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REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO ENSINO SUPERIOR
Anuncia-se como iminente a divulgação das linhas gerais de reestruturação da rede do ensino
superior público, esperando-se que sejam dados a conhecer desde logo os critérios adoptados
e a forma de operar a transição.
Estando embora os direitos adquiridos genericamente salvaguardados pela Lei nº 1/2003,
importa garantir que o sejam efectivamente, bem como que sejam tidas em conta as
expectativas de carreira.
Para que haja efectiva e atempada intervenção sindical, é importante alargar o número de
associados e a rede de delegados sindicais nas várias escolas. A esse objectivo dedicará a
Direcção parte do seu trabalho nos próximos meses.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO DE NOVO NA AR
À semelhança do que sucedeu no ano passado, o SNESup, acompanhado desta vez pela
FENPROF, apresentou a todos os grupos parlamentares e às Comissões Parlamentares de
Assuntos Constitucionais, Liberdades, Direitos e Garantias, Educação, Ciência e Cultura,
Trabalho e Segurança Social e Finanças e Orçamento, proposta de inclusão na Lei do
Orçamento do Estado para 2007 de um artigo regulando, com carácter transitório, o acesso
dos trabalhadores da administração pública, em particular os docentes do ensino superior e
investigadores, ao subsídio de desemprego.
Também tal como no ano passado, em que o SNESup fez o apelo ESCREVA AO SEU
DEPUTADO, esperamos que possam ser desencadeadas iniciativas, desta vez conjuntas, que
permitam a participação de todos os docentes em acções de sensibilização dos grupos
parlamentares.
Para já, constou-nos que o Ministro Mariano Gago ficou algo embaraçado quando, na
apresentação do OE 2007 em Comissão, lhe foi perguntado pelo subsídio de desemprego. É
que as declarações e promessas feitas há um ano não foram esquecidas.

GREVE DOS SINDICATOS NA FUNÇÃO PÚBLICA
O SNESup não emitirá pré-aviso de greve coincidente com o emitido pelos sindicatos da
função pública para o próximo mês de Novembro.
As preocupações que levam estes sindicatos a marcar uma greve de dois dias para o mês de
Novembro são em parte partilhadas por nós. No entanto as frentes sindicais da função pública
que convocam o protesto têm silenciado a recusa por parte do Ministério das Finanças em
admitir o SNESup e outros Sindicatos à mesa das negociações e muito sintomaticamente,
continuam a excluir a criação do subsídio de desemprego das suas propostas negociais e de
igual modo a excluem dos objectivos da greve anunciada. Já tem sido sugerido que os
sindicatos da função pública teriam renitência em aceitar a criação do subsídio de desemprego
por recearem que tal fosse um passo para a criação da possibilidade de despedimento de
funcionários. Para nós, que somos confrontados periodicamente com situações de
não-renovação de contratos, este posicionamento é inaceitável.
De igual modo, a marcação de dias de greve "encostados" aos fins-de-semana não nos parece
totalmente feliz.
Como em anos anteriores, porém, encorajamos os colegas das escolas onde existe a tradição
de realização de greve conjunta de docentes e funcionários não docentes a manterem o seu
empenhamento habitual, caso considerem que tal se justifica, e as nossas Comissões Sindicais
que julguem dever apelar à greve, a fazê-lo nos termos que entenderem convenientes.
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REUNIÕES NAS ESCOLAS
O nosso Sindicato tem estado activo no terreno, procurando discutir as condições em que se
vai processando a renovação de contratos.
Na sequência de pedido formulado, uma delegação do SNESup, coordenada pelo Presidente
da Direcção, colega Paulo Peixoto, manteve em 18 de Outubro último uma reunião com o
Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, tendo-se realizado a seguir uma reunião com os
docentes em regime de contrato administrativo de provimento. Em causa a renovação de
contratos.
No mesmo dia realizou-se uma reunião com docentes da Escola Superior Agrária de Santarém
em regime de contrato administrativo de provimento. Ambas as iniciativas contaram com a
presença do SPGL, que aceitou o nosso convite para o efeito.
No dia 23 de Outubro uma delegação do SNESup coordenada pelo colega Joaquim Infante
Barbosa, membro efectivo da Direcção e Presidente da Direcção no anterior mandato, e
integrando também os colegas João Salavessa e Conceição Marinho reuniu com o Director da
Escola Superior Agrária de Castelo Branco, e mais tarde com a Secção Sindical da Escola, em
reunião aberta a não sindicalizados.
Finalmente, em 25 de Outubro uma delegação do SNESup coordenada pelo colega José
Caeiro, membro da Direcção e delegado regional, e integrando os delegados sindicais de
várias escolas, manteve uma reunião com o Presidente do Instituto Politécnico de Beja.
Em todas as reuniões referidas participou a advogada Dra. Daniela Velho, que tem vindo a
acompanhar processos relativos à renovação de contratos, aconselhando os associados e
colocando em Tribunal diversas acções.

