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A INTERVENÇÃO DE JOSÉ SÓCRATES NO PARLAMENTO
As propostas sobre o ensino superior anunciadas em linhas gerais pelo Primeiro-ministro na
Assembleia da República não constituem novidade, situando-se na linha das já equacionadas
pelos precedentes Governos Constitucionais.
O SNESup pronunciar-se-á sobre estas propostas quando forem concretizadas em projectos
de diploma legislativo, o que exigirá, naturalmente, um relançamento do debate interno, com
maior participação dos associados.
A discussão dos temas agora colocados em debate, por recorrente, encontra já pouca
motivação e ainda menos paciência. Veja-se o que se passa com as próprias propostas sobre
o próprio sistema de financiamento. Há 5 anos a Direcção do SNESup, então presidida por
Luís Belchior, chamou a atenção para a necessidade de contratos de financiamento de

natureza global, abrangendo o conjunto do serviço de ensino, e plurianual. Se as mudanças
não contemplarem a plurianualidade do financiamento, não serão dignas desse nome. Quanto
aos empréstimos a alunos, estão já previstos na Lei do Orçamento do Estado de 2006, indo o
ano terminar sem que sejam concretizados.
Em matéria de carreira docente alertamos para a necessidade de rever simultaneamente e de
forma articulada os Estatutos das Carreiras Docentes Universitária e Politécnica, nivelando
exigências e garantias. Não se pode anunciar que a carreira docente universitária começará
com o doutoramento e não lhe atribuir qualquer relevância no Politécnico, onde diversas
instituições continuam a afastar ou a maltratar doutorados e doutorandos.
Aliás, os sucessivos anteprojectos de revisão do ECDU que fomos conhecendo têm como
denominador comum serem enganadores quanto ao próprio papel do doutoramento na carreira
docente universitária. Os assistentes continuariam a existir como mão-de-obra precária, fora da
carreira, e poderia haver mesmo assistentes doutorados. Assim como já há em algumas
instituições doutorados que no quadro de estratégias de precarização são contratados como
convidados. Não é esta a revisão que queremos.
O Ministério de tutela dispõe já há muito de propostas de alterações ao ECDU e ao ECPDESP
apresentadas pelo nosso Sindicato (www.snesup.pt/caderno/negociacoes.htm) e está em curso
a actualização da nossa reflexão sobre o ECDU (http://www.snesup.pt/debate/inicio.htm).
Congratulamo-nos com o anúncio de que a matéria será negociada com as "organizações
representativas", que são as organizações sindicais do pessoal docente.

A VERGONHA DOS RECIBOS VERDES
Deputados de sucessivas legislaturas, vários Ministros corajosos, a Inspecção-geral de
Trabalho, quando a deixam, têm tentado proscrever de facto o recurso aos recibos verdes para
execução de trabalho subordinado, tanto no público como no privado.
O SNESup averbou alguns êxitos nesta luta e vem mantendo a pressão. Com colaboração da
Inspecção-geral da Ciência e do Ensino Superior, no público, e da Inspecção-geral do Trabalho
no privado, por vezes em conjugação com outras estruturas sindicais. Estamos a preparar
acções para 2007.
No ensino básico e secundário privado a contratação colectiva proíbe desde há muito o recurso
à prestação eventual de serviços. Uma boa prática a alargar ao ensino superior, não é? Pois
bem: logo neste fim do ano de 2006 havia de vir o Ministério da Educação tentar legalizar os
recibos verdes no ensino secundário público.
Será mesmo que este Governo não tem uma política consistente em matéria de relações
laborais? E se a tem, não há quem mande?
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UNIVERSIDADE DO MINHO
A reunião que anunciámos no número anterior do InfoSNESup terá lugar no próximo dia 3 de
Janeiro (4 ª feira), a partir das 10 h 30 m no Campus de Gualtar, Complexo Pedagógico II,
Auditório B 1 . A mesa será integrada por dirigentes do SNESup e do SPN.
Dado que foi interdita a difusão na INTRANET de um comunicado do SPN e que se registaram
anomalias na difusão de um comunicado do SNESup enviado por outra via, pedimos ao Prof.
Cadima Ribeiro que o colocasse no seu blogue http://universidadealternativa.blogspot.com .
Aproveitamos o ensejo para agradecer publicamente a colaboração obtida deste colega.

SISTEMA DE MEDIAÇÃO LABORAL
O SNESup aderiu ao Sistema de Mediação Laboral, construído por acordo entre o Ministério da
Justiça e os parceiros sociais, e que se aplica neste momento às relações jurídicas de emprego
privado.

Mais

informações

em

http://www.mj.gov.pt/sections/justica-e-tribunais/resolucao-

alternativa-de/mediacao/copy_of_mediacao-laboral .
De modo geral o SNESup tem apoiado o recurso a meios extrajudiciais de resolução de litígios,
tendo proposto a institucionalização do recurso à arbitragem no quadro das relações entre as
instituições de ensino superior e o respectivo pessoal docente.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES CELEBRA 31 ANOS
A Universidade dos Açores comemora, no próximo dia 9 de Janeiro, o seu 31º aniversário. Na
sequência da política de afirmação da tripolaridade, a comemoração decorre, em 2007, na
cidade da Horta. Além da Sessão Solene, que integra o discurso do Magnífico Reitor, e a Lição
de Sapiência, desta vez pronunciada pelo Doutor Eduardo Isidro, do Departamento de
Ocenografia e Pescas, as comemorações contemplam a inauguração do Centro de
Interpretação Marinha Virtual dos Açores (www.cimvazores.info), no dia 8 de Janeiro, e uma
reunião do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), que decorrerá de 7
a 9 de Janeiro.

CURSO DE MEDIAÇÃO LABORAL
Estão abertas até dia 5 de Janeiro de 2007 inscrições para o Curso de Mediação Laboral da
MEDIARCOM, reconhecido pela DGAE Direcção Geral da Administração Extrajudicial do
Ministério da Justiça, a realizar em Lisboa entre 16 de Janeiro e 17 de Março de 2007. Mais
informações em http://www.dgae.mj.pt/pdfs/pdf/MEDIARCOM.pdf
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DECLARAÇÕES PARA EFEITOS DE IRS
Recordamos a todos os associados que o valor das quotas pago ao Sindicato é majorado em
50 % para efeitos de deduções no IRS. Nas declarações passadas pelas entidades
empregadoras, figura já o valor descontado para quotas sindicais. Nos restantes casos
(pagamento por transferência bancária ou em cheque) os serviços do Sindicato enviarão a
declaração aos interessados.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registámos as seguintes publicações:
Resolução do Conselho de Ministro nº 166 / 2006, publicada em 15 de Dezembro -Aprova o
Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) para o período de 2006-2008
Portaria nº 1403-A/2006, publicada em 15 de Dezembro - Regulamenta diversos aspectos
relativos à nova forma de aferição do conhecimento da língua portuguesa para efeitos de
aquisição da nacionalidade portuguesa e aprova os respectivos modelos de teste de
diagnóstico.

CONFERÊNCIA IBÉRICA EM EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Vai realizar-se em Lisboa a Conferência Ibérica em Educação para a Cidadania nos dias 9 e 10
de Março de 2007. Esta conferência é organizada simultaneamente pelo Centro de
Investigação em Educação da FCUL, pelo Thematic Network CiCe e pela Universidade
Autónoma de Barcelona e procurará cruzar olhares e debater temas tais como Políticas de
Cidadania; Ensino Superior e Educação para a Cidadania; Educação para a Cidadania no
Currículo e na Escola; Cidadania Activa: Desafios e Prospectivas.
Para mais informações, visite o site da conferência no endereço
http://cie.fc.ul.pt/seminarioscie/IberianConference/index_uk.htm

BOAS FESTAS
Em época natalícia e festiva, InfoSNESup deseja a todos os seus leitores Boas Festas e um
Óptimo Ano Novo.

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 - Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), nº 60 1º - 4100-357 PORTO – Atendimento - 10 - 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 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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