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CONGELAMENTO DAS ADMISSÕES NO ENSINO SUPERIOR
A 13 de Julho, foi divulgado um comunicado do Conselho de Ministros cujo nº 3 transcrevemos
em www.snesup.pt .
Desconhecemos o teor exacto deste diploma, que não foi discutido e muito menos negociado
com o SNESup. Recordamos que a Resolução do Conselho de Ministros nº 97/2002, do
Governo Durão Barroso, não se aplicou ao ensino superior, porque, perante a pronta reacção
do SNESup, tanto o Ministro Pedro Lynce como a Ministra Manuela Ferreira Leite
abandonaram essa intenção, não sem que alguns órgãos de gestão tivessem começado a
estudar medidas para a sua implementação, ou procedido sem qualquer necessidade ao
cancelamento de concursos que teriam permitido integrar docentes equiparados na carreira.
Não só, na presente medida, o ensino superior não é exceptuado, como é expressamente
incluído.

O congelamento de admissões no ensino superior, que nem sequer parece respeitar
considerações qualitativas – por exemplo a isenção da contratação de doutorados deste
congelamento - pode revestir-se de consequências excepcionalmente graves se tivermos em
conta que tanto em Universidades como em Politécnicos existem órgãos de gestão que vêm
ficcionando nos últimos anos que não há renovação de contratos e que todos os casos de
recondução de convidados e equiparados são considerados novas admissões, chegando-se ao
ponto de se enviarem anualmente cartas de "denúncia".
Se estas cartas não forem anuladas, poderá ser impraticável proceder à "recontratação" dos
docentes abrangidos a partir de Setembro / Outubro do corrente ano.
Pedimos a todos os colegas, em particular aos delegados sindicais do SNESup, que nos
mantenham informados sobre a situação dos contratos nas suas escolas, escrevendo para
snesup@snesup.pt

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
Na sequência da iniciativa conjunta para expor a crescente precarização que envolve o Ensino
Superior, SNESup e FENPROF promovem uma conferência de Imprensa destinada a
apresentar medidas contra a precarização crescente.
Esta iniciativa tem lugar pelas 10h, do dia 18 de Julho, na Casa do Alentejo, sita às Portas de
Santo Antão, 58 em Lisboa. Em concreto destina-se a
- facultar informação à comunicação social sobre as situações de não-renovação de
contratos registadas num passado recente e sobre o risco de não - renovação de
contratos para o próximo ano lectivo;
- apresentação do documento já entregue no MCTES "Seis medidas pela estabilidade
profissional e pela protecção em caso de desemprego"

REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO SNESup
O Conselho Nacional do SNESup, órgão máximo do Sindicato entre Assembleias Gerais,
integrado por representantes de todas as Secções Sindicais, reuniu no passado dia 1 de Julho
em Lisboa, tendo a reunião sido presidida por Gonçalo Xufre, apoiado por Conceição Marinho
e Paulo Cruchinho.
Foi aprovada, após discussão e formulação de diferentes propostas de redacção, a introdução
no regulamento do Conselho de uma norma que passa a regular a delegação de competências
na Mesa, prevista nos Estatutos.
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Foram igualmente aprovados o Relatório e Contas de 2005 e os pressupostos para a
aprovação do Orçamento de 2006, com introdução no Regulamento de Organização Financeira
de alterações ao enquadramento dos apoios do Fundo de Greve e Solidariedade, e no
Regulamento de Apoio Jurídico da possibilidade de definição de limites de comparticipação no
pagamento das despesas judiciais incorridas por cada associado.
Foram designados os representantes do Conselho Nacional no Conselho Editorial da Ensino
Superior - Revista do SNESup.
O Conselho debateu demoradamente a situação laboral nas instituições do ensino superior,
particularmente em termos de ameaças aos postos de trabalho, tendo realçado a necessidade
de se conseguir um maior impacto nas iniciativas concretizadas. A recente concentração junto
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, e a forma como foi tratada na
comunicação social mereceram particular atenção.

ENCARREGADOS DE TRABALHOS RECEBIDOS NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Uma delegação de Encarregados de Trabalhos reuniu, no dia 5 de Julho, com a Comissão de
Trabalho e Segurança Social.
A delegação de Encarregados de Trabalhos deu conta das iniciativas passadas (que o
SNESup tem apoiado), quer junto do actual Governo, quer dos anteriores, no sentido de
promover a passagem destes profissionais para as carreiras técnicas.

INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O Ministério da Educação informou o SNESup que não equaciona a proibição das requisições
de professores do ensino básico e secundário para exercício de funções docentes no Ensino
Superior, desde que elas se destinem ao exercício de funções essenciais ao processo de
formação de professores.

CELEBRAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS
Procurando alargar os benefícios aos associados, a Direcção do SNESup tem vindo a apostar
na celebração de novos protocolos. Entre os protocolos recentemente concretizados destacamse os celebrados com instituições financeiras (Caixa Geral de Depósitos), com unidades
hoteleiras e com empresas de serviços na área de saúde e beleza.
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Os associados do SNESup podem consultar o teor destes protocolos acedendo a
http://www.snesup.pt/inscricao/beneficios/beneficios.htm

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE ESTADO
O Conselho de Ministros aprovou em 29 de Junho o conjunto de orientações de reforma dos
Laboratórios de Estado, colocando-o em consulta pública, e mandatou o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior para preparar a proposta final.
A Resolução do Conselho de Ministros (http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/RCM_MCTES_29_06_06.pdf)
visa colocar à discussão pública, por um período de 30 dias, as orientações gerais para a
reforma do sistema dos Laboratórios de Estado, que têm por base as recomendações do
Grupo Internacional de Trabalho (http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/GIA_report_May2006.pdf) criado com
este propósito.
Todos os contributos devem ser enviados para mctes@mctes.gov.pt.
Esta reforma do sistema dos Laboratórios de Estado prevê a reestruturação do estatuto
jurídico, a redefinição da identidade, competências e missões de cada instituição, a criação de
consórcios entre laboratórios, universidades e outras entidades, assim como a definição de
agrupamentos de laboratórios e outras formas de abertura e cooperação, designadamente com
empresas e outras entidades.
A Resolução incumbe o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de preparar, com a
assistência do grupo internacional de trabalho e na sequência da consulta pública, a proposta
final da reforma dos Laboratórios de Estado, da qual devem constar o calendário, as normas de
transição e a definição dos regimes de instalação necessários, assim como os procedimentos
de avaliação a seguir na reforma detalhada de cada laboratório.

FCT ADIA DATA DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS A PROJECTOS
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia tornou público o “novo Regulamento de acesso a
financiamento de projectos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico”. O
regulamento encontra-se disponível, desde 5 de Julho, na página web da FCT em:
http://www.fct.mctes.pt/projectos/concurso2006/regulamento/
A FCT decidiu alargar o prazo de submissão de candidaturas a financiamento de projectos de
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, até dia 31 de Agosto.
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PORTAL DA MOBILIDADE DE INVESTIGADORES
A Comissão Europeia promove um estudo destinado a averiguar as remunerações dos
investigadores científicos nos sectores público e privado na União Europeia e nos países
associados aos Quadros de Apoio à Investigação. Para efeitos práticos, a União Europeia
considera investigadores científicos todos aqueles que consagram pelo menos 50% do seu
tempo a actividades de investigação científica.
Este estudo procura obter informações detalhadas sobre as carreiras de investigação, de modo
a avaliar a competitividade europeia na atracção de investigadores.
Nesse sentido, a União Europeia convida todos os investigadores a responderem a uma
sondagem, acessível em http://www.carsa.es/research/InitialEmail.htm.

ABIC PROMOVE INICIATIVA CONTRA A FUGA DE CÉREBROS
Fuga de cérebros com talento é uma iniciativa da ABIC destinada a chamar a atenção para as
dificuldades enfrentadas pelos jovens investigadores.
Esta iniciativa terá lugar às 18 horas de 24 de Julho no Aeroporto de Lisboa. Informações
adicionais podem ser solicitadas para abic@bolseiros.org

FEIRA MUNDIAL DO LIVRO ELECTRÓNICO
Decorre de 4 de Julho a 4 de Agosto a Feira Mundial do Livro Electrónico, que permite aceder
a 300 mil obras de forma gratuita, através dos endereços http://www.gutenberg.org/catalog/ e
http://gutenberg.cc/Public.htm
Esta iniciativa pretende celebrar a publicação, há 35 anos (em 4 de Julho de 1971), do primeiro
livro electrónico (“A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América”). O
objectivo dos promotores do evento (o Projecto Gutenberg e a Biblioteca Mundial de Livros
Electrónicos (ebooks) é "reduzir a ignorância" e o "anafalbetismo".
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