SNESup NA TOMADA DE POSSE
DO PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
O SNESup esteve presente, tendo sido representado pelo membro da Direcção Henrique
Curado Teixeira, na tomada de posse do Presidente do IPP. Agradecendo o convite, o SNESup
retribui os cumprimentos recebidos e torna mútua a expectativa de frutuosa colaboração entre
as instituições.

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE CARNEGIE MELLON
Rui Costa, membro da Direcção do SNESup, esteve presente, em representação do sindicato,
na assinatura do acordo de parceria entre o Estado português e a Universidade Carnegie
Mellon, realizado no dia 27 de Outubro em Aveiro.
Este acordo centra-se na área das Tecnologias de Informação e da Comunicação, integrando a
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, o Instituto Superior Técnico,
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a Universidade de Aveiro, e a Universidade Técnica de Lisboa. O Instituto Politécnico do Porto
e as Universidades do Algarve, Beira Interior, Católica e Nova de Lisboa integram igualmente o
projecto, que conta ainda com a parceria do Instituto de Soldadura e Qualidade.
Mariano Gago que tem vindo a defender estas parcerias com base no argumento de que é
necessário reforçar o investimento público em pessoas capazes para fazer investigação, tem
vindo a ser confrontado pela ABIC que, no dia 30 de Outubro, concretizou uma concentração
de bolseiros, em frente à Assembleia da República. Aos milhões das parcerias a ABIC
respondeu com a iniciativa “Cientistas nas lonas”, de modo a dar a conhecer a contradição
existente entre as declarações de aposta e investimento na ciência e a situação hoje vivida
pelos bolseiros de investigação.

SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DA QUALIDADE DO ENSINO
A 21 de Novembro de 2006, na Universidade de Évora, sala 131, terá lugar um seminário sobre
“Política da qualidade do ensino”.
Dirigido a quadros técnicos ligados à qualidade e ao ensino, a docentes e estudantes, o
seminário estrutura-se em dois painéis. Um sobre “Avaliação internacional e Bolonha” e outro
sobre “Sistemas da qualidade no ensino”.
As inscrições podem ser feitas para qualquer das entidades organizadoras, cujos endereços de
e-mail para o efeito são, respectivamente, drs@apq.pt e mmsantos@uevora.pt. Iremos colocar
o Programa no nosso site. Mais informações estão disponíveis em APQ – Delegação Regional
Sul, Rua Cidade de Bolama, lote F, r/c Dtº8000-249 Faro; Tel.: 289-864077 Fax: 289-826102;
E-mail: drs@apq.pt

ACESSO A DADOS CONFIDENCIAIS
NO DOMÍNIO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Por decisão da Comissão, de 17 de Outubro de 2006, que altera a Decisão 2004/452/CE foi
revista a lista de organismos cujos investigadores poderão aceder a dados confidenciais para
fins científicos [notificada com o número C(2006) 4857], publicada no Jornal Oficial nº L 287 de
18/10/2006 p. 0036 – 0037.
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