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RECOMEÇO DO ANO SINDICAL

A Direcção do Sindicato lançou no início do corrente mês de Setembro um pedido de
informação  aos delegados  sindicais  incidindo  basicamente  sobre  a  suficiência  dos
orçamentos atribuídos para 2006 para as respectivas escolas e sobre as situações de
não renovação de contratos ocorridas em Julho – Agosto ou previstas para Setembro
– Outubro. Se a sua escola ainda não tem delegados, envie-nos a informação sobre
os problemas existentes para snesup@snesup.pt.

Para além destas preocupações infelizmente cíclicas, novas preocupações surgiram
este  Verão,  designadamente  as  relativas  à  suspensão da contagem de tempo de
serviço  para  efeitos  de  progressão  salarial  decorrente  da  Lei  nº  43/2005,  à
interpretação  da  proposta  de  lei  sobre  o  novo  regime  de  aposentações,  e  aos
concursos do básico e secundário. Daqui, que um tanto inusitadamente, mas fazendo
a justiça que é devida, o InfoSNESup realce o papel dos advogados do Sindicato. 

Entretanto da parte do poder político verifica-se um total black – out sobre 

– o seguimento da revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente
quanto à redefinição das habilitações necessárias para o acesso a certas funções;

– o novo regime de carreiras e a aplicação do SIADAP, sistema de avaliação de
desempenho concebido para a administração pública burocrática.

O SNESup não existe só para assegurar apoio jurídico, tem de pensar colectivamente
as suas posições de fundo. Existe um Conselho Nacional formado por representantes
eleitos por  escola,  e cuja  convocação se encontra  pedida,  mas nestas  matérias é
preciso colher a sensibilidade de todos os associados. É tempo que a discussão nas
“bases” arranque.

SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO SALARIAL

Encontra-se já publicado em www.snesup.pt , página principal, um parecer jurídico do
nosso advogado Dr. José Henriques Martins (sede do Porto) que alerta para que a Lei
nº 43/2005 apenas tem efeitos na contagem de tempo de serviço para progressão
salarial, não afectando a renovação de contratos nem a progressão salarial inerente
às promoções.
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Quanto  à  contestação  da  aplicação  da  Lei  em  casos  concretos  –  houve  colegas
“apanhados” por um ou dois dias, contamos ter as minutas de acções preparadas em
versão definitiva – já existe um estudo – até fins de Setembro.

INTERPRETAÇÃO DA PROPOSTA DE NOVO REGIME DE
APOSENTAÇÕES

Numa  primeira  análise,  o  texto  é  pior  do  que  deixavam  entender  as  sínteses
divulgadas antes do Verão, abrindo margem a interpretações muito gravosas. 

Independentemente de irmos canalizar para o advogado que está a apoiar a Direcção
no aprofundamento da análise os pedidos de informação dos vários associados ainda
pendentes,  sugerimos aos colegas mais directamente interessados que utilizem os
simuladores do site da Caixa Geral de Aposentações:  www.cga.pt e nos transmitam
as dúvidas e observações daí resultantes.

CONCURSOS 2005 / 2006

Os lobbies que gravitam em torno do Ministério da Educação podem travar grandes
lutas, mas unem-se sempre contra os “de fora”, neste caso os colegas que fizeram a
profissionalização  no  básico  ou  secundário,  vieram  para  o  superior  e  querem
regressar.  Em termos simples, a “Lei Justino” dá-lhes o direito de concorrerem em
primeira  prioridade,  o  “Despacho  Seabra”  veio  contrariar  a  Lei  dizendo  que  os
estabelecimentos  de  ensino  superior  não  são estabelecimentos  de educação,  e  a
actual equipa aplica o “Despacho Seabra”, ou por estratégia(?) própria ou para não
irritar as Federações Sindicais.

Os  colegas  que  não  beneficiaram  de  primeira  prioridade  devem  contactar
urgentemente  a  sede  de  Coimbra  -  snesup.coimbra@snesup.pt -  para  efeitos  de
recurso a colocar através do advogado Dr. Paulo Veiga e Moura.

VIOLAÇÃO INSTITUCIONALIZADA DA CORRESPONDÊNCIA?

Volta  e  meia,  o  SNESup  vê-se  forçado  a  intervir  junto  de  instituições  que  criam
“regras” visando a abertura de correspondência dirigida aos docentes.

Desta vez, foi na Universidade Aberta. Esperamos que o próximo número da Ensino
Superior – Revista do SNESup possa fazer um relato desenvolvido desta intervenção.
Se na sua instituição são adoptadas práticas discutíveis, não hesite em pedir o apoio
do Sindicato.
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REUNIÕES NAS ESCOLAS

A Direcção do SNESup vai retomar a realização de reuniões nas escolas, sobretudo
naquelas em que não há delegados sindicais. 

Como habitualmente daremos notícia no InfoSNESup das reuniões realizadas.

SEMANÁRIO ECONÓMICO

O Semanário Económico deu destaque ao nº 16 (Julho / Agosto) da Ensino Superior –
Revista do SNESup.

ESPAÇO DAS TENDÊNCIAS

O nosso site mantém desde Abril um espaço para publicação de textos da autoria de
correntes de opinião registadas como tal junto do Presidente do Conselho Nacional ao
abrigo  da deliberação adoptada pela Assembleia Geral  de associados de Abril  de
2003 sob proposta da Direcção que nos precedeu.  Os textos podem ser enviados
para snesup.porto@snesup.pt.

Textos com a mesma origem tendo em vista a publicação na Ensino Superior- Revista
do  SNESup  devem ser,  nos  termos  do  Estatuto  Editorial  desta,  enviados  para  o
respectivo Director.

Lisboa - Av. 5 de Outubro,104, 4º - 1050-060 LISBOA – Atendimento - 10 - 13 e 14 - 18 Horas
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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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