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SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: 
MANTER A INICIATIVA ATÉ 30 DE NOVEMBRO
A proposta de inclusão no Orçamento do Estado para 2006 de um artigo regulando a
título transitório, a atribuição do subsídio de desemprego, da exclusiva iniciativa do
SNESup, apanhou de surpresa as diversas instâncias de decisão, acostumadas a ir
passando a bola de umas para as outras desde 1999, ano em que pela primeira vez
levantámos, também por nossa exclusiva iniciativa, a questão. 

A  cobertura  é  a  da  lei  geral  com  as  adaptações  já  equacionadas  em  anteriores
iniciativas do PS, PS e PCP. A solução orçamental – serem as próprias instituições
que  deixam  de  pagar  as  remunerações  a  pagar,  após  alteração  orçamental,  os
subsídios de desemprego, de valores mais modestos – foi tirada de uma proposta de
lei-quadro da protecção social que a Presidência do Conselho de Ministros, depois de
publicar  on  line,  deixou  cair.  Não  há  razões  técnicas  ou  financeiras  para  que  a
proposta não seja aprovada.

A nossa estratégia passa pela mais larga difusão possível do problema e das nossas
propostas.  Alguns  colegas  estão  já  a  escrever  aos  seus  deputados,  afinal  aos
deputados  de  todos.  O  nosso  tempo  de  antena  será  dedicado  ao  subsídio  de
desemprego.  Vamos  dentro  de  dias  pedir  a  todos  os  colegas  que  façam
apresentações do tema nas suas escolas,  na base de materiais  que divulgaremos
(conforme proposta de um colega da ESAC).

Grupos parlamentares sensíveis são quase todos, compromissos para subscrever e
votar  a  nossa  proposta  são  menos.  Estaremos  dentro  de  dias  com  o  Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, que tem maioria absoluta. Até dia 30 ninguém pode
ficar de braços cruzados.

REVISÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA
É positivo que o Ministro tenha reconhecido publicamente – na entrevista que deu à
RTP, Rádio Renascença e Público - as virtualidades do ECDU e a necessidade de
limitar  a revisão às alterações pontuais.  As nossas propostas  nesse sentido estão
pendentes no Ministério, com uma efectiva negociação, a consensualização pode até
ser possível. 

Não se pode entretanto perder oportunidade para introduzir alguma ordem no ensino
superior politécnico, onde muitos dos que mais têm investido na sua qualificação vêm
perdendo os postos de trabalho ou se mantêm numa inadmissível precariedade. A
nossa proposta é desde há muito que o diploma que introduz alterações pontuais no
ECDU (Universidade) as introduza também, e cirúrgicas, no ECPDESP (Politécnico) e
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no ECIC (Investigação Científica), regulando também a intercomunicação de carreiras.
Outro aspecto a rever: a transparência dos concursos.

REALIZOU-SE O ENCONTRO NACIONAL DE LEITORES
Realizou-se no passado dia 5 de Novembro, no Anfiteatro II da Faculdade de Letras
da  Universidade  de  Coimbra,  um  Encontro  Nacional  de  Leitores.  Este  encontro,
patrocinado  pelo  SNESup,  contou  com  a  presença  de  cerca  de  35  leitores
provenientes de 7 universidades portuguesas, sendo a Universidade do Porto a mais
representada com 15 leitores.

A presença muito significativa de leitores da Universidade do Porto, que já criaram
uma comissão representativa com o apoio do nosso Delegado Regional, colega Luís
Belchior, não é alheia ao facto deste grupo de docentes se encontrar numa situação
de eminente precariedade e de perda eventual de vínculo à instituição.  Ainda que,
segundo  os  leitores  presentes,  esta  ameaça  não  se  faça  sentir  com  a  mesma
intensidade em todas as instituições, na generalidade, a ausência de uma carreira e a
precariedade da relação laboral com as universidades afectam transversalmente todos
os leitores.

No sentido de mobilizar os leitores e de promover uma acção pedagógica junto do
MCTES e dos  órgãos  de gestão  das universidades,  foi  constituída uma comissão
nacional de leitores e de docentes de línguas vivas. Esta comissão, sem prejuízo da
mobilização de novos membros, é actualmente constituída por Bernd Speidl, Cláudia
Ferreira, David Cranmer, Francine Arroyo e Simone Tomé.

