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A REQUALIFICAÇÃO NO ENSINO
SUPERIOR E INVESTIGAÇÃO
Depois de intimação judicial, começou no passado dia 30 de maio a ser negociada pela
Secretaria de Estado da Administração Pública com o SNESup a mais recente versão do
anteprojeto de proposta de Lei relativa ao sistema de requalificação dos trabalhadores
da Administração Pública (e que revoga o sistema de mobilidade especial).
Quando o financiamento das instituições de ensino superior tem vindo a ser
sistematicamente reduzido e a reorganização da rede de ensino superior está na
ordem do dia, estas são propostas que não nos podem deixar indiferentes.
O documento em causa define os procedimentos a adotar em caso de reorganização
de órgãos e serviços da Administração Pública e enquadramento dos trabalhadores. A
requalificação é, nesta proposta, o percurso até nova colocação ou... ao
despedimento.
Eis, de forma muito sintética, o que mais diretamente nos afeta no Ensino Superior e
Investigação em caso de reorganização das instituições:
a) Quase tudo pode justificar a requalificação. A racionalização de efetivos e
requalificação poderá ser realizada por motivos de redução do orçamento do
órgão ou serviço, decorrente da diminuição das transferências do Orçamento do
Estado ou de receitas próprias, ou de simples considerações de "estratégia", ou
até simples alterações da rede escolar, conforme foi aditado na segunda versão.
Já foi anunciado que irão ser feitos cortes nas verbas do ano de 2013 para
apressar o processo.
b) Todos os docentes e investigadores que não fiquem na sua instituição ficam
sujeitos a requalificação como condição para serem recolocados, para o que
terão de passar por concurso. Até lá manterão o vínculo presente - contrato por
tempo indeterminado ou contrato a termo. Contudo, se estiverem em período
experimental, este cessará (nitidamente a SEAP quer ignorar que professores
auxiliares, professores adjuntos e investigadores auxiliares não têm uma situação
de origem a que possa regressar).
c) Reinício do período experimental. Em caso de mudança de serviço ou órgão há
um reinício do período experimental, mesmo para os professores que já o
tenham concluído. Mesmo os professores auxiliares ou adjuntos que já tenham
cumprido a maior parte do seu período experimental de 5 anos terão de fazer
reset ao tempo cumprido na categoria e reiniciar o período de 5 anos.
d) Mudança de carreira. Pode ser que durante o período de requalificação - em que
se pode ser obrigado frequentar uns cursos do INA para facilitar esta - o
interessado acabe por ser recolocado noutra carreira, sujeitando-se ao respetivo
vencimento. Resta-lhe sempre a possibilidade de cessação do seu contrato de
trabalho.
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Como já divulgámos, o SNESup apresentou uma contraproposta ao anteprojeto em
causa tendo Hélder Rosalino deixado claro que a negociação com as demais
organizações sindicais está praticamente fechada e não existe muita margem para
alterações.
Esta pode ser a posição da SEAP no seu caminho de simulacros negociais. Mas não
pode ser aceite por todos nós. Não será aceite pelo SNESup. Não faz qualquer sentido
requalificar docentes do ensino superior e investigadores.

_________________________

PROJETO DE DESPACHO
SOBRE VAGAS E CICLOS DE ESTUDO
Muito se tem falado nos últimos dias sobre um projeto de Despacho que estaria a ser
preparado para publicação pela Secretaria de Estado do Ensino Superior sobre vagas e
ciclos de estudo já no próximo ano letivo e que teria sido já apresentado e colocado a
discussão no CRUP e CCISP.
Não podemos deixar de estranhar que um documento desta natureza e importância
tenha só agora sido apresentado quando várias instituições já definiram (ou estão a
concluir) a distribuição de serviço letivo para o próximo ano e até as vagas por ciclo de
estudos tenham mesmo já sido publicadas até em alguns órgãos de comunicação
social. Se a pressa é inimiga da perfeição, tomar decisões desta importância "em cima
do joelho" é andar a brincar com o futuro do país...
Poderão consultar aqui o projeto de Despacho em causa.

_________________________

ORÇAMENTO RETIFICATIVO NA AR
Foi enviado à AR no passado dia 31 de maio, a Proposta de Lei n.º151/XII/2.ª que
procede à 1.ª alteração à Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado
para 2013).
http://www.parlamento.pt/Paginas/XIIL2S_Orcamentoretificativo.aspx

_________________________
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AUDIÇÃO SOBRE A CIÊNCIA NA CPECC
Os membros da Direção do SNESup Raul Jorge (vice-presidente) e Romeu Videira
(coordenador da área de política científica e apoio aos investigadores) estiveram no
passado dia 21 de maio na Assembleia da República numa audição no âmbito da
temática da Ciência perante a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e
sob a proposta da Deputada relatora Elza Pais (PS).
Os representantes do SNESup tiveram oportunidade de chamar a atenção para as
dificuldades que se vão vivendo na ciência em Portugal, em particular os problemas
resultantes da diminuição de financiamento e da precariedade dos vínculos dos
investigadores. O SNESup enviou dias depois, tal como se havia comprometido na
audição, um contributo complementar à Deputada em causa.

