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SNESup REÚNE COM AVALIADORES INTERNACIONAIS
O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) vai reunir no corrente mês de Maio com as
equipas de avaliadores da OCDE e da European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA).
Dada a importância do processo de avaliação para o futuro das instituições de ensino superior,
a Direcção do SNESup decidiu preparar estes contactos com o apoio de todos os colegas
interessados, interligando esta discussão com a de outros aspectos da vida das instituições.
Nesse sentido, foi divulgado um calendário de reuniões de trabalho preparatórias entre a
Direcção do SNESup e os colegas interessados, que têm vindo a decorrer.
A próxima, dedicada à Universidade, terá lugar a 17 de Maio pelas 17 h, na sede nacional, em
Lisboa.
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DEZ INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
AGUARDAM A VISITA DOS AVALIADORES INTERNACIONAIS
Sob a égide da Associação Europeia das Universidades (AEU), a OCDE e a ENQA vão avaliar,
entre universidades e politécnicos, 10 instituições.
As universidades são a Academia Militar, do Algarve, de Coimbra, de Évora, Fernando Pessoa
e Lusófona. As instituições politécnicas são a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril, o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto
Politécnico do Porto.
As instituições submeterem-se voluntariamente a este processo de avaliação que inclui
contactos com docentes, alunos, pessoal não docente e sindicatos.
O SNESup designará, para cada uma das instituições a avaliar, os interlocutores sindicais junto
da ENQA.
As dimensões a avaliar remetem para as regras e condições de acesso às instituições, os
recursos financeiros, os mecanismos de governação e de gestão, a autonomia das instituições
e outras matérias que as instituições a avaliar considerem relevantes. A OCDE procede a uma
avaliação global do sistema de ensino superior português. A ENQA fica responsável pela
avaliação do sistema de garantia da qualidade e das práticas de acreditação.

REGULAMENTO DA CFD
A Comissão de Fiscalização e Disciplina aprovou o Regulamento de funcionamento para o
mandato em curso. O Regulamento pode ser consultado na página do SNESup em
www.snesup.pt

SEIS QUESTÕES AOS TRÊS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DO IPP
Na sequência de reuniões de docentes do Instituto Politécnico do Porto, SNESup, através da
sua Delegação Regional no Porto, numa iniciativa conjunta com o Sindicato dos Professores do
Norte, enviou aos candidatos à Presidência do IPP seis questões no sentido de melhor poder
esclarecer a comunidade académica sobre a problemática da Bolsa de Emprego. Aguardando
as respostas, ficam as perguntas formuladas.
1 - Como Presidente eleito vai, ou não, revogar o Despacho IPP/PR-XXX/2006
"Regulamento de Pessoal Especialmente Contratado - "Bolsa de Emprego",
de 20/2/2006?
2 - Em caso afirmativo, pensa que a solução alternativa deve ser definida a nível
central ou ao nível dos órgãos competentes da escola?
3 - Defende o princípio da retroactividade das deliberações e regulamentos
aprovados, ou a aprovar, no âmbito da esfera de competências do IPP?
4 - De qualquer modo, entende poder vir a não dar seguimento, e portanto a
concretizar, decisões assumidas pelos órgãos próprios anteriormente à
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entrada em vigor do "Regulamento de Pessoal Especialmente Contratado"
(20/2/2006)?
5 - Na ausência de quaisquer perspectivas de progressão na carreira docente,
por clara desadequação dos quadros aprovados ou mesmo por inexistência
de quadro, defende ou não a existência de estímulos que devem ser
concedidos aos actuais docentes que se destacam pelo seu desempenho?
6 - Tenciona consultar os sindicatos sobre este processo da bolsa de emprego?

