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ESTATUTOS DE CARREIRA

Já começámos a receber mensagens com anotações ao documento sobre revisão do ECDU

divulgado pela Direcção do SNESup com vista a debate, bem como contributos sobre o futuro

da carreira politécnica, onde a maior parte do pessoal docente se encontra colocada fora da

carreira.

Este é um período de reflexão, tentaremos ir trocando mensagens com os colegas que nos

estão a contactar. O nosso Sindicato, pela sua abrangência, pela forma como desde o

movimento dos Encontros lançado a partir de Novembro de 1999, tem sabido discutir as

questões profissionais, pela extensa rede de delegados sindicais de que dispõe, pela intensa

procura de apoio jurídico, tem um conhecimento privilegiado de ambos os subsistemas

públicos.

Nestas condições e ao contrário da posição tradicionalmente reactiva dos Sindicatos, que

esperam ser mobilizados por iniciativas do poder, apostaremos, tanto quanto possível, numa

atitude pro-activa.
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SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: OS PRÓXIMOS PASSOS

Nas intervenções que o Ministro Augusto Santos Silva foi fazendo na Assembleia da República

ou à margem dela passaram duas notas que não devem ser ignoradas: uma, a de que a

solução a implementar em matéria de subsídio de desemprego não seria apenas "geral" mas

"gradual", outra, a de que nem todos os docentes do ensino superior seriam abrangidos.

Quanto à gradualidade, é de referir que qualquer solução que entre em vigor em 1 de Janeiro

de 2008, só será aplicada, salvo disposição em contrário, a interessados que completem o seu

"período de carência" em 2009. Ou seja, não só ficarão de fora os colegas que percam o

emprego em 2007, mas os colegas que sejam vítimas da mesma situação em 2008.

Quanto à abrangência, ou se especifica que a solução se aplica a todos os interessados

que percam o vínculo por iniciativa da administração ou por caducidade, ou se corre o risco de

ficarem de fora grande número de docentes do ensino superior, atendendo às particularidades

dos seus vínculos e carreiras. O projecto que o PCP inicialmente apresentou sobre o tema em

2000 deixava de fora, por puro desconhecimento da realidade, os docentes convidados e

equiparados, e foi o SNESup que chamou a atenção da Deputada Luísa Mesquita para o facto.

O projecto do PS apresentado em 2003 permitia leituras semelhantes. Na altura a maioria

parlamentar PSD – CDS na Comissão Parlamentar do Trabalho equacionou, a sugestão do

SNESup, alterações que permitiam corrigir estes aspectos, mas a dissolução tudo levou.

Não é simples legislar sobre o ensino superior, e fazê-lo sem diálogo com os Sindicatos, e em

particular com o SNESup pode conduzir a soluções inadequadas e incompletas. Vamos

desenvolver, se possível em articulação com outros parceiros, novas iniciativas junto do

Parlamento e junto do Governo, com as soluções gerais que sempre temos apresentado aos

órgãos de soberania, procurando envolver os sindicatos da função pública e as confederações

sindicais.

TRÊS NOVOS DELEGADOS REGIONAIS

A Direcção do SNESup designou três novos delegados regionais: Denise Estrócio (Algarve),

que trabalhará em conjunto com José Moreira, Joaquim Infante Barbosa (Évora) e Conceição

Marinho (Castelo Branco).

PLENÁRIO DE DOCENTES E INVESTIGADORES NA UNIVERSIDADE DE ÉVORA

O Plenário convocado em conjunto pelas Comissões Sindicais do SPZS e do SNESup atingiu,

como já divulgámos, 120 docentes, e lançou as bases de uma estratégia de actuação sindical

que tenha simultaneamente em conta a situação da Universidade e a sua envolvente regional e

a situação do ensino superior em geral.

Têm-se registado numerosos contactos com vista à sindicalização.

BOLSAS PARA DOCENTES DESEMPREGADOS

Obtivemos no MCTES a informação de que ainda no corrente mês de Fevereiro seriam

apreciadas as cerca de 50 candidaturas já formalizadas.

Parece ser intenção da FCT proceder à apreciação das candidaturas por lotes.
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REUNIÕES NO ALGARVE

A Direcção do SNESup esteve reunida no dia 5 de Fevereiro de manhã com o Senhor Reitor

da Universidade do Algarve e à tarde com docentes dos subsistemas universitário (Gambelas)

e Politécnico (Penha). É de fazer referência à presença de colegas dirigentes do SPZS na

reunião de Gambelas, presença essa que agradecemos.

O SNESup divulgou já o Memorando que serviu de base à reunião com o Senhor Reitor e julga

haver condições para a apresentação de uma proposta que aproveite o potencial de

valorização do pessoal docente e diminua a instabilidade contratual vigente.

A iniciativa do SNESup teve ecos na comunicação social regional. Têm-se registado várias

sindicalizações.

SEABRA SANTOS ELEITO NOVO PRESIDENTE DO CRUP

Fernando Seabra Santos, recentemente reconduzido como Reitor da Universidade de Coimbra,

foi eleito Presidente do CRUP a 12 de Fevereiro.

