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O ESTADO DEIXOU DE SER PESSOA DE BEM
O SNESup tomou já posição, em comunicado publicado no seu site www.snesup.pt,
sobre as medidas anunciadas no Parlamento pelo Primeiro Ministro.

Denunciamos  a  retirada  de  direitos  adquiridos,  que  abre  caminho  para  outras
iniciativas da mesma índole, e a imposição em vez da negociação

Não somos privilegiados: temos as carreiras mais precárias da administração pública,
estamos, no que se refere ao tempo integral, abaixo das carreiras do ensino básico e
secundário, nunca beneficiámos de redução do tempo de serviço para aposentação,
não temos redução de horário em função da progressão nas carreiras ou dispensa da
componente lectiva por motivo de incapacidade.

E  não  temos  horários  zero.  Temos  desempregados.  Aliás,  à  demagogia  do
nivelamento  (por  baixo)  de condições entre  o público e o privado,  responderemos
sempre: que fizeram do subsídio de desemprego ?

Duas iniciativas foram já tomadas por nós:

- a primeira, um pedido de audiência ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior para que este clarifique a repercussão no sistema de ensino superior
das medidas anunciadas.
- a segunda, uma proposta de reactivação da frente de Sindicatos constituída
para conduzir sob o anterior Governo as negociações da função pública.

Estejam atentos à informação que passaremos a divulgar.

LEI DE BASES
A Comissão Parlamentar  da Educação,  Ciência e Cultura pediu-nos até ao fim do
corrente mês de Maio uma posição sobre a Proposta de Lei e os Projectos de Lei
pendentes  na  Assembleia  da  República.  Apresentámos  uma  posição  prévia  sem
prejuízo  de  a  reelaborarmos  em  função  dos  debates  já  anunciados  no  último
InfoSNESup e cujo calendário actualizamos.

Em Lisboa, no dia 2 de Junho
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Em Coimbra, no dia 6 de Junho
No Porto, no dia 8 de Junho

Em todos os casos às 17 horas, nas nossas sedes.

CONCURSO 2005/2006
O Ministério da Educação, através dos serviços dependentes do Secretário de Estado
VALTER LEMOS, ex-Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, opôs-se à
providência cautelar que colocámos com vista a permitir que os colegas habilitados
com a profissionalização para os ensinos básico e secundário e que estão em funções
no Superior pudessem concorrer em primeira prioridade . De forma que se seguem
agora morosas notificações dos contra interessados através do Diário da República e
dos consagrados jornais de expansão nacional.

No nosso site entretanto o “Manual de Instruções de Reclamação Integrada” do ME
passou a ser complementado pelo “Manual de Protesto do Candidato”.

INSTITUTO CAMÕES
O Ministro  dos Negócios  Estrangeiros  Diogo Freitas do Amaral  deu orientações à
Presidência do Instituto Camões para que recebesse o SNESup. Um gesto positivo
que aqui saudamos.

LEONARDO DA VINCI 
Realizou-se em Lisboa no dia 20 de Maio a sessão de encerramento de um Encontro
promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito do Programa
Comunitário  "Visitas  de  Estudo"  desenvolvido  pelo  Centro  Europeu  para  o
Desenvolvimento  da  Formação  Profissional  (CEDEFOP).e  que  reuniu  especialistas
comunitários e responsáveis portugueses no debate de "O papel das Universidades
na Formação Profissional e no Mundo do Trabalho" 

A colega Eugénia Vasques (ESTC), que representou o SNESup, fez uma intervenção
cujo  objectivo  central  foi  pôr  em  evidência  a  descoordenação  entre  o  ensino
secundário e o ensino superior, focando também a experiência do Ensino Artístico.
Contamos publicar no próximo número de Ensino Superior -  Revista do SNESup o
relato deste Encontro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Estão  apresentadas  à  Comissão  de  Fiscalização  de  Disciplina  do  SNESup  os
Relatórios e Contas relativos a 2003 e a 2004.

O primeiro é no essencial relativo à gestão da Direcção anterior , que terminou o seu
mandato em 12 de Dezembro de 2003, e que.  por limitações do Regulamento de
Organização Financeira, não teve a possibilidade de contribuir institucionalmente para
a sua elaboração. Deste modo, o Relatório que veio a ser elaborado é assinado por
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um Presidente  da Direcção  e por  um Tesoureiro  que  não  fizeram a gestão.  Uma
disfunção regulamentar a corrigir.

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
Uma delegação do SNESup esteve reunida com o Presidente e o Administrador do
Instituto Politécnico de Santarém para discutir algumas situações de conflito que se
vêm  verificando  na  ESGS  e  que  já  afloraram  na  Ensino  Superior  –  Revista  do
SNESup.

Iremos  comunicar  os  resultados  à  Secção  Sindical  e  fazer  posteriormente  uma
divulgação no nosso site.

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÂO
Realizaram-se  duas  Assembleias  da  Secção  Sindical  do  SNESup,  que  se
pronunciaram sobre as eleições de representantes dos docentes nos órgãos directivo
e pedagógico daquela escola. Apesar de os órgãos em questão serem controlados
pela administração e não terem poder real o Sindicato tem apelado a eleições sérias,
que  a  administração  persiste  em negar.  Os  candidatos  têm sido  convidados  pelo
Administrador–Director  Manuel  Avelino  de  Jesus,  não  havendo  período  para
discussão de propostas. As votações decorrem na secretaria, sem cadernos eleitorais
dignos  desse  nome  e  sem  fiscalização,  não  se  sabendo  onde  e  como  é  feita  a
abertura das urnas e o apuramento dos resultados.

A nossa Comissão Sindical pediu já a repetição destas eleições, certamente dignas de
serem acompanhadas por  uma daquelas  missões de observadores que costumam
estar  de  plantão  aos  actos  eleitorais  na  Europa  de Leste,  Ásia,  África  e  América
Latina.

ESCOLA A ARDER
É o título de um livro de intervenções sindicais e académicas do colega Paulo Ferreira
da Cunha, activo interveniente no  Infodebate em 2000/2001, membro destacado da
Direcção do Sindicato em 2001/2002,  e assíduo colaborador  da Ensino Superior  –
Revista do SNESup.

Tendo  sido  a  edição  patrocinada  pelo  Sindicato  estarão  vários  exemplares  à
disposição dos colegas nas sedes de Lisboa, Coimbra e Porto nos dias em que se
realizarem os debates sobre a Lei de Bases.
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