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MAIS UM ANO DE CONGELAMENTO DAS PROGRESSÕES SALARIAIS?
A prorrogação do congelamento das progressões salariais é, tanto quanto vem sendo
anunciado, um cenário possível para 2007. A denominada Comissão para a Revisão do
Sistema de Carreiras e Remunerações atrasou-se e foi despedida, ou melhor, dispensada. A
prorrogação do congelamento durante mais um ano é aliás o cenário mais interessante para o
Ministério das Finanças. Como não seria?
É muito comum entre nós, docentes do ensino superior e investigadores, o sentimento de não
fazermos reivindicações salariais em períodos de crise.
Pois não somos, dizem alguns, privilegiados? No entanto, não é isso que as estatísticas da
OCDE dizem.
Conforme foi anunciado há um ano, temos acções em Tribunal pedindo a declaração de
inconstitucionalidade do congelamento da progressão salarial no que diz respeito aos nossos
representados. Porque não fomos chamados à negociação. Porque há uma lesão do princípio
da confiança. Porque há violação do princípio da igualdade quando uns colegas progrediram e

outros, escassos dias depois, deixaram de progredir. Será que mais colegas querem que o
Sindicato coloque acções em seu nome? Basta escrever para apoiojuridico@snesup.pt
À cautela, escrevemos há dias ao Ministro Fernando Teixeira dos Santos pedindo a
negociação das medidas para 2007. Se não nos for concedida, será mais uma
inconstitucionalidade a arguir em sede própria e no momento oportuno. Mas o desrespeito
pelas Finanças dos seus próprios calendários deve ser criticado desde já.

SNESUP E FENPROF ESCREVEM A REITORES E PRESIDENTES DOS POLITÉCNICOS
Passamos a transcrever a carta que seguiu em 27 de Setembro último.
Exmo. Sr. Reitor/Presidente do IP
27/9/2006
Assunto: Consequências dos cortes orçamentais no emprego dos docentes
Senhor Reitor/Presidente
Os cortes nos orçamentos de funcionamento para 2007, anunciados pelo Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, estão a criar em várias instituições dificuldades com a cobertura
dos encargos com remunerações, equacionando-se a possibilidade de não serem renovados
os contratos de muitos docentes.
Em reunião conjunta da FENPROF e do SNESup com o Ministro, em 31 de Julho último, foinos afirmado que o Ministério nunca tinha deixado de resolver situações de impossibilidade de
pagamento de remunerações e que, pela sua parte, estaria disponível para estabelecer
contratos-programa com as instituições que demonstrassem ser-lhes impossível, por razões
financeiras, evitar a dispensa de pessoal docente.
O Ministro pediu à FENPROF e ao SNESup que lhe apresentassem os casos que
conhecessem de instituições que estivessem a projectar dispensar docentes devido a
dificuldades financeiras.
Nesta conformidade, instamos as instituições que estejam na situação descrita a apresentarem
as suas dificuldades directamente ao Ministro, solicitando a celebração de um contratoprograma que permita o indispensável reforço orçamental para a estabilização do corpo
docente, associada ao reforço da qualificação deste. Pedimos ainda que nos seja enviada
cópia do ofício que venha a ser remetido ao Ministro para este efeito.
Com os melhores cumprimentos
João Cunha Serra
FENPROF

Eugénia Vasques
SNESup

Em breve anunciaremos novas iniciativas.
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SNESUP NA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Uma delegação do SNESup foi recebida na Procuradoria Geral da República em 29 de
Setembro para tratar do tema dos Concursos com fotografia.
Expressamos os nossos agradecimentos pela colaboração que temos recebido, neste domínio,
dos representantes do Ministério Público junto dos vários tribunais.