Esta alteração não se limita a questões de liderança, uma vez que as equipas reitorais

mudaram recentemente em várias universidades, modificando a composição do organismo.

Conhecidas as linhas de orientação do novo Presidente do CRUP, expressas no seu programa

de recandidatura e na entrevista que, enquanto Reitor, concedeu a Ensino Superior – Revista

do SNESup, nº 23, espera-se que o CRUP reclame uma intervenção mais activa no domínio da

definição das políticas para o Ensino Superior, que se reorganize internamente e que redefina

os mecanismos de relacionamento com a tutela.

25º ANIVERSÁRIO DO CISEP

No âmbito das comemorações do 25º Aniversário, o CISEP – Centro de Investigação sobre

Economia Portuguesa, ISEG-UTL, prossegue o seu ciclo de seminários. A 16 de Fevereiro,

pelas15h00, terá lugar, no Auditório 1 (Capela), a 5ª Sessão do Seminário comemorativo do

25º Aniversário do CISEP. Esta Sessão tem por tema “Políticas estruturais, regulação e

concorrência” e conta com a intervenção de Lars Sorgard enquanto orador principal. Na

Sessão, que terá como Presidente da Mesa o Professor Victor Martins, serão ainda oradores

os Professores João Confraria e Vítor Santos, que, numa segunda parte, reflectirão sobre a

experiência portuguesa segundo aquela perspectiva temática. Tal como nas sessões

anteriores, estará também patente ao público a exposição alusiva ao percurso percorrido pelo

CISEP ao longo dos principais momentos de referência da economia e sociedade portuguesas

nestes 25 anos. A entrada é livre, podendo as inscrições ser feitas em

www.iseg.utl.pt/~cisep/25 anos
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SEMANA ABERTA NA UNIVERSIDADE DO ALGAVE

De 3 a 10 de Março, a Universidade do Algarve, realiza a “Semana Aberta 2007”. Esta iniciativa

conta com um vasto leque de actividades, designadamente acções de divulgação, visitas às

Faculdades e Escolas Superiores, actividades experimentais, exposições, passeios pedestres,

científicos e literários, tertúlias, conferências, palestras, espectáculos de teatro e musicais. A

Semana Aberta é organizada, essencialmente, a pensar nos estudantes do ensino básico e

secundário, que têm de fazer escolhas relativas ao seu futuro profissional, mas pretende

também estreitar as relações com toda a comunidade exterior. Mais informações em

http://www.ualg.pt/gre/semanaaberta2007.html

APROVADA AGÊNCIA PARA A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

O Conselho de Ministros aprovou no início de Fevereiro a criação da Agência para a Qualidade

do Ensino Superior, um organismo que ficará responsável pela avaliação e acreditação dos

estabelecimentos de ensino superior e dos seus ciclos de estudos.

Aprovado na generalidade para consulta pública, o decreto-lei visa a criação da agência, com

natureza de fundação de direito privado, seguindo as recomendações da rede europeia para a

garantia da qualidade no Ensino Superior (ENQA).

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a agência constitui um "elemento

central" para a reforma do ensino superior e visa "a promoção da qualidade deste ensino".

A AQES levará a cabo procedimentos de avaliação e de acreditação dos estabelecimentos de

ensino superior e dos seus ciclos de estudos, bem como o desempenho das funções inerentes

à inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior.

Propõe-se que a AQES seja dirigida por "um conselho de administração composto por

personalidades de reconhecido mérito e especialização na área da garantia da qualidade do

ensino superior e da ciência".

A representação dos interesses das entidades avaliadas é assegurada pela composição de um

conselho consultivo, com membros designados pelos estabelecimentos de ensino superior,

pelos estudantes, pelas associações profissionais e por outros parceiros sociais.

CARTÃO EUROPEU DE SAÚDE

A Comissão Europeia criou o Cartão Europeu de Seguro de Doença – CESD – de natureza

gratuita, que substituiu eventuais documentos para aceder a cuidados de saúde. O CESD

assegura a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários de um sistema de “segurança

social” de um dos Estados da União Europeia (e Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suiça) e é

emitido sem encargos para o seu titular.

O documento, nominativo e individual, pode ser solicitado junto do Centro Distrital de

Segurança Social (ou Caixa de Previdência), Lojas do cidadão ou subsistema de saúde de que

se é beneficiário (por exemplo, ADSE). O CESD garante acesso aos cuidados médicos nas

mesmas condições dos residentes do país onde o titular do cartão se encontra, sendo

particularmente aconselhável para docentes e estudantes envolvidos em programas de

mobilidade. Mais informações em www.portaldasaude.pt
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DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Portaria n.º 168/2007, de 5 de Fevereiro – Estabelece as normas de execução necessárias à

aplicação do Decreto-Lei n.º 117/2006, de 20 de Junho, que define as regras aplicáveis às

situações de transição do regime de protecção social dos funcionários e agentes da

Administração Pública para o regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de

outrem.

Lei n.º 7/2007 de 5 de Fevereiro – Cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização.

Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro – Cria a Empresa de Gestão Partilhada de

Recursos da Administração Pública, E. P. E., e aprova os respectivos estatutos.

