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UMA PROPOSTA DE LEI DO OE QUE,
PARA ALÉM DE NOS SACRIFICAR, NOS DESRESPEITA
A proposta de lei do OE para 2012, para além de nos sacrificar como
cidadãos (a contração planeada da economia) e como contribuintes que
também somos (o aumento de impostos directos e indirectos) desrespeitanos enquanto profissionais. Pelo impacto das medidas e pela justificação que
delas é dada.

1

Em termos de impacto das medidas, esperámos que o critério anunciado
para os pensionistas - não acumulação do corte do subsídio de férias e de
Natal com as reduções do montante mensal das pensões - fosse aplicado
também a quem está "no activo". Esperança baldada: na proposta de lei do
OE para 2012 lá está em letra miudinha, que se mantêm os artigos tal e tal da
lei do OE para 2011 e acumulando com esta manutenção, não serão pagos
subsídios de férias e de Natal.
Em termos de justificação, percebe-se que estas medidas temporárias
tendem a ser "para sempre", sem que se ouse dizê-lo. O próprio Primeiro
Ministro disse ao país que o corte seria para 2012 e 2013 e numa reunião
partidária que a televisão transmitiu, foi justificar que os funcionários
públicos, segundo um estudo do Banco de Portugal referido ao período de
1995-2005 (desde aí, que aumentos houve?), ganhavam em média mais 10 a
15% do que os empregados das empresas privadas. Daí (!) os cortes
acumulados de.17,3% para quem teve 3,5% de corte em 2011 e de 22,8%
para tem teve "direito" ao corte de 10%. O Ministro das Finanças foi tentar
justificar na televisão o injustificável, falando da segurança de emprego da
função pública. Ora um dos "cuidados" do articulado do OE para 2012 foi
justamente o prever a retirada dos proporcionais dos subsídios de férias e de
Natal aos contratados a termo cujos contratos não sejam renovados. Como
se pode acreditar nestes discursos?
A proposta de lei do OE revoga e altera também disposições da Lei
nº62/2007 (RJIES) reduzindo a autonomia em matéria de gestão de pessoal e
de concursos, e impondo a cada dirigente de instituição uma redução de 2%
do pessoal em cada ano. Andaram bem os reitores e presidentes de
politécnicos que usaram responsavelmente durante 2011 a sua autonomia,
enquanto a tiveram, andaram mal aqueles que, temerosos perante boatos e
interpretações, deixaram paralisar as suas instituições e prejudicaram
colegas no seu direito à carreira.
Estão a tempo de reparar os danos até ao fim do ano, mas exige-se a todos,
aos que se portaram bem e aos outros, que saibam reagir e não deixem cair a
autonomia. Se o fizerem, estaremos sem reservas a seu lado.
http://www.dgo.pt/oe/2012/Proposta/Lei/Lei-2012.pdf
_____________________________________________________________
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COMO ACTUAR DESTA VEZ?
Embora ultrapassem em amplitude, e podemos dizer em brutalidade, os
cortes do OE para 2011, os cortes previstos para 2012 poderão suscitar o
mesmo tipo de respostas. A questão é se elas serão adequadas e suficientes.
Sobretudo não poderemos interiorizar que se trata de “medidas para
sempre”.
Apesar de propenso a exercícios notáveis de contorcionismo jurídico o
Tribunal Constitucional terá de ser novamente confrontado com esta
situação, ou por requerimento de deputados, que conviria fosse melhor
fundamentado que o anterior, ou em consequência de acção judicial
colocada nos Tribunais Administrativos. Tal como em 2011, o nosso Sindicato
colocará acções colectivas que abrangerão todos os seus representados, sem
necessidade de requerimentos, reclamações ou impugnações individuais.
Noutro plano, é já conhecido que as duas Confederações de Sindicatos vão
novamente convocar conjuntamente uma greve geral. Cabe-nos aqui
recordar que, quase dia por dia, se registou há um ano um processo
semelhante e que o SNESup decidiu em Assembleia Geral convocar uma
greve nacional do ensino superior coincidente. Sem prejuízo de todos
sentirmos necessidade de fazer alguma coisa, cabe também recordar que a)
a amplitude do movimento de há um ano foi muito desigual b) as
confederações se desentenderam logo a seguir c) quer uma quer outra das
confederações permanecem surdas às propostas de estabelecimento de
acordos formais de cooperação com o SNESup, como se as funções dos
sindicatos independentes fossem “dar as tropas” para estas lutas sem
participarem nos processos de decisão.
De forma que está em aberto para o SNESup e para todos os docentes do
ensino superior definir como se há-de actuar desta vez.
Entretanto as gravíssimas restrições à autonomia das instituições do ensino
superior que vão prejudicar o funcionamento destas e criar situações ainda
mais potencialmente lesivas dos direitos de muitos colegas deverão se
possível ser enfrentadas de forma concertada, no momento da aprovação do
OE e durante a sua execução.
Pediremos reuniões urgentes ao CRUP e ao CCISP.
O nosso Conselho Nacional reunirá no próximo dia 29 de Outubro.
_____________________________________________________________
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ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO
DA CIÊNCIA ABRE PERSPECTIVAS...
A entrevista de Leonor Parreira, Secretária de Estado da Ciência, no Expresso
de Sábado, merece ser lida atentamente. Entre outras afirmações, retivemos
as seguintes "Só as maiores empresas recrutam doutorados e, mesmo assim,
não tanto como deviam. O que não pode daí ser deduzido, como já tenho
ouvido, é que não se deve continuar a investir tanto em recursos altamente
qualificados", "As universidades e politécnicos têm um número de
doutorados contratados inferior ao das melhores universidades da Europa, o
que quer dizer que o ensino superior está longe de ter absorvido o número
de doutorados que devia", "Um pós-doc não deveria exceder um máximo de
cinco anos, porque numa carreira científica a fase de pós-doutoramento é de
consolidação da experiência e a primeira rampa para a independência
profissional. Por isso não pode ser renovada como uma espécie de recurso
para a empregabilidade do próprio doutorado". As propostas é que são ainda
pouco precisas...
Leia aqui a entrevista:
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/20111015_expresso_ciencia.pdf
Não obstante a visão de Leonor Parreira, chegam ao Sindicato notícias de
várias instituições de ensino superior politécnico em que a retirada dos
apoios PROTEC está a ameaçar a realização de doutoramentos.
Em que ficamos?
_____________________________________________________________

