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UMA MÃO CHEIA DE NADA
As propostas apresentadas ao MCTES a partir do passado mês de Junho – Seis medidas pela
estabilidade profissional e pela protecção em caso de desemprego – continuam sem resposta
formal, muito embora Mariano Gago, na reunião que manteve com as organizações sindicais
em 31 de Julho último, não tenha fechado a porta à sua discussão a nível técnico. Houve até
agora uma única reunião com o Gabinete.
Apesar de o Ministro nas declarações que fez seguidamente à comunicação social tenha
“ultrapassado” os Sindicatos, relativizando a falta de subsídio de desemprego e manifestandose pela continuidade do emprego dos docentes com experiência, o único instrumento até agora
equacionado – o programa de bolsas para desempregados – irá incentivar as instituições a
promoverem o desemprego. Mariano Gago foi o primeiro a assinalar este possível efeito

perverso. A celebração de contratos–programa que prevejam o pagamento às instituições das
verbas de apoio à qualificação é a única forma de equilibrar a situação.
Portanto, até agora muito boa vontade e uma mão cheia de nada.

PROTECÇÃO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
QUE IGUALDADE AFINAL COM A PRIVADA?
A muito badalada igualização de condições entre a protecção social da função pública e a
segurança social dos trabalhadores por conta de outrem está a dar lugar a uma deterioração
relativa da posição do primeiro. Com a passagem da contribuição para a ADSE de 1 para 1,5
% os que trabalham para o Estado vão ficar com descontos de 11,5 % contra os 11% dos
restantes. Ainda por cima sem direito o subsídio de desemprego.
Se esta “igualização” não é demagogia, o que será demagogia?

ESTADO PORTUGUÊS CELEBRA ACORDO COM O MIT
O SNEsup esteve presente na cerimónia de apresentação pública que decorreu no dia
11 de Outubro, no Centro Cultural de Belém, para apresentação do Programa MIT –
Portugal.
O programa, assente numa parceria entre o Massachusetts Institute of Technology
(MIT) e o Estado português, visa apostar na cooperação científica, promovendo a
capacidade de investigação e a formação avançada em Portugal. O acordo de
parceria contempla a área de engenharia, supervisionada pela Engineering Systems
Division do MIT, e a área da gestão, coordenada pela Sloan School of Management do
MIT.
Neste acordo de parceria participam as universidades de Coimbra, Lisboa, Minho,
Nova de Lisboa e Porto, assim como o Instituto Superior de Economia e Gestão e o
Instituto Superior Técnico.
Num ano em que aumenta o número de alunos que ingressam no ensino superior
público, que aumenta igualmente (em 60%) o orçamento para a Ciência, que se
anuncia uma percentagem de 37% dos fundos do próximo QCA consagrada à
educação e à ciência, mas em que todas as universidades assistiram a uma redução
significativa do financiamento público, o presente acordo pode representar a
consumação da tendência que temos vindo a referenciar. A crescente corrosão da
universidade pública e a concentração do financiamento nas unidades de
investigação, o reforço de instituições especializadas na formação avançada e
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vocacionadas para a internacionalização em detrimento das universidades (cada vez
mais orientadas para formar a mais baixo custo uma massa de diplomados), estão em
curso.

DELEGADOS SINDICAIS DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Realizou-se no passado dia 4 de Outubro mais uma reunião de delegados sindicais do
SNESup na Universidade do Algarve.
Vai ser objecto de análise nesta instância o Despacho RT.41/06, que em conexão com
preocupações orçamentais, coarcta o direito à carreira em diversas situações.

SNESup TOMAR
A Direcção do SNESup promoveu um primeiro encontro com colegas do Instituto Politécnico de
Tomar, que reuniu entre 30 e 40 docentes e que, iniciado ao fim da tarde de 11 de Outubro, se
prolongou até às 21 horas. Em causa a situação financeira do Instituto, a formalização dos
contratos, o enquadramento no regime de segurança social. No próximo dia 18 terá lugar uma
reunião com o Presidente do IPT.

