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ENCONTRO SOBRE A APLICAÇÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA É JÁ
NA PRÓXIMA SEMANA
Conforme temos vindo a divulgar, o Encontro realizar-se-á nos dias 8 e 9 de Abril
(respectivamente, uma sexta-feira e um sábado) na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, Edifício C3.
Pedimos-lhe que envie já a sua inscrição via RSF. Ou, de forma mais expedita e com
menos encargos para o Sindicato, que vá a www.snesup.pt e se inscreva on line.
O Sindicato comparticipa nas despesas de deslocação (o equivalente ao custo de
transporte público) e estadia (57,98 € / noite) dos associados, após preenchimento de
impresso próprio fornecido no Encontro.

PROFISSIONALISMO
Ao referirmos a iminente realização do Encontro é de toda a justiça deixarmos uma
nota de público apreço pelo esforço que desde Janeiro vem sendo desenvolvido pelos
funcionários do SNESup na sua preparação, bem como no envio dos questionários
relativos à aplicação dos Estatutos de Carreira, das respostas aos quais será
apresentado no Encontro um apuramento preliminar.

ENCONTROS À MARGEM DO ENCONTRO
Aproveitando as deslocações dos participantes serão promovidas outras iniciativas de
troca de informações e debate de problemas comuns. Uma, já confirmada, reunirá na
sede do SNESup em Lisboa na 6ª feira, 8 de Abril, pelas 21 horas, os delegados
sindicais e outros associados das Escolas Superiores Agrárias, sendo também aberta
aos associados da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, única escola em que
não foram ainda eleitos delegados. Outra, ainda por confirmar, reunirá no Sábado
associados do ensino superior privado.

PARECER JURÍDICO DO MCIES PELA APLICAÇÃO DA LEI Nº 1/2003
Encontra-se publicado nos Destaques do nosso site, www.snesup.pt um parecer do
Secretário-Geral do Ministério, Dr. António Raul Capaz Coelho, que reafirma que as
instituições de ensino superior devem cumprir o disposto na Lei nº 1/2003 quanto à
composição dos conselhos científicos, na interpretação feita pelo Parecer nº 11/2003
1
InfoSNESup -Nº 11 - Março de 2005 - 2ª Quinzena

do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, também disponível no
nosso site.
Há algum tempo os Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria só foram homologados
com a reserva de dever ser tida em conta esta interpretação. Trabalho baldado: as
reservas do despacho ministerial de homologação têm sido olimpicamente ignoradas
e a lei continua por cumprir.

PARECER JURÍDICO DO PRODEP
Em Parecer igualmente publicado no nosso site o PRODEP veio finalmente a
pronunciar-se a favor da participação nos Conselhos Científicos dos docentes por ele
abrangidos, nos seguintes termos
" a) Possibilidade de os docentes participarem nas reuniões do Conselho
Científico, atenta a sua qualidade de membros por inerência e de, nelas
participando, poderem exercer os seus direitos, designadamente, de voto.
b) Impossibilidade de poderem exercer funções executivas/directivas
qualquer que seja o órgão em questão."
O SNESup havia sido chamado várias vezes a pronunciar-se sobre a participação dos
docentes abrangidos pelo PRODEP nas reuniões dos Conselhos Científicos e de
Assembleias de Representantes. Se aquando da aprovação do Regulamento do
PRODEP pelo Ministro Júlio Pedrosa tivessem sido tidas em conta as nossas
objecções ao projecto então apresentado, ter-se-ia evitado a necessidade de, após
anos de incidentes, se vir a produzir tão serôdiamente este esclarecimento jurídico.

FUMO NOS NOSSOS LOCAIS DE TRABALHO
Dois colegas, de duas Universidades diferentes, fizeram-nos chegar pedidos de
parecer jurídico sobre esta questão. O que diz a lei ? Como se pode fazer cumprir a
lei?
O parecer produzido está no nosso site www.snesup.pt. Mas para fazer cumprir a lei,
aqui, como noutros campos, pode vir a ser necessária uma acção colectiva dos
interessados, para além da colaboração e compreensão de todos, mormente dos
viciados. A saúde é, afinal, o nosso bem mais precioso.
Atenção ao nº 16 da Ensino Superior - Revista do SNESup.

ACTO ISOLADO
Ao lado do abuso do contrato administrativo de provimento e do contrato em
substituição, de legalidade duvidosa, continua a assistir-se a situações de prestação
de serviços (recibos verdes) e, mais recentemente – é-nos denunciado por vários
colegas – entrou em cena o ACTO ISOLADO.
Este novo "regime" de exercício de funções docentes no ensino superior, altamente
dignificante, como se compreende, apareceu agora na Universidade da Beira Interior.
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SNESUP EM VISEU
O SNESup dispõe já de representantes sindicais na Universidade Católica, na Escola
Superior de Tecnologia e na Escola Superior Agrária, constituindo este o caso mais
recente de eleição de novos delegados sindicais. Estamos a equacionar agora a
designação de um Delegado Regional, que, nos termos estatutários, deverá ser
nomeado pela Direcção.

BENEFÍCIOS AOS SÓCIOS
Damos aqui conta da celebração de um acordo com a
Clínica de Medicina Dentária Dr. Edgar Felqueiras
Rua de Camões, n.º 111, 5º, sala 23-A
4000-144 Porto
Desconto de 30% no preço médio da consulta (valor actual 50 euros).
Desconto de 20% em próteses ou aparelhos
Marcações: 223 32 12 39
(2ª a 6ª feira, das 9:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 19:00 h)
(sábados, das 10:00 h às 13:00 h)
No nosso site, Secção Benefícios / Inscrições, poderá encontrar referências a outros
acordos.

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 - Av. da Boavista,1167, 5.1 - 4100-130 PORTO – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 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 - 18 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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