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UMA APOSTA GANHA

As boas notícias sobre o subsídio de desemprego dão razão finalmente não só a um esforço

desenvolvido ininterruptamente desde 1999 mas às opções que tomámos em Junho deste ano:

sem prejuízo da intervenção quanto ao RJIES, manter em aberto a frente laboral, e no quadro

laboral, sem deixar de investir na revisão dos Estatutos de Carreira, apostar no relançamento da

pressão quanto ao subsídio de desemprego.

Muito há ainda a fazer, quer para evitar meias soluções que deixem parte dos nossos

representados desprotegidos, quer para travar a extinção de postos de trabalho qualificados, que

terá tendência a recrudescer com o álibi de já haver subsídio de desemprego.

Quanto à revisão dos Estatutos de Carreira, o Ministro abandonou o calendário anunciado em 5

de Junho às organizações sindicais, sem uma palavra sequer para estas. Como já vem sendo

habitual.



InfoSNESup – Nº 66 – Outubro de 2007 – 1ª Quinzena
2

SNESUP PROMOVE DEBATES SOBRE O TÍTULO ACADÉMICO DE ESPECIALISTA

A atribuição do título académico de especialista previsto no RJIES vai ser debatida em

reuniões promovidas pelo SNESup com o seguinte calendário:

- 25 de Outubro (5 ª feira) - 16 h 30 m - Lisboa;

- 26 de Outubro (6 ª feira) - 15 h - Coimbra

- 27 de Outubro (Sábado) - 15 h - Porto

Inscrições em snesup@snesup.pt

De acordo com o número de inscrições recebido, proceder-se-á a marcação e divulgação das

salas.

FUNDAÇÕES: IST NÃO OPTA POR ESSE CAMINHO

A maioria dos membros do Conselho Científico do IST afastou um cenário em que o Instituto

começaria já a trabalhar para a sua transformação em Fundação.

O nosso Sindicato, nas posições que tomou sobre o RJIES, foi, nesta matéria, prudente e

pragmático, chamando a atenção para que a Lei dava ao regime fundacional prerrogativas que

não lhe eram inerentes e que o incentivo implícito à secessão de instituições iria desestabilizar

inutilmente as Universidades.

Há aqui também, obviamente, uma conotação de "privatização" que suscita controvérsias

apaixonadas, mas é de chamar a atenção que em diversas instituições de ensino superior existem

situações em que um grupo ou até um indivíduo se apropriou já de facto dos meios materiais e

financeiros, dos lugares de quadro, das ligações com os stakeholders, conduzindo a uma

privatização de facto, tolerada por um MCTES cada vez mais avesso a controlar e a intervir.

QUEBRA NO FINANCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR PREJUDICA FORMAÇÃO GRADUADA

A aproximação da discussão do Orçamento de Estado para 2008 não pode deixar de constituir

um momento para que sejam lembrados os cortes orçamentais que, com o Orçamento de Estado

de 2007, foram infligidos às instituições de Ensino Superior Público.

Entrados no último trimestre de 2007, num momento em que esses cortes fazem sentir as suas

maiores consequências, o SNESup tem recebido algumas informações preocupantes.

Entre elas, merece particular destaque o facto de a difícil gestão corrente de algumas instituições

estar a conduzir à retenção de verbas destinadas a financiar a investigação científica e a

formação avançada e graduada. Designadamente verbas remetidas pelo POCI, a título de custos

de formação com doutorandos, e tranches relativas a propinas de mestrado e de doutoramento.

Em vez de estarem a ser canalizadas para os fins a que se destinam, essas verbas, com prejuízo

claro para as unidades de investigação, estão a ser temporariamente mobilizadas para responder

às urgências de tesouraria de instituições de ensino superior particularmente afectadas pelos

cortes orçamentais.
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REFORÇO DA CAPACIDADE DE APOIO JURÍDICO

O SNESup contará em 2007/2008 com a colaboração dos senhores advogados José António

Covas, Tiago Matos Fernandes e Arlindo Gameiro (consultas na sede de Lisboa), José Henriques

Martins (consultas na sede do Porto) e Paulo Veiga e Moura (consultas na sede de Coimbra), e

ainda com a senhora advogada Rita Almeida d´Eça que irá trabalhar em processos

judiciais directamente acompanhados pela Direcção.

Este reforço, que se assume ir criar alguma pressão sobre as contas do Sindicato, decorre das

necessidades de intervenção em situações conflituais cuja incidência se vai multiplicando.

DELEGADOS REGIONAIS NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

A Direcção do SNESup passou a contar com duas representantes directas suas na Região

Autónoma, ou seja Teresa Nascimento (subsistema universitário) e Fátima Pontes (subsistema

politécnico), mantendo-se em funções os delegados sindicais eleitos oportunamente pelos

associados de cada Secção Sindical.

REFORÇADA EQUIPA DE COORDENAÇÃO DE LISBOA

Os Delegados Regionais Elisabete Freire (F. Arquitectura UTL) e Gonçalo Xufre (ISEL) estão a

ser coadjuvados por Marc Jacquinet (U. Aberta) e Luís Cavique (E.S. Comunicação Social).

SNESUP NA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA

O SNESup esteve reunido, a 10 de Outubro, com associados e docentes da ESSG. A reunião,

realizada nas instalações da escola, permitiu debater a entrada em vigor do RJIES, questões

relativas aos estatutos de carreira e casos de natureza laboral. Na reunião, assumiu particular

destaque a análise e formas de resolução da situação de docentes que, pertencendo a quadro de

instituições não ligadas ao ensino, se encontram em comissão de serviço na ESSG. Eventuais

mudanças na natureza jurídica das instituições de origem dos docentes e efeitos extemporâneos

da antecipação do Regime de Vínculos, Remunerações e Carreiras podem confrontar algumas

instituições de Ensino Superior com a ameaça da estabilidade do seu corpo docente.