_________________________

ADENDAS CONTRATUAIS
E OUTRAS ARMADILHAS “SEM IMPORTÂNCIA”
De vez em quando há instituições que se lembram de pedir aos docentes para
alterarem algumas das cláusulas ou para assinarem adendas aos contratos de trabalho.
Mas atenção que alterações contratuais aparentemente inofensivas podem ter
consequências graves, como sejam o prescindir de direito salariais, de progressão, de
término do vínculo contratual, entre outros.
E em geral, os colegas não são alertados para essas consequências. Costuma ser dito
que “é apenas uma formalidade sem qualquer importância”.
Apelamos a que os colegas nunca assinem esses textos “sem importância” sem antes
obterem uma opinião abalizada. Ninguém pode ser forçado ou coagido a alterar um
contrato que já está em vigor. Em caso de dúvida não deixem de contactar o SNESup
escrevendo para apoiojuridico@snesup.pt.

_________________________

SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Têm chegado ao SNESup inquietações relativas à eventual alteração do período normal
de trabalho na administração pública para as 40 horas semanais e eventuais
implicações nas cargas letivas e distribuição de serviço docente. Ao que parece
algumas instituições estarão a ser "mais papistas que o papa" e a querer implementar
algo que a Assembleia da República não terá ainda recebido e muito menos aprovado
(40h). Esclarecemos que:
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1) a passagem do período normal de trabalho para 40 horas por semana não implica
o aumento do serviço letivo no ensino superior.
2) qualquer alteração aos limites do serviço letivo implica obrigatoriamente
alterações ao ECDU e ECPDESP.
3) qualquer alteração ao ECDU ou ECPDESP implica obrigatoriamente negociação
sindical.
Até à entrada em vigor de qualquer alteração aos Estatutos de Carreira sobre esta
matéria nada poderá alterar os limites de horas letivas no ensino superior. Se alguma
instituição entender "inovar" nesta matéria informem-nos para snesup@snesup.pt.

_________________________

ENCONTROS DO SNESup
O SNESup vai promover debates durante este mês de junho sobre algumas das
grandes questões do Ensino Superior. Tome nota e participe!
- 21 de junho: Reorganização da Rede do Ensino Superior - Coimbra (IPC)
(programa a anunciar em breve)
- 25 de junho: Refletir o Processo de Bolonha - Vila Real (UTAD).
Mais informação e programa.
- 26 de junho: Bolonha - Lisboa (ISCSP-UTL).
Mais informação e programa.
Toda a informação aqui.

_________________________

SITE DO SNESup: AS NOSSAS PROPOSTAS
O SNESup além de manter o hábito de apresentar propostas sobre os documentos
sobre os quais é chamado a pronunciar-se vai também apresentando outras propostas
sobre matérias que considera relevantes para o ensino superior e investigação. E preza
a divulgação pública das mesmas.
No site do SNESup, encontra uma área onde estão acessíveis várias propostas do
SNESup sobre diversas matérias, desde o programa da Direção até à proposta
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recentemente apresentada à SEAP sobre o anteprojeto de proposta de Lei relativa ao
sistema de requalificação dos trabalhadores da Administração Pública ou mesmos
projetos de regulamentos de instituições de ensino superior.
Pode conferir as nossas propostas aqui.

_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2013. D.R. n.º 96, de 20 de maio
- Determina a execução a nível nacional de atividades associadas ao Ano Europeu dos
Cidadãos
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2013. D.R. n.º 96, de 20 de maio
- Define os Pressupostos do Acordo de Parceria a negociar entre o Estado Português e
a Comissão Europeia, estabelecendo as principais linhas de intervenção dos fundos
europeus estruturais e de investimento no ciclo 2014-2020
Declaração de Retificação n.º 26-A/2013. D.R. n.º 96, Suplemento, de 20 de maio
- Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2013, de 21 de março, que
autoriza a realização da despesa relativa à celebração dos contratos da segunda fase
do Programa de Parcerias Internacionais, à aquisição de conteúdos a disponibilizar via
b-on e às quotizações de Portugal em organizações internacionais, publicada no Diário
da República n.º 57, 1.ª Série, de 21 de março de 2013
Aviso n.º 62/2013. D.R. n.º 97, de 21 de maio
- Torna público o depósito, junto da Diretora-Geral da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), de vários instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão à Convenção Sobre a Proteção e a Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais e o respetivo anexo, adotada em Paris, na 33.ª
Sessão da Conferência da UNESCO, em 20 de outubro de 2005
Resolução da Assembleia da República n.º 72/2013. D.R. n.º 101, de 27 de maio
- Recomenda a criação de um regime de suficiência do documento eletrónico para a
entrega de trabalhos, teses e dissertações, garantindo a gratuitidade para os
estudantes

_________________________
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EVENTOS
CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS IN SCIENTIFIC MEETINGS
XXIII edição do Encontro Nacional de Astronomia e Astrofísica, (ENAA)
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
18 - 19 julho
Prazo: 15 junho
www.Enaa2013.oal.ul.pt
OUTROS EVENTOS NESTA QUINZENA
IV Congresso de Direito Fiscal - "A redução de custos económicos e fiscais num
contexto de crise"
Hotel Altis, Lisboa
4 junho
http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=25&aID=484
I Congresso Internacional: Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspectivas da
Psicologia e Educação
Universidade de Lisboa -Instituto de Educação
15-16-17 julho
http://cieae.ie.ul.pt/2013/
DEPOIS
Conferência Story of a death foretold: the coup against Allende, 11 September 1973
CES – Coimbra, Sala 1
6 - junho
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7155&id_lingua=1
Conferência Culturas musicais urbanas
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Sala Keynes
6 - junho
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=7483&id_lingua=1

______________________
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