IP COIMBRA: A SITUAÇÃO DOS DOCENTES DA ESTGOH
Em reunião realizada em 12 de Outubro último com a Presidência do
Instituto Politécnico de Coimbra o SNESup colocou questões relativamente
aos docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do
Hospital, tendo obtido a indicação de que o IPC considera ser possível, face à
actual quebra de procura que se verifica, ir procedendo à sua afectação às
restantes escolas, localizadas em Coimbra.
Continuaremos a acompanhar a situação.
_____________________________________________________________
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SNESup PEDE FISCALIZAÇÃO AO IP LISBOA
O nosso Sindicato ganhou uma acção judicial contra o IPL visando a obtenção
de informação sobre celebração e renovação de contratos a termo (a que
este está obrigado nos termos do nº 1 do Artigo 97º do Regime do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas) e está agora a desencadear diligências
com vista a conseguir a revogação:
- do Regulamento de Avaliação de Desempenho na parte em que
prevê a classificação automática com muito bom dos dirigentes do
IPL e das suas unidades orgânicas (quando a lei mandar avaliar
também a componente de gestão e proceder a diferenciação de
desempenho);
- de um regulamento que prevê o recurso à aquisição de serviços para
desempenhar funções docentes previstas no Estatuto de Carreira.
Desde já, pedimos à entidade competente a realização de uma acção de
fiscalização, com vista a, se nos for dada razão, ser promovida a reposição
das importâncias que sejam consideradas indevidamente pagas.
_____________________________________________________________