O SNESup procurará acompanhar estas situações, que merecem, desde já, a atenção da tutela.

ISMAI

Suspenso o despedimento a que nos temos referido em comunicados, o visado reapresentou-se

no Instituto acompanhado por dois membros da Direcção, sem que lhe fosse atribuído qualquer

serviço.

Continuamos disponíveis para o diálogo com a entidade proprietária do ISMAI, mas assim é difícil,

muito difícil...

No dia 27 de Outubro terá lugar na sede do Porto uma assembleia da secção sindical do ISMAI,

convocada pela Direcção do SNESup.
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MANIFESTAÇÃO DE 18 DE OUTUBRO

Em comunicado reservado aos associados, a Direcção do SNESup colocou há meses a hipótese

de uma participação organizada do Sindicato nas manifestações por ocasião da cimeira europeia,

caso se continuassem a registar situações graves como a não-institucionalização do subsídio de

desemprego.

Apesar da evolução positiva verificada nesta questão concreta, mantemos a ideia de que uma

grande participação na manifestação que terá lugar em 18 de Outubro no Parque das Nações

reforçará globalmente o campo sindical.

Uma presença organizada do SNESup enquanto tal, com palavras de ordem autónomas e na

linha da que tentámos em 25 de Novembro do ano passado, exigiria no entanto que se

mantivesse com a CGTP um relacionamento institucional mais definido, do tipo acordo de

cooperação (previsto nos Estatutos do SNESup) e que esta não se tem mostrado disponível para

consolidar.

PROGRAMA DE APOIO A EDIÇÕES

O Instituto Camões sustenta um projecto de apoio à edição no estrangeiro que se constitui como

um incentivo à edição de obras de autores de língua portuguesa traduzidos para outros idiomas.

O apoio assenta no compromisso de aquisição de um determinado número de exemplares da

obra a editar, com uma redução a negociar sobre o preço de venda ao público.

Podem submeter propostas a este apoio as editoras estrangeiras que pretendam editar obras de

autores de língua portuguesa.

Cada editor só poderá apresentar anualmente o máximo de duas obras.

O formulário de apresentação de propostas está disponível on-line em www.instituto-

camoes.pt/edicao.htm

As propostas devem ser apresentadas entre 1 de Janeiro e 15 de Março do ano em que a obra irá

ser editada.

Excepcionalmente poderão ser apoiadas editoras portuguesas que pretendam editar obras de

autores portugueses noutros idiomas.

PRÉMIO JACQUES DELORS. MODALIDADE DE ENSAIO ACADÉMICO

O Centro de Informação Europeia Jacques Delors distingue anualmente, com a atribuição do

Prémio Jacques Delors, um trabalho de investigação académica sobre a União Europeia. O

prémio, no valor de 5000 euros, visa promover a produção de obras inéditas, em língua

portuguesa, relacionadas com a União Europeia. O prémio destina-se a titulares de grau

académico que podem submeter teses de mestrado ou doutoramento que não tenham sido

objecto de publicação e que versem temas relacionados com a realidade comunitária. As

candidaturas estão abertas até 15 de Novembro de 2007. Mais informações em www.ciejd.pt
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TRADITIONAL FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

A Fundação Fulbright mantém aberto, até 31 de Outubro de 2007, um concurso para o ano

académico 2009/2010, visando o ensino, consultoria e investigação, efectuados por Professores

e/ou Investigadores americanos em instituições portuguesas de ensino superior e/ou centros de

investigação. O concurso destina-se a todas as áreas científicas.

Os projectos seleccionados pela Comissão são enviados ao Council for International Exchange of

Scholars (CIES), que procederá à abertura do concurso para professores e/ou investigadores nos

Estados Unidos da América. As candidaturas recebidas no CIES, depois de pré-seleccionadas,

são enviadas à Comissão, que as apresentará às instituições portuguesas para apreciação e

escolha de entre os candidatos propostos.

As candidaturas deverão ser submetidas online. Mais informações em

http://www.ccla.pt/por/2.0acti/2.1.1bolsa.php?op=70efdf2ec9b086079795c442636b55fb

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Portaria n.º 1214/2007, de 20 de Setembro – Procede à fusão do Tribunal Administrativo e Fiscal

de Loures com o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa e determina a desagregação do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e no

Tribunal Tributário de Lisboa.

Portaria n.º 1223/2007, de 20 de Setembro – Aprova o modelo de certificação médica do tempo

de gravidez.

Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro – Aprova um regime especial de aquisição imediata

e de aquisição online de marca registada e altera o Código da Propriedade Industrial, o Código do

Registo Comercial, o Decreto-Lei n.º 145/85, de 8 de Maio, o Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de

Julho, o Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, e o regime jurídico dos procedimentos

administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei

n.º 76-A/2006, de 29 de Março.

Portaria n.º 1277/2007, de 27 de Setembro – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Aprova o modelo de requerimento do abono de família pré-natal e do abono de família para

crianças e jovens.

Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro – Altera o Código do Registo Civil, o Código Civil, o

Decreto-Lei n.º 519-F2/79, de 29 de Dezembro, o Código do Notariado, os Decretos-Leis n.os

272/2001, de 13 de Outubro, e 236/2001, de 30 de Agosto, e o Regulamento Emolumentar dos

Registos e do Notariado

Resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2007, de 2 de Outubro – Estabelece as orientações

relativas à acessibilidade pelos cidadãos com necessidades especiais aos sítios da Internet do

Governo e dos serviços e organismos públicos da administração central.

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 - 10 - 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 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt


