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ORDENAMENTO DA OFERTA EDUCATIVA
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) aprovou, sob
proposta de uma sua Comissão Especializada, o documento "Ensino Superior Ordenamento da Oferta Educativa", em versões anteriores denominado “Consolidação
da Oferta Educativa”. Este documento foi já publicado no nosso site www.snesup.pt
Na Ensino Superior – Revista do SNESup de Outubro / Novembro havíamos feito já
referência à preparação deste documento. Publicaremos na Secção Em Debate do
nosso site os comentários que os colegas quiserem produzir sobre o tema.

UM E MEIO POR CENTO
Na falta de melhor oportunidade, a quadra festiva tem vindo a ser utilizada para o
habitual simulacro de processo de negociação anual entre a Secretaria de Estado da
Administração Pública e os sindicatos escolhidos por esta para a função, que foram
incapazes de apresentar uma proposta comum. Aponta-se para um aumento de 1,5
%.
O SNESup voltou, tal como em anos anteriores, a não ser convocado, mas deixou
uma proposta em três pontos: aumento equivalente à inflação prevista (com
rectificação se esta vier a ser superior), compromisso de tratar a correcção do
desnivelamento entre as carreiras do superior e a carreira do básico e secundário em
sede de negociação sectorial (em aplicação do acordo entre o ME e os Sindicatos
celebrado em 1996), publicação de legislação sobre o subsídio de desemprego na
função pública.
A propósito do subsídio de desemprego: nenhuma reacção das Laranjeiras até ao
momento em que escrevemos.

CONCURSOS PARA PROFESSORES DO BÁSICO
E SECUNDÁRIO: O SUPERIOR AINDA SERÁ EDUCAÇÃO?
O SNESup pediu uma audiência à Ministra da Educação para tratar de problemas do
sistema educativo a montante do ensino superior e incluiu no pedido a questão dos
concursos para professores do básico e secundário, de cuja primeira prioridade, sob a
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anterior Ministra Maria do Carmo Seabra, foram excluídos, contra a legislação que os
regula, professores do ensino superior que detêm a profissionalização para aqueles
níveis de ensino, sob a alegação de que os estabelecimentos de ensino superior não
são estabelecimentos públicos de educação.
Dado que o actual Secretário de Estado, Valter Lemos, sustenta idêntica posição, e
que está em negociação com os sindicatos do básico e secundário um novo regime
de concursos com validade plurianual, não nos admiraríamos, que em vez de
harmonizar a prática com a lei, o ME aproveitasse a nova legislação para legalizar a
prática. Se assim for, os colegas que têm recurso a correr com o apoio do SNESup
poderão, em caso de sucesso, ser os últimos docentes do superior a conseguir
concorrer em primeira prioridade aos concursos do básico e secundário.

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
A representação sindical do SNESup promove no dia 4 de Janeiro uma reunião de
docentes para discutir a situação contratual, a aplicação da Lei nº 1 / 2003 sobre a
composição dos Conselhos Científicos e outros problemas de interesse do pessoal
docente.

PROCESSOS ELEITORAIS EM CURSO
PARA OS ÒRGÃOS NACIONAIS DO SNESUP
Competindo às Comissões Eleitorais organizar a divulgação das listas apresentadas e
dos respectivos programas deixamos apenas aqui um apelo a que os textos para
reprodução e expedição sejam entregues se possível até 16 de Janeiro, por forma a
ser possível aos serviços assegurarem a execução atempada do trabalho.

DECLARAÇÕES PARA EFEITOS DE IRS
Recordamos a todos os associados que o valor das quotas pago ao Sindicato é
majorado em 50 % para efeitos de deduções no IRS.
Nas declarações passadas pelas entidades empregadoras, figura já o valor
descontado para quotas sindicais. Nos restantes casos (pagamento por transferência
bancária ou em cheque) os serviços do Sindicato enviarão a declaração aos
interessados.
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