PROTOCOLO COM EUROPCAR INTERNACIONAL
– ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
O SNESup celebrou um protocolo em que os nossos associados passam a
beneficiar de descontos ao adquirirem os serviços da Europcar, mediante
apresentação do cartão de sócio ou documento credenciado pelo SNESup.
Os descontos são de 5% ou 10% para aluguer de viaturas no estrangeiro ou
em Portugal, respectivamente.
Para usufruírem destas vantagens a reserva deverá ser feita no site da
Europcar www.europcar.pt ou no Centro de Reservas (219407790),
indicando o número de contrato celebrado entre o SNESup e a Europar e
apresentar cartão de sócio aquando da efectivação do aluguer.
_____________________________________________________________
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EVENTOS
Conferência Internacional “Gender, Violence(s) and Social Change”
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
17-18 Outubro 2011
http://onvg.fcsh.unl.pt
Conferência “O Plágio no Ensino Superior”
Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE – IUL)
19 Outubro 2011
http://www.iscte-iul.pt/home/noticias.aspx?NewsID=e70c0bf7-4b70-47aeb9d3-8b2d80f26301
II Congresso Internacional de Mediação “Justiça Restaurativa”
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade Técnica de Lisboa
20-22 Outubro 2011
http://www.gral.mj.pt
Colóquio Internacional “A Política para a Saída da Crise:
Europa Mediterrânica e América Latina em Comparação”
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
21-22 Outubro 2011
http://www.ces.uc.pt
I Encontro Internacional
“ Educação, Currículo e Didácticas: Tendências, Contextos e Dinâmicas”
Universidade dos Açores, Campus de Ponta Delgada
27 - 29 Outubro 2011
http://www.dce.uac.pt
Colóquio “Violência doméstica
sobre mulheres: respostas, dilemas e desafios”
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
28 Outubro 2011
http://www.ces.uc.pt
Fórum da Indústria Extrativa
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
29 Outubro 2011
http://www.fe.up.pt
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Jornada “Mitos e Lendas de Portugal e Espanha
- Abordagens Multidisciplinares”
Instituto Politécnico de Castelo Branco
2 Novembro 2011
http://www.ipcb.pt
Call for papers - VI Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política
“Como se faz a Ciência Política. Metodologias de análise política em Portugal”
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade Técnica de Lisboa
1-3 Março 2012
Prazo: 24 Outubro 2011
http://www.apcp.pt

1ª Edição dos Estados Gerais da Gestão nos Países de Expressão Latina
“Para uma gestão sustentável e responsável:
o contributo dos países de expressão latina”
22-24 Março 2012
Prazo: 15 Janeiro 2012
http://www.eggpel.org
Colóquio Internacional
"Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada"
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
23-24 Abril de 2012
Prazo: 30 de Dezembro de 2011
http://www.ics.ul.pt
Congresso Internacional “Entre a História e o Direito”
(Homenagem ao Professor António Hespanha)”
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa,
27 -28 Setembro 2012
Prazo: 31 Março 2012.
http://www.ics.ul.pt
_____________________________________________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro
Procede à segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de
compensação em diversas modalidades de cessação do contrato de
trabalho, aplicável apenas aos novos contratos de trabalho.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19800/0463604638.pdf
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Portaria n.º 278/2011. de 14 de Outubro
Primeira alteração à Portaria n.º 1333/2010, de 31 de Dezembro, que
estabelece as regras aplicáveis à avaliação do desempenho dos docentes
que exercem funções de gestão e administração em estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, bem
como em centros de formação de associações de escolas.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19800/0463904639.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 127/2011. de 12 de Outubro
Eleição de dois membros para o Conselho Superior de Segurança Interna.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19600/0460804608.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 126/2011. de 12 de Outubro
Eleição para o Conselho Superior de Informações.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19600/0460804608.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 125/2011. de 12 de Outubro
Eleição para a Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19600/0460804608.pdf
_____________________________________________________________
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