A Escola Superior de Tecnologia passou a contar com um delegado sindical. Vai ser
criado o endereço snesup.tomar@snesup.pt .

DOCENTES EQUIPARADOS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA REÚNEM
Em 4 de Outubro teve lugar na ESAB uma reunião de docentes equiparados de todas
as escolas do Instituto que criou uma estrutura de coordenação, que irá procurar
dialogar com a Presidência do Instituto sobre alguns aspectos relacionados com a
formalização de contratos. A Presidência tem anunciado a intenção de dispensar
numerosos docentes.
A reunião contou com a presença de um membro da Direcção do SNESup.

SANTA CASA: NEGOCIAÇÕES DIFERIDAS PARA NOVEMBRO
Depois de tentativas infrutíferas de agrupar os Sindicatos representados na SCML para efeitos
negociais, o Acordo de Empresa será negociado em 7 mesas diferentes, tendo o SNESup, em
que está inscrita a maioria dos docentes da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, direito a
uma mesa de negociação própria. A primeira reunião terá lugar em 8 de Novembro.

3
InfoSNESup -Nº 44 - Outubro de 2006 - 1ª Quinzena

ENSINO SUPERIOR – REVISTA DO SNESUP Nº 23
Está praticamente encerrado o número 23 da Revista, relativo a Setembro / Outubro, que irá
publicar as propostas que têm vindo a ser apresentadas junto do MCTES desde a reunião
mantida com o Ministro Mariano Gago em 31 de Julho último.

ESTE ANO NÃO HÁ AGENDA
A crescente difusão do uso da Agenda electrónica e as restrições financeiras que a Direcção
do Sindicato adoptou, tendo presente o previsível impacte da perda de remuneração de muitos
associados, levarão a que não se edite em 2007 a Agenda SNESup.

ABIC PROMOVE 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE EMPREGO CIENTÍFICO
Tendo realizado a primeira edição em 2004, a Associação de Bolseiros de
Investigação Científica organiza, a 13 de Novembro de 2006, em Braga (Universidade
do Minho), a 2ª Conferência Nacional sobre Emprego Científico.
Esta edição da conferência, que conta com a presença do SNESup, é composta de
quatro mesas redondas, subordinadas aos seguintes temas:
1. Evolução do panorama do Emprego Científico em Portugal. A Situação actual.
Enquadramento no panorama da UE.
2. Enquadramento da situação europeia. A Estratégia de Lisboa e o Plano
Tecnológico. Ferramentas de apoio à criação de emprego científico: reflexos na
criação de Emprego Científico.
3. Que tipo de emprego Científico? Condições de prestação do trabalho científico.
Carreiras científicas: sua pertinência e estruturação. Situações temporárias
(bolsas, contratos a prazo). "Emprego" ou "trabalho"?
4. Emprego científico e desenvolvimento. O papel do sector público e do sector
privado. Perspectivas para o desenvolvimento do país. Apresentação de case
studies.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
LANÇA CENTRO DE MOBILIDADE PÓS-GRADUADA
A 17 de Outubro, pelas 15 horas, no Auditório da Reitoria, decorre a cerimónia de
lançamento do Centro de Mobilidade Pós-Graduada da UC, um novo serviço
especialmente vocacionado para acompanhar os estudantes e investigadores já
licenciados que pretendem continuar a sua formação num país estrangeiro (sejam
portugueses com o intuito de estudar/investigar lá fora, sejam os estrangeiros que a
UC acolhe para esse mesmo efeito). O Centro de Mobilidade auxiliará ainda os PósDoutorandos que se encontrem na Universidade.

PRÉMIO UNIVERSIDADE DE LISBOA
Foi instituído o Prémio Universidade de Lisboa destinado a distinguir, com 25 mil
euros, uma individualidade portuguesa cujos trabalhos obtenham reconhecido mérito
científico ou cultural, contribuindo para o progresso e engrandecimento da ciência e/ou
da cultura e para a projecção internacional do país.

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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