Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior

InfoSNESup
Número 23 – Outubro de 2005 - 2ª Quinzena

CONSELHO NACIONAL DO SNESUP REUNIU
Na sequência de pedido de convocação formulado pelo Presidente da Direcção reuniu
no passado dia 29 de Outubro o Conselho Nacional do Sindicato, que debateu
profundamente as dificuldades presentes do ensino superior e os efeitos que se
fazem sentir em termos de redução de efectivos de pessoal docente, a qual não tem
poupado inclusivamente colegas já doutorados ou em fase adiantada de
doutoramento, sendo de esperar o agravamento da situação. A situação que se vem
verificando quanto a financiamento foi um dos aspectos focados na discussão.
Foi apresentado ao Conselho um documento de análise preparado pela Direcção,
tendo sido votado um conjunto de iniciativas a concretizar em Novembro e que serão
comunicadas a todos os colegas por correio electrónico.
A Direcção enviou às instituições de ensino superior universitário público uma circular
sobre políticas de admissão e enquadramento contratual de pessoal docente, que
será publicado no número de Outubro / Novembro da Ensino Superior – Revista do
SNESup. Vão seguir comunicações individualizadas para cada instituição a propósito
de admissões a “recibos verdes”. Está a ser preparado um documento análogo para o
ensino superior politécnico público, incidindo quer sobre admissões quer sobre
renovação de contratos, uma vez que a maioria dos docentes estão a ser colocados
fora da carreira, na situação que vimos designando como de Falsos Equiparados, que
atinge já seis mil colegas a tempo integral.

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO
O SNESup enviou cartas às Comissões Parlamentares da Assembleia da República
propondo a inclusão na Lei do Orçamento de 2006 de um artigo institucionalizando o
subsídio de desemprego para os trabalhadores da Administração Pública, ou, em
alternativa, apenas para os docentes do ensino superior e investigadores.
A aprovação da Lei do Orçamento para 2006 é o único momento em que será
possível à Assembleia legislar sobre esta matéria sem estar sujeita à chamada “leitravão”, que impede a aprovação de projectos que tenham impacto financeiro no
próprio ano.
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CONGELAMENTO DA PROGRESSÃO SALARIAL
O nosso advogado do Porto Dr. José Henriques Martins minutou já a acção – tipo a
colocar em cada instituição com vista à declaração de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da Lei nº 43/2005.
Esteja atento ao pedido de documentos que formularemos por correio electrónico.

“ESCREVER É FÁCIL” - DIZ SECRETÁRIO
DE ESTADO ÀCERCA DO PROGRAMA DO GOVERNO
A Associação de Bolseiros de Investigação Científica foi recebida em 26 de Outubro
pelo Secretário de Estado Manuel Heitor. Transcrevemos um excerto do relato
divulgado pela ABIC.”
“...O Secretário de Estado afirmou concordar com vários dos pontos que
apresentámos, mas repetiu por diversas vezes que dada a situação de crise e
contenção que o país atravessa é tudo muito complicado de pôr em prática.
Relativamente ao compromisso de abertura de 1000 novos lugares de investigadores
na Administração Pública (maioria para doutorados), foi-nos dito que esta medida vai
ser difícil de implementar dada a situação de contenção que atravessamos. O
Secretário de Estado chegou mesmo a dizer, a propósito deste compromisso que
consta do Programa do Governo que “escrever é fácil, difícil é concretizar”. Para além
de outras dificuldades, estas entradas estarão sempre condicionadas à saída do
dobro de pessoal noutras áreas da Administração.”
De modo que para admitir um jovem doutorado é preciso esperar que se aposentem
dois funcionários com o antigo quinto aluno do liceu, o que agora vai demorar, em
termos médios, mais cinco anos. E ainda se fala de choque tecnológico.

RTP – AÇORES
Na sequência da acção realizada junto da Lusa a que já nos referimos no número 21
da InfoSnesup a RTP – Açores entrevistou o colega Álvaro Borralho, membro da
Direcção do SNESup e coordenador da nossa representação sindical em Ponta
Delgada.

RELATÓRIOS DE 2003 E DE 2004 APROVADOS
Na reunião do Conselho Nacional de 29 de Outubro foram aprovados, sob proposta
da Direcção, os Relatórios e Contas de 2003 e de 2004, bem como algumas medidas,
inclusive duas alterações pontuais ao Regulamento de Organização Financeira, que
facilitarão a prestação de contas em 2005 e anos seguintes.
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