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CARREIRAS
O SNESup foi constituido em 1989 para dar voz a uma classe profissional que se orgulhava de
pertencer a carreiras com elevados níveis de qualificação, exigência e responsabilidade.
Julgamos poder afirmar que este espírito permanece na classe e no seu Sindicato, e que as
revisão do regime de carreiras docentes do ensino superior e da investigação científica tem de
apontar também no sentido do reforço das vertentes de qualificação, exigência e
responsabilidade. Verificamos entretanto que face à não-aplicação quase generalizada dos
Estatutos de Carreira, as ameaças aos postos de trabalho docentes no ensino superior colocam
sobretudo em causa os colegas mais jovens, mais actualizados e com maior investimento na
formação própria. A lógica da precarização está a prevalecer sobre a lógica da qualificação.
Pelo que nos vem sendo dito no Gabinete do Ministro Mariano Gago sempre que tentamos
agendar a reunião procurada desde há meses, este tem passado parte substancial do seu
tempo fora do País. Talvez a substituir o seu colega que ficou nominalmente encarregado da
pasta da Inovação. O silêncio a que se tem remetido vale-lhe, aparentemente, a mais elevada
quota de popularidade do Governo. Mas é tempo de quebrar esse silêncio.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO
Silêncio é também a atitude do Primeiro - Ministro, do Ministro da Segurança Social e do
Trabalho, do Ministro das Finanças, do Secretário de Estado da Administração Pública, sempre
que colocamos a questão do subsídio de desemprego.
Na anterior legislatura o PCP apresentou um projecto de lei sobre a criação de subsídio de
desemprego para os docentes do ensino superior, a então maioria e o PS contrapuseram-lhe a
necessidade de um regime aplicável a toda a Administração Pública, tendo chegado a ser
aprovado na generalidade o projecto do PS. Nova legislatura, novo Governo, total oblívio em
relação à questão.
O PCP veio agora reeditar a anterior iniciativa legislativa, restrita ao ensino superior, o Governo
diz ter reactivado um grupo de trabalho sobre o assunto e que lá para finais de 2006 haverá
legislação. Nem um nem o outro caminho nos servem: com a impossibilidade de os projectos
parlamentares que impliquem despesa entrarem em vigor no ano em que são aprovados e com
períodos de carência de 540 dias, só lá para fins de 2008 se pagará subsídio de desemprego,
existindo o risco muito real de colocação de milhares de docentes do ensino superior no
desemprego logo em 2006.
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ENCONTRO DE LEITORES
As restrições orçamentais estão a provocar em diversas Faculdades de Letras pressões no
sentido do afastamento de leitores .
O SNESup que participou na organização do Encontro de Leitores realizado em Coimbra em
18 de Junho de 2001 e que, nas orientações aprovadas para a negociação da revisão dos
Estatutos de Carreira, contempla a situação dos Leitores, já manifestou aos interessados a sua
disponibilidade para apoiar a convocação de um segundo Encontro.

CONGELAMENTO DE ESCALÕES É PRETEXTO PARA EXCLUSÃO DA
CARREIRA
Diversas escolas do ensino superior politécnico estão a criar dificuldades à renovação de
contratos dos Assistentes do 1º Triénio a pretexto de aplicarem a Lei nº 43/2005, relativa a
congelamento de escalões.
O SNESup enviou a todos os Directores / Presidentes de Conselhos Directivos e Presidentes
de Conselhos Científicos parecer jurídico do nosso advogado Dr. José Henriques Martins
(http://www.snesup.pt/parecer_jose_martins_lei_43.pdf), esclarecendo que a Lei nº 43/2005 se
reporta apenas à progressão salarial meramente dependente de tempo de serviço, e não às
renovações contratuais.

REFORÇO DA PRESENÇA DO SNESUP NA UNIVERSIDADE DO MINHO
A colega Eduarda Coquet (http://www.snesup.pt/apresentacao/biografias/eduarda_coquet.htm)
aceitou assumir a dinamização e representação do SNESup na Universidade do Minho e
noutras instituições de ensino superior sediadas no Distrito de Braga, com o estatuto de
Delegada Regional.

INSTITUTO CAMÕES
Uma jovem investigadora da área de Sociologia está a realizar um trabalho sobre a Língua e
Cultura Portuguesa no Estrangeiro e irá contactar, com o nosso apoio, os associados do
SNESup que estão ou estiveram ligados àquele Instituto.

PRÉMIO DO INSTITUTO PARA A SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO
TRABALHO
Pede-nos o ISHT que divulguemos estar a decorrer até dia 31/12/2005 o prazo de candidatura
ao Prémio “Prevenir Mais, Viver Melhor no Trabalho” visando incentivar o desenvolvimento de
boas práticas e a investigação em segurança e saúde no trabalho.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: PROTOCOLO PARA ASSOCIADOS DO
SNESUP
O SNESup tem estado aberto a parcerias com outras instituições no sentido da realização de
acções que directa e indirectamente contribuam para a formação pedagógica dos docentes do
ensino superior. Nesse contexto, foi estabelecido um protocolo relativo à frequência do curso de
“Expressão Teatral e Expressão Vocal para Docentes” organizado pela Universidade
Internacional, cujas inscrições ainda decorrem com preços especiais para sócios do SNESup.
Mais informações em www.snesup.pt.
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