INICIATIVAS DO CCISP
O SNESup pediu há meses uma reunião com a Presidência do CCISP, a qual foi recentemente
marcada para 5 ª feira, 4 de Maio. Nessa reunião pretendíamos, na linha dos comunicados
"Compromisso pelo Politécnico" e "Politécnico: o futuro está nas nossas mãos", propor a
realização de diligências conjuntas ou articuladas junto do MCTES, a alargar a outros
parceiros, relativamente a assuntos de interesse do corpo docente do Politécnico.
Dado que a reunião foi adiada sine die pela Presidência do CCISP por razões supervenientes
de agenda. Dias depois esta publicitou duas Iniciativas Legislativas que aquele órgão pretende
promover junto da Assembleia da República, com recolha de 35 000 assinaturas. Uma dessas
iniciativas visa aplicar aos Institutos Politécnicos o Decreto-Lei nº 252/97, que actualmente
complementa, para as Universidades, a respectiva Lei de Autonomia.
Estando a medida a ser apresentada como contribuindo para dotar os Institutos Politécnicos de
quadros adequados e resolver a elevadíssima precariedade existente no subsistema, e tendo
sido colocados ao SNESup alguns pedidos de informação, divulgámos um comunicado
explicando que o Decreto-Lei nº 252/97 não permite aumentar o número de lugares de quadro
sem aprovação da tutela, apenas distribuir os lugares por áreas. As medidas de combate à
precariedade e de apoio à realização de doutoramentos têm de ser conseguidas do MCTES,
em articulação com o financiamento para 2007, e convém haja uma conjugação de esforços
entre todas entre todas as entidades interessadas em conseguir a sua concretização.

ADSE: ENTIDADE PATRONAL RESCINDE ACORDO SEM AVISAR DOCENTES
A ADSE cobre também o ensino superior particular, desde que as respectivas entidades
patronais celebrem acordos, que as obrigam ao pagamento de uma contribuição.
Desde há algumas semanas os nossos associados do Instituto Superior de Gestão, de que é
entidade proprietária a Ensinus – Estudos Superiores, S A, têm vindo a receber cartas da
ADSE avisando-os do cancelamento da sua inscrição por, alegadamente, terem deixado de
exercer funções no Instituto (!). O que parecia ser um desvario informático, parece explicar-se
da seguinte forma: a entidade patronal cancelou o acordo com a ADSE (no poupar é que está o
ganho…) mas esqueceu-se de avisar os docentes, que continuaram a fazer uso dos seus
cartões.
Esqueceu-se? A dizer a verdade, continua sem os avisar.
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APOSENTAÇÕES
Aquando da recente revisão do Estatuto da Aposentação da função pública foram garantidos
os direitos dos subscritores que perfaziam 36 anos de serviço e 60 anos de idade até 31 de
Dezembro de 2005. Como muitos perderam totalmente a confiança no Estado, verificou-se
uma corrida às aposentações.
Queremos entretanto alertar os interessados para que no regime de transição estabelecido
para os próximos 10 anos não há tal garantia de direitos. Isto é, segundo o entendimento que
fazemos da lei, os colegas que até 30 de Junho de 2006 adquiram direito à aposentação, com
um determinado montante de pensão, ao abrigo do regime transitório, só terão direito à fixação
do montante da pensão nesses termos se pedirem a aposentação até ao fim do semestre. O
melhor será contactar cga@cgd.pt.

III ENCONTRO DAS ÁREAS ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO
A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco vai levar a efeito o III
Encontro de Áreas Artísticas na Educação. O tema do Encontro incide sobre o tema
“Património Cultural e Globalização – o papel das artes e da Educação”. O evento tem lugar
nos dias 25, 26 e 27 de Outubro de 2006. O período de apresentação de candidaturas está
aberto até 30 de Maio de 2006. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto de
madalena.leitao@ese.ipcb.pt

PRIME TIME DE NUNO GOULART BRANDÃO
Licenciado e pós-graduado em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de
Novas Profissões, onde lecciona desde 1992, mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias
de Informação pelo ISCTE e doutorado em Sociologia pelo mesmo Instituto, Nuno Goulart
Brandão edita o livro Prime Time.
Nuno Goulart Brandão é também autor de O Espectáculo das Notícias, é sócio fundador e
investigador no CIMDE – Centro de Investigação Media e Democracia, tendo trabalhado,
durante 20 anos, na RTP.

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 - 9 - 13 e 14 - 17 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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