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PRÓS E CONTRAS

Os muitos colegas que certamente assistiram aos Prós e Contras da RTP de 2 ª feira, 27, terão

certamente ponderado ser invulgar que se faça um debate sobre ensino superior com tal grau

de abertura e de exposição mediática. Pelo menos, tal contribuiu para reduzir o défice nesta

área. Nesta perspectiva, todos os intervenientes estão de parabéns. Parece-nos, de momento,

de formular apenas três breves notas.

A primeira, sobre a avaliação externa. O SNESup tem-se pronunciado desde há muito tempo

em favor da avaliação, e, mais recentemente, da avaliação externa, em múltiplos domínios, e

inclusive no da progressão na carreira docente. Mas, como foi já divulgado aos associados e

publicado no nosso site www.snesup.pt , não prescinde a sua Direcção de uma nota

(moderadamente) crítica em relação à forma como veio a correr o processo da avaliação a

cargo da ENQA. Parece confirmar-se que esta avaliação foi sobretudo pedida para

fundamentar a extinção do CNAVES e a forma como o Ministro se tem referido ao processo, e

se voltou a referir no programa da RTP, deixa entender que terá sido submetido a fortes

pressões para manter a organização vigente.
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A segunda, sobre o espírito e o discurso reformistas. Aquilo que vem sucedendo noutros

sectores tutelados pelo Estado - ministros imbuídos de espírito, ou pelo menos, de discurso,

reformista que enfrentam opositores apresentados como abencerragens do conservadorismo -

não se irá passar no ensino superior. Ao discurso reformista de José Mariano Gago

contrapõem-se outros discursos tão ou mais radicalmente reformistas, como o de António

Sampaio Nóvoa, que de caminho desmontam as "justificações" para o corte de verbas no

superior sem fazer deste o alvo exclusivo das suas preocupações. Cremos haver espaço para

outras intervenções com esta índole, e, como já dissemos no anterior número do InfoSNESup,

apoiaremos no que pudermos a sua divulgação.

A terceira e última, sobre o "Reitores, maus gestores !" que o colega Luís Moniz Pereira vem há

anos lançando, designadamente através de artigos na imprensa do nosso Sindicato.

Certamente não há que fazer apreciações em bloco: há reitores bons gestores das suas

universidades, reitores que seriam talvez bons gestores de outras organizações que não as

universidades, e outros que, sem apelo nem agravo, nem para uma nem para outra coisa

servem. Mas Moniz Pereira chamou a atenção sobretudo para situações pantanosas que se

verificam em algumas instituições, sem que os reitores tenham força ou vontade suficiente para

as superarem. Nesse sentido, o debate é pertinente, poderá ser útil, e merece ser estimulado.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO

Tal como no ano passado, o Parlamento voltou a desprezar a possibilidade de incluir na Lei do

Orçamento um artigo que regulasse, com carácter transitório, a institucionalização do subsídio

de desemprego a quem a ele ainda não tem acesso, no entanto desta vez o Grupo

Parlamentar do Partido Socialista foi o único a votar contra. O SNESup e a FENPROF vão

escrever a este grupo parlamentar, que foi o único a recusar a marcação de uma reunião com

as organizações sindicais.

Registamos a excelente recepção que, a adicionar à encontrada antes junto do CDS, BE e

PCP, recebemos do Partido Ecologista Os Verdes e do PSD.

Lamentamos que a Deputada Luísa Mesquita tenha sido afastada das suas funções na

Comissão Parlamentar da Educação, Ciência e Cultura, dias depois da sua reunião com as

organizações sindicais, o que só prejudicou a possibilidade de levar a Plenário a posição

recusada em Comissão, possibilidade que implicava uma convergência dos grupos

parlamentares que tinham apoiado a proposta sindical.