O  SNESup,  que  esteve  representado  neste  Encontro  pelo  colega  Paulo  Peixoto,
membro da Direcção – também esteve representado o Sindicato dos Professores da
Região Centro – disponibilizou-se para apoiar as iniciativas desta Comissão e para
reunir com as demais organizações sindicais interessadas em apoiar as acções da
comissão. Os delegados sindicais do SNESup continuarão na primeira linha de apoio
aos leitores das suas Faculdades.

NOVOS ROSTOS DO SNESUP
Os  colegas  Romeu  Videira  e  Paula  Heliodoro  aceitaram  exercer  as  funções  de,
respectivamente, Delegado Regional de Viseu e de Delegada Regional de Setúbal.

SECÇÃO SINDICAL DA ESCE DE SETÚBAL PROMOVE DEBATE 
SOBRE O ACTUAL MOMENTO DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
A nossa Secção Sindical na Escola Superior de Ciências Empresariais vai realizar no
próximo dia 22 de Novembro, pelas 14 h 30 m, no Auditório da ESCE, um Encontro /
Debate aberto a todas as Escolas do Politécnico,  que contará com a presença de
membros da Direcção do SNESup.
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INSTITUTO SUPERIOR DE NOVAS PROFISSÕES
A muito  badalada  aquisição  de  há  um  ano  atrás  do  Instituto  Superior  de  Novas
Profissões (INP), um dos mais antigos estabelecimentos de ensino superior particular,
pelo Grupo Ensinus, também titular do Instituto Superior de Gestão, está a revelar-se
desastrosa.  O referido Grupo Empresarial,  que  também detém vários externatos e
escolas profissionais quer ficar com os proveitos (cerca de 1100 alunos) e livrar-se
dos custos (as remunerações de professores).  Muitos docentes e funcionários não
docentes  têm  sido  pressionados  a  rescindir  os  contratos.  No  mês  de  Outubro  a
Administração substituiu, para muitos colegas, os recibos de trabalho dependente (14
meses)  por  recibos  de  trabalho  independente  (8  meses)  mesmo  não  estando  os
atingidos em profissão liberal. 

Acaba de ser divulgado um comunicado a pedir sacrifícios. Por este andar o INP ficará
sem docentes, mas os alunos também não ficarão por lá muito tempo.

PEDIDOS DE DIVULGAÇÃO
Carlos Fragateiro pede a vossa atenção para O TEATRO COMO LABORATÓRIO DE
PRODUÇÂO DE CONHECIMENTO

http://teatrotrindade.inatel.pt

A Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Qualidade anuncia um
Seminário sobre Qualidade no Ensino Superior a ter lugar no dia 16 de Novembro às
16 h 30m na ESGHT da Universidade do Algarve

AVALIAÇÃO INTERNACIONAL
No momento em que procedíamos ao encerramento da presente edição o Sindicato
recebeu o seguinte convite

Exmº Senhor
Prof. Joaquim Infante Barbosa
Presidente da Direcção do SNESup
Sindicato Nacional do Ensino Superior

CONVITE
O  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  tem  a  honra  de
convidar V.Exa. a estar presente na sessão de apresentação da avaliação
internacional  do  sistema  de ensino  superior  português  que terá  lugar  no
próximo  dia  21  de  Novembro,  pelas  10.00  horas  no  Centro  Cultural  de
Belém, em Lisboa.

PROGRAMA

Avaliação Internacional do Sistema de Ensino Superior Português

Segunda-Feira, 21 de Novembro
Centro Cultural de Belém 
Praça do Império, Belém, Lisboa 

10.00 horas - Abertura pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Gago 
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10.15 horas - Intervenção do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor

10.30 horas - Intervenções de: 
. Barry McGaw, Director para a Educação da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
. Peter Williams, Presidente da European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
. Lesley Wilson, Secretária-Geral da Associação das
Universidades Europeias (EUA) 

11.30 horas - Encerramento da cerimónia

O número de Outubro / Novembro da Ensino Superior – Revista do SNESup que já
inclui no dossier “Reestruturações” um trabalho sobre esta avaliação encontra-se em
fase de revisão de provas e não poderá já incluir um relato desta sessão.
Publicá-lo-emos posteriormente no nosso site.

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 - 9 - 13 e 14 - 17 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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