.htm”

COLABORAÇÃO DE ADVOGADOS
A equipa de advogados do SNESup, que, segundo o inquérito que lançamos há meses tem tido
um desempenho geralmente satisfatório, poderá ser objecto de renovação na medida em que
as necessidades de apoio aos associados e os planos profissionais dos nossos actuais
colaboradores o imponham.
A Direcção vai fazer publicar na comunicação social um anúncio pedindo CV de advogados
interessados em colaborar com o Sindicato, difundindo-o igualmente através do site e por
circular de correio electrónico aos associados.
Nos anos mais recentes os contratos de avença ou relativos a outras colaborações são sempre
feitos, recordamos, de forma a permitir a sua denúncia em caso de mudança de órgãos
nacionais do SNESup.
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