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É NECESSÁRIO DAR VISIBILIDADE
ÀS PREOCUPAÇÕES E AOS PROTESTOS DO ENSINO SUPERIOR
A Direcção do SNESup regista com apreço o aparecimento de reflexões de grande qualidade
sobre a forma como as instituições de ensino superior estão a / deverão cumprir as suas
funções, e sobre o impacte negativo, actual ou previsível, de algumas decisões do poder
político – ou da falta delas – no trabalho docente e no trabalho científico.
As instituições de ensino superior e o seu pessoal docente e investigador não estão contra a
necessidade de reestruturação. Mas qualquer reestruturação deve ser feita com transparência,
com responsabilidade social, com critérios, com participação, e, sempre, com respeito pela
legalidade.
É nossa política estimular a produção de reflexões sobre a situação do ensino superior e apoiar
a sua divulgação. É fundamental assegurar a visibilidade das preocupações, e também dos

protestos, do ensino superior, fazendo compreender que a questão não é simplesmente de
verbas, é de condições para cumprir a nossa missão.
Como sempre, o SNESup será porta-voz de preocupações e, quando as circunstâncias o
justifiquem, dinamizador de protestos. Sem dogmatismos quanto às formas, mas procurando
tanto quanto possível que estejam claros os objectivos e assegurada a visibilidade. Não
emitimos pré-aviso de greve para participação na greve dos sindicatos da função pública, onde
estes requisitos não estavam assegurados, mas não excluímos a sua emissão noutras
circunstâncias. Não temos tradição de presença na "rua" de que hoje tanto se fala, mas já
temos a experiência de ter sido preciso participar numa concentração junto ao MCTES para
sermos ouvidos, e não deixaremos de voltar à rua sempre que considerarmos que tal se
justifica.

ORÇAMENTO 2007
A redução nominal das verbas inscritas no orçamento das instituições do ensino superior,
conjugada com a obrigação de contribuir para a CGA, está a suscitar, e bem, uma forte
reacção do CRUP, com amplos ecos parlamentares e junto da comunicação social.
Do lado do CCISP cujo Presidente começou por dizer que:"Foi encontrada a melhor situação
para o actual quadro económico do país", "Sabemos que há que fazer claramente um esforço
de redução nacional do défice", e desvalorizou os efeitos em termos de desemprego: "A
esmagadora maioria dos docentes é jovem, tem formação académica e forte capacidade de
adaptação”, assiste-se agora à divulgação de listagens de instituições em situação difícil que,
estranhamente não incluem alguns casos em que as presidências vêm invocando dificuldades
financeiras para precarizar vínculos.
Embora no actual quadro constitucional o Parlamento seja perfeitamente livre para alterar a
proposta de OE, talvez seja de apostar, em sede de debate na especialidade, na supressão da
obrigação de contribuir para a CGA, como o estarão a fazer os grupos parlamentares do PSD e
do PCP, e na definição de orientações sobre a afectação das verbas atribuídas ao MCTES.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO
No quadro dos contactos parlamentares suscitados pela apresentação de uma proposta de
inclusão na Lei do OE para 2007 de um artigo que regule, a título transitório, o acesso ao
subsídio de desemprego por parte dos funcionários e agentes do Estado, proposta essa
subscrita, este ano, pelo SNESup e pela FENPROF, o nosso Sindicato participou já em
reuniões com o CDS/PP, o BE e o PCP. O PS, de momento, apenas nos enviou uma carta
acusando a recepção da nossa proposta.
No ano passado, a iniciativa ESCREVA AO SEU DEPUTADO, lançada pelo SNESup, levou
que cada Grupo Parlamentar recebesse cerca de 600 mails.
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CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE EMPREGO CIENTÍFICO (ABIC)
A Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) organizou a Segunda Conferência
Nacional sobre Emprego Científico. O evento teve lugar na Universidade do Minho, a 13 de
Novembro, e funcionou como espaço de reflexão e de debate sobre a evolução recente do
emprego científico, em geral, e a condição de bolseiro, em particular.
Convidado para a Conferência, o SNESup esteve representado pelo presidente da Direcção,
tendo participado numa mesa redonda destinada a debater “A evolução do panorama do
emprego científico em Portugal”. Em debate estiveram igualmente “O enquadramento da
situação europeia, a estratégia de Lisboa, o plano tecnológico, os apoios à criação de emprego
científico, as carreiras científicas e a precarização do emprego científico e o papel dos sectores
público e privado”.
João Sentieiro, Presidente da FCT, anunciou na Conferência uma remodelação profunda do
estatuto de bolseiro em 2007, a constituição na semana transacta do Painel de Bolseiros
previsto no actual estatuto, a conclusão até final de 2007 de um estudo de benchmarking
relativo aos valores das bolsas em vários países e o aumento no presente ano relativamente
ao ano passado das bolsas de doutoramento (em 60%) e de pós-doutoramento (em 40%).
A ABIC, de modo a aferir, entre outras questões, as condições de trabalho e formação das
pessoas nos Centros de Investigação, a determinar o seu grau de satisfação, a auscultar as
suas sugestões e preocupações, está a realizar um inquérito online, disponível em
http://inquerito.bolseiros.org/inquerito.html

UNIVERSIDADE DE LISBOA – CERIMÓNIA
DE ABERTURA DO ANO ACADÉMICO 2006/2007
Decorreu, a 7 de Novembro, a cerimónia de abertura do ano académico 2006-2007. Tendo sido
convidado para o evento, o SNESup esteve presente, tendo sido representado por Elisabete
Freire da Direcção do Sindicato.
Pelo alcance e riqueza do discurso proferido pelo Reitor António Sampaio da Nóvoa, pela
pertinência do seu conteúdo para o presente e o futuro do ensino superior, o SNESup deu-lhe
ampla divulgação e reitera a recomendação da sua leitura.
Até 31 de Dezembro, a Universidade de Lisboa realiza uma mostra das actividades científicas,
académicas e culturais que pretende ser elucidativa do potencial da Universidade na sua
interacção com toda a sociedade portuguesa.
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CONFEDERAÇÃO SINDICAL INTERNACIONAL
Constituiu-se no início de Novembro a Confederação Sindical Internacional (CSI), que ficou a
englobar as Confederações Sindicais nacionais antes filiadas na Confederação Internacional
dos Sindicatos Livres (CISL) e na Confederação Mundial do Trabalho (CMT) que se autodissolveram. Os Estatutos e a Declaração de Princípios da CSI ficarão a partir de agora
publicados no site www.snesup.pt, nas versões francesa e inglesa.
A UGT aderiu à CSI e a CGTP participa nela como observadora.

NEGOCIAÇÕES COM A SCML
O processo de negociação do Acordo de Empresa para a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa teve início no passado dia 8 de Novembro, com a apresentação formal da posição do
SNESup, previamente discutida em reunião da Secção Sindical da Escola Superior de Saúde
do Alcoitão (ESSA), que congrega a maioria dos docentes da Escola. Na próxima reunião, cuja
data não foi marcada, discutir-se-á a resposta da SCML. O SNESup conquistou o direito a uma
Mesa negocial própria. A representação do SNESup está a ser assegurada por um membro da
Direcção e pelas delegadas sindicais da ESSA, colegas Élia Pinto e Isabel Ferreira.

EUROPEAN YOUNG INVESTIGATOR
(EURYI) AWARDS – CANDIDATURAS PARA 2007
A European Union Research Organisations Heads of Research Councils (EuroHORCS),
enquanto associação de responsáveis de organizações europeias de investigação pública
nacional e de financiamento de investigação criou, em parceria com a European Science
Foundation (ESF), um prémio europeu para jovens cientistas, designado por European Young
Investigator Awards (EURYI).
O EURYI, lançado em Setembro de 2003, destina-se a atrair jovens investigadores de todo o
mundo às fileiras europeias de recursos humanos em C&T, no contexto da European Research
Area.
Esta iniciativa, financiada por instituições dos países europeus participantes, entre as quais se
encontra a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), propõe-se viabilizar carreiras de
investigação independentes, bem como criar uma predisposição para o desenvolvimento de
grupos de investigação de excelência, através da concessão de um impulso financeiro a cada
um dos 25 investigadores premiados.
Em 2004, um dos 25 prémios foi atribuído à investigadora portuguesa do IGC/IMM, Professora
Maria Mota, com o projecto 'The role of host cell factors in full development of the malaria
parasite inside hepatocytes'.
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Estão a decorrer, até 30 de Novembro de 2006, as candidaturas para 2007. A descrição do
processo encontra-se na página da European Science Foundation http://www. esf.org/esf_g
enericpage.php?section=8&domain=0&genericpage=1879

BOLSAS FULBRIGHT – SESSÃO
DE INFORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
O Centro de Informação da Comissão Fulbright em colaboração com o Centro Regional
sedeado na Divisão de Relações Internacionais, Imagem e Comunicação (DRIIC) da
Universidade de Coimbra vai promover uma sessão de divulgação na Universidade de Coimbra
acerca da abertura dos concursos para atribuição de bolsas a estudantes e a docentes.
A sessão realiza-se no Salão da Reitoria, no próximo dia 20 de Novembro, às 16h e é aberta a
todos os interessados. Por uma questão de organização, as intenções de presença devem ser
comunicadas para o e-mail ri@driic.uc.pt.

COLÓQUIO CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A 21 e 22 de Novembro de 2006, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, terá
lugar um colóquio que pretende debater atenção actualmente dispensada à cultura pela
comunicação social portuguesa.

FÓRUM DA INTERCULTURALIDADE
O Fórum da Interculturalidade é uma actividade integrada no Projecto Vamos Utopiar, a
decorrer desde Setembro de 2005 com o apoio da Iniciativa Comunitária Equal, e que resulta
da parceria de cinco entidades de diferentes quadrantes dam sociedade, que decidiram
juntar-se pela participação igualitária de imigrantes e minorias étnicas na sociedade
portuguesa.
O fórum terá lugar no dia 19 de Novembro, entre as 9h30 e as 17h00, no Auditório do Colégio
S. João de Brito, em Lisboa. Pretende constituir-se como uma oportunidade para ouvir a
sociedade civil e dar visibilidade à perspectiva daqueles que normalmente não têm voz. É um
espaço de intervenção em que os principais actores são pessoas imigrantes e de minorias
étnicas, convidadas a partilhar os resultados da sua reflexão acerca da condição dos homens e
das mulheres imigrantes em Portugal junto do público em geral e de “interventores
convidados”.
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