CONVITE
O SNESup endereçou um convite ao Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Jorge
Pedreira, para proferir uma palestra sobre "A revisão do Estatuto da Carreira Docente do
Básico e Secundário e a melhoria da eficácia e eficiência do Sistema Educativo". O convite não
pôde ser aceite por motivos de agenda.
Tanto pelo seu potencial impacto na melhoria da qualidade do sistema educativo,
relevantíssima para o ensino superior, que se encontra a jusante, como pelo seu significado em
termos de evolução do direito laboral na Administração Pública, a negociação do ECD do
Básico e Secundário merece ser seguida com toda a atenção.
Cabe dizer que consideramos injustificada a especulação que vem sendo feita pela
comunicação social e por alguns sindicatos do básico e secundário, e que apresenta o exPresidente da Direcção do SNESup Jorge Pedreira como alguém que, ao exercer as suas
presentes funções, mudou de convicções e se passou para o outro lado. A esses, temos de
recordar que nunca o nosso Sindicato nem Jorge Pedreira defenderam alguma vez carreiras
sem hierarquia interna ou períodos de nomeação provisória sem carácter efectivamente
probatório, e sempre se bateram por carreiras baseadas na comprovação do mérito.

REUNIÕES NAS ESCOLAS
Organizada pelos delegados sindicais da escola, contando com a presença do Delegado
Regional de Coimbra, o SNESup esteve, no dia 20 de Setembro, na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra para a realização de uma reunião com os docentes. Contando com
um número muito significativo de participantes, a reunião serviu para discutir algumas questões
prementes do processo de reestruturação do Ensino Superior, para debater as propostas do
SNESup para uma eventual revisão de estatutos de carreira e para analisar questões
decorrentes da constituição da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Esta escola
resulta de um processo de fusão das Escolas Superiores de Enfermagem Ângelo da Fonseca e
Bissaya Barreto.

CONTACTOS COM ÓRGÃOS DE GESTÃO
A Direcção do SNESup, representada pelo Presidente e por um dos Vice-Presidentes, manteve
em 21 de Setembro uma reunião, que decorreu em clima de cordialidade, com o Conselho
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Directivo da Escola Superior de Gestão de Santarém, com vista a apresentação de
cumprimentos aos novos titulares do órgão e a troca de pontos de vista sobre a gestão do
pessoal docente da Escola.

PROPOSTA DA ABIC SOBRE O PROCESSO
DE CANDIDATURAS A BOLSAS DA FCT
A ABIC elaborou um documento intitulado "Proposta da ABIC sobre o processo de
candidaturas a bolsas da FCT", que procura dar um primeiro contributo para aumentar a
clareza do processo de atribuição de bolsas da FCT.
O documento está disponível no Fórum Electrónico da ABIC até terça-feira, dia 2 de Outubro)
para apreciação. A discussão pode ser acompanhada em http://forum.bolseiros.org, entrando
em Assuntos a debate>Prioridades e estratégias>Proposta da ABIC>Processo de candidaturas
a bolsas da FCT, ou directamente em, http://forum.bolseiros.org/viewtopic.php?t=1506
O documento pode ser descarregado no endereço
http://www.bolseiros.org/pdfs/PropostaCandidaturas_Nov2006.pdf e a discussão resultante
servirá para a elaboração de um documento a remeter ao Presidente da FCT com
conhecimento do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

6º ENCONTRO NACIONAL | 4º INTERNACIONAL
DE INVESTIGAÇÃO EM LEITURA, LITERATURA INFANTIL E ILUSTRAÇÃO
De 13 a 14 de Outubro, na Universidade do Minho, Campus de Gualtar, decorrem os
“Encontros de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração”. Estes encontros, que de
1999 até 2002 decorreram com uma periodicidade anual, são agora organizados de 2 em 2
anos, privilegiando-se, em cada ano, uma área temática. Em 2006 a área temática a privilegiar
é a da Leitura.
Estes Encontros têm como objectivos dar a conhecer e divulgar a investigação que se produz
nestas áreas, bem como reflectir sobre as práticas docentes que se realizam nas instituições
de ensino superior, e têm reunido na Universidade do Minho, em Braga, um grande número de
investigadores do país e do estrangeiro, docentes que leccionam na formação de professores,
bem como docentes de vários níveis de ensino.
Mais informações em http://projectos.iec.uminho.pt/li2006

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 - Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), nº 60 1º - 4100-357 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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