Cabe aqui expressar o nosso reconhecimento a Luísa Mesquita, certamente uma das

Deputadas mais bem preparadas da Comissão, com a qual o SNESup teve o primeiro contacto

em Março de 2000, justamente a propósito do subsídio de desemprego, e que sempre nos

enviou as suas intervenções e requerimentos parlamentares.
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ENSINO SUPERIOR NA MANIFESTAÇÃO DE 25 DE NOVEMBRO

A iniciativa que divulgámos em comunicado difundido entre os associados correu de forma

positiva, respeitando a CGTP os docentes do ensino superior e investigadores que se

apresentavam com palavras de ordem próprias e desfilando num sector próprio da

manifestação.

Foram palavras de ordem comuns à ABIC, FENPROF e SNESup as seguintes:

"Ensino Superior e Investigação: Por condições de funcionamento dignas. Não aos cortes

orçamentais. Não à precarização. Não ao desemprego de docentes e investigadores ".

A representação do SNESup levou também pancartas com os dizeres: "Subsídio de

desemprego , direito constitucional, mais uma vez negado. Por um verdadeiro investimento no

ensino superior, não aos cortes sem estratégia. Reestruturação com transparência.

Reestruturação com responsabilidade social . Reestruturação com critérios - Reestruturação

com participação . Reestruturação com respeito pela legalidade."

A todos os que participaram, em dia que ameaçava um dilúvio que afinal se não materializou,

os nossos agradecimentos.

CLÁUDIA MAGALHÃES

No acidente aéreo que vitimou quatro portugueses no Chile e a que a comunicação social fez

ampla referência, perdeu a vida Cláudia Magalhães, uma das directoras da agência "Parceiros

de comunicação" que há três anos vem trabalhando com o SNESup, e que na referida agência

apoiava directamente o nosso Sindicato, sendo responsável pela grande facilidade de

relacionamento com a comunicação social que fomos atingindo.

Damos aqui pública nota do nosso reconhecimento e do pesar que esta perda nos provoca. A

Cláudia deixou amigos na anterior e na actual Direcção deste Sindicato.

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM

Realizou-se em 21 de Novembro último, por iniciativa do SNESup, uma reunião entre o

Conselho Directivo da Escola Superior Agrária, por um lado, e o SNESup e o SPGL, por outro

lado, tendo estado presente a Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Prof. Maria

José Pagarete. Em causa os mecanismos de financiamento e de gestão que têm provocado a

redução do pessoal docente contratado - saiu recentemente uma colega doutorada, nossa

associada - ou a sua passagem de dedicação exclusiva para tempo parcial. Os Sindicatos irão

receber alguns elementos de informação adicionais e preparar uma proposta que apresentarão

ao IPS e ao MCTES.

Registamos com muito agrado a disponibilidade manifestada pelo Conselho Directivo.
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CONGRESSO NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

O SNESup participou no Congresso Nacional do Ensino Superior Politécnico que teve lugar a

23 e 24 de Novembro de 2006 no Fundão.

Organizado pela Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior

Politécnico, o Congresso visou debater a política educativa e a acção social no Ensino Superior

Politécnico, assim como os efeitos da implementação do Processo de Bolonha. Representado

pelo Presidente da Direcção, o SNESup, acompanhado por representantes da UGT e da

CGTP-IN, participou num painel destinado a discutir as consequências no panorama social da

implementação do processo de Bolonha.

FUSÕES & AQUISIÇÕES NO PARTICULAR

A COFAC, entidade titular da Universidade Lusófona, adquiriu a maioria do capital do Grupo

Ensinus, que, no ensino superior, detêm a CODEPA, entidade titular do Instituto de Novas

Profissões e a Ensinus - Estudos Superiores, SA, entidade titular do Instituto Superior de

Gestão.

ME CONTINUA A DESVALORIZAR EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR

O Sindicato recebeu uma comunicação do ME da Educação sobre contagem do tempo de

serviço no superior para profissionalização em exercício que iremos colocar no site em próxima

remodelação da Secção Jurídica deste e que entretanto enviaremos a todos os colegas que a

solicitem.

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

O SNESup celebrou um acordo com uma entidade especializada que permitirá dar

cumprimento às disposições legais relativas, nesta matéria, aos trabalhadores ao seu serviço.

Os Sindicatos não devem deixar de dar bons exemplos.
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