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ABAIXO-ASSINADO NACIONAL PELO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO

Está em circulação nas instituições de ensino superior um abaixo-assinado pedindo a criação
do subsídio de desemprego, dirigido ao Primeiro Ministro e a subscrever unicamente por
professores de nomeação definitiva, isto é, por aqueles cuja situação exclui o seu interesse
pessoal na medida.

Nascido de uma sugestão de uma associada do SNESup na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, e prontamente apoiado pela Direcção do nosso Sindicato, o texto a
subscrever foi enviado a todos os Presidentes dos Conselhos Científicos através de
comunicação subscrita pelos colegas Teresa Alpuim (professora catedrática da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, dirigente do SNESup), Joaquim Infante Barbosa
(professor coordenador da Escola Náutica Infante D. Henrique, dirigente do SNESup), Manuel
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Pereira dos Santos (professor catedrático da Universidade de Évora, dirigente da FENPROF) e
Mário de Carvalho (professor coordenador do Instituto Superior de Engenharia do Porto,
dirigente da FENPROF).

Destacamos a importante contribuição do colega Manuel Pereira dos Santos para este
processo. As folhas de abaixo-assinado devem ser devolvidas ao SNESup ou à FENPROF,
desejavelmente até ao fim do corrente mês de Maio.

AGENDA DO CONSELHO NACIONAL DO SNESUP

A reunião do Conselho Nacional do SNESup que se encontra marcada para Sábado 5 de Maio
às 14 h, na sede nacional, tem agendados os seguintes pontos

- alteração da composição da Mesa do Conselho Nacional;

- processo negocial e formas de actuação;

- Relatório e Contas de 2006 e medidas de gestão, bases para a elaboração do Orçamento
de 2007;

- regime disciplinar e alterações ao Regulamento da Assembleia Geral com vista,
designadamente, a operacionalizar o recurso de decisões disciplinares.

A convocação da Assembleia Geral do SNESup será feita posteriormente a esta reunião do
Conselho Nacional, possivelmente para o início do mês de Junho.

SNESUP COM REPRESENTANTE DA REPUBLICA PARA OS AÇORES

A Comissão Sindical do SNESup na Universidade dos Açores – Ponta Delgada foi recebida em
18 de Abril pelo Senhor Representante da República para os Açores, Juiz Conselheiro José
António Mesquita, tendo feito entrega da moção aprovada em 10 de Março de 2007 em
Encontro de Representantes e Activistas Sindicais e apresentado as principais preocupações
do Sindicato, designadamente, cortes nos financiamentos, estatuto da carreira, precariedade,
subsídio de desemprego e situação da Universidade dos Açores, etc.

O Senhor Representante manifestou-se sensibilizado para as questões expostas. A audiência
demorou cerca de hora e meia, tendo sido feitas no final declarações à comunicação social.

PARECER SOBRE A LEI DA MOBILIDADE

O SNESup enviou à Reitoria da Universidade da Madeira um Parecer Jurídico sobre a não
aplicabilidade da Lei nº 53/2006 às carreiras docentes do ensino superior. A esta questão nos
referimos já no número anterior do InfoSNESup.

POSSÍVEL REUNIÃO COM O REITOR DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

O SNESup disponibilizou-se para uma reunião com o Reitor da Universidade da Beira Interior a
propósito da situação no Departamento de Ciências do Desporto e da necessidade de
correcção, à luz do ECDU, da afectação de serviço atribuída.

Propôs igualmente que se realizasse uma reunião entre advogados para análise dos oito
processos judiciais pendentes.
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POLITÉCNICO DE BEJA: PAGAMENTO
DE REMUNERAÇÕES FALHA PELO SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO

Os 30 docentes da Escola Superior Agrária, aos quais, por alegada insuficiência orçamental,
foram apenas pagos dois terços do vencimento em Março, viram a situação reeditada em Abril.

SITUAÇÃO CIENTÍFICAMENTE INCORRECTA,
MORALMENTE ABJECTA E ETICAMENTE REPROVAVEL

O SNESup tem vindo a chamar a atenção para o concurso recentemente aberto pelo Edital nº
252/2007 na Escola Superior de Tecnologia de Viseu, do qual o Presidente do Instituto
Politécnico já se demarcou, invocando que a Escola goza de autonomia científica e pedagógica
e que o Instituto abomina qualquer "situação cientificamente incorrecta, moralmente abjecta e

eticamente reprovável".

Já foi pedido ao Ministério Público que promova a anulação do referido concurso.

Recordamos que a "Declaração do SNESup sobre transparência nos concursos e outros
procedimentos de contratação" inserta em 7 de Julho de 2004 no nosso site
http://www.snesup.pt/htmls/EEVVlAAlZyumQzlwjB.shtml continua a nortear a nossa intervenção
neste domínio.

PELA ARREATA

Apesar de o Instituto Superior de Gestão tem mudado de proprietários, Manuel Avelino de
Jesus (em licença de longa duração do ISEG) continua a emitir "Comunicados do Director" em
que manda os docentes "conduzir" os alunos para várias realizações. Desta vez não se trata
das orações de sapiência dos "professores catedráticos convidados" Manuela Ferreira Leite ou
Joaquim Pina Moura, mas de uma JOBSHOP em que os alunos deverão permanecer dois dias
a fio. Aprecie-se o estilo:

"Solicito a todos os estudantes e docentes a participação activa na JOBSHOP 2007 ISG

organizada pela Associação dos Estudantes do ISG nos próximos dias 2 e 3 de Maio. Os

docentes deverão, nos períodos lectivos dos dias referidos, conduzir os seus estudantes para o

local de realização do evento. Os sumários das aulas nos dias 2 e 3 de Maio deverão fazer

referência a esta participação e as folhas de presença dos estudantes serão assinadas no local

de realização da JOBSHOP".

Avelino de Jesus ainda não percebeu, apesar da má experiência dos Seminários de
Investigação (Ensino Superior - Revista do SNESup nº 22), que aquilo que tem interesse não
precisa de ser tornado obrigatório, e que aquilo que não interessa a ninguém não pode ter
carácter vinculativo.

UNIVERSIDADE INTERNACIONAL CONFIRMA REMUNERAÇÕES EM ATRASO

A Universidade Internacional, cuja fusão com a Universidade Independente chegou a ser
anunciada, confirmou à comunicação social a existência de remunerações em atraso.

Sem que tal tivesse suscitado reacções do Ministério de tutela, esta instituição procedeu há
uns anos à redenominação dos contratos de trabalho dos seus docentes para contratos de
prestação de serviços.
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O SNESup tem sido convidado a prestar declarações à comunicação social sobre as situações
que se verificam no ensino superior particular e cooperativo.

PETIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO EUROPEIA DE SINDICATOS

Pode ser assinada em http://www.ugt.pt/peticao.htm a Petição da Confederação Europeia de
Sindicatos (CES) "Por serviços públicos de alta qualidade, acessíveis a todos".

Esta Petição é apoiada pela União Geral de Trabalhadores (UGT) e pela Confederação-Geral
dos Trabalhadores Portugueses (CGTP).

O SNESup, que subscreve a petição enquanto pessoa colectiva, apela à sua assinatura.

FCT ABRE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1000 DOUTORADOS

No âmbito do “Compromisso com a Ciência”, a Fundação para a Ciência a Tecnologia abriu um
concurso para a contratação de 1000 doutorados para o Sistema Científica Nacional. A lista
com o número de doutores a contratar por cada instituição está disponível em
http://www.fct.mctes.pt/ciencia2007/1000/

PRÉMIO DESCARTES PARA A INVESTIGAÇÃO

O prémio Descartes, atribuído no âmbito do 7º Quadro-Programa para a Ciência, visa distinguir
a investigação efectuada no âmbito de parcerias internacionais.

Informações adicionais podem ser obtidas no Guia de Candidatura aos Prémios Europeus à
Investigação http://ec.europa.eu/research/descartes/pdf/descartes_guide_for_applicants_en.pdf

Em http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=48
podem ser obtidas informações sobre datas de candidaturas, submissão de propostas e
documentação necessária.

MOVIMENTO UNIVERSIDADE ALTERNATIVA

MUdA é um movimento recém-criado por estudantes, professores e investigadores da FCUL
que visa promover o activismo cívico, político e cultural na Universidade. O Muda propõe-se
organizar iniciativas destinadas a reflectir sobre a vida académica. O movimento edita o Jornal
RADAR e tem o seu site disponível em http://muda.co.nr/

CICLO DE CONFERÊNCIAS: TEMAS DE EDUCAÇÃO

A Unidade de I&D de Ciências da Educação, da Universidade de Lisboa, promove um ciclo de
conferências sobre educação entre Abril e Junho. O Programa está disponível em
http://conferencias.uidce.fpce.ul.pt

ELEIÇÕES NA FUP

Na sequência das eleições para os órgãos de governo da FUP (Fundação das Universidades
Portuguesas), que decorreram na passada quarta-feira, dia 18 de Abril, o Professor Sérgio
Machado dos Santos foi reconduzido como Presidente do Conselho Geral da FUP.
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A FUP é uma instituição de direito privado e utilidade pública, subscrita por 14 Universidades
Estatais e pela Universidade Católica, todas integrantes do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP). Desde a sua criação, aderiram à FUP o ISCTE, a
Academia Militar, a Academia da Força Aérea e a Escola Naval.

CONFERÊNCIA SOBRE O MODELO LABORAL DE FLEXISEGURANÇA

O Embaixador dinamarquês, Lars Vissing, apresenta, a 2 de Maio, na Faculdade de Economia
e Gestão da Universidade Católica Portuguesa do Porto, o “Flexicurity Model”, modelo
dinamarquês que tem vindo a ser indicado para eventual adopção em Portugal.

2ª MOSTRA DE PROJECTOS SOCIAIS DO DISTRITO DE LEIRIA

A REAPN – Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal – Núcleo Distrital de Leiria, o CIID – Centro
de Investigação Identidade(s) e Diversidade(s) e o Curso de Serviço Social da Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, estão a organizar a II Mostra de Projectos
Sociais do Distrito de Leiria, que decorrerá no dia 9 de Maio 2007, a partir das 9h00, no
campus 5 do Instituto Politécnico de Leiria (antiga Escola Superior de Enfermagem).

Com a realização desta mostra de projectos intitulada "Em busca de caminhos integrados para
o desenvolvimento social – experiências do Distrito de Leiria”" pretende-se divulgar vários
projectos do distrito de Leiria com intervenção em problemáticas sociais distintas,
consciencializar e incentivar para o trabalho em parceria/rede e envolver os destinatários dos
projectos numa perspectiva de empowerment.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril – Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da
gravidez.

Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril – Institui a faculdade de dispensa, no relacionamento
com os serviços públicos, de apresentação de certidão comprovativa de situação tributária ou
contributiva regularizada.

Decreto-Lei n.º 150/2007, de 27 de Abril – Aprova a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Decreto-Lei n.º 151/2007, de 27 de Abril – Aprova a orgânica da Direcção-Geral do Ensino
Superior.

Decreto-Lei n.º 152/2007, de 27 de Abril – Aprova a orgânica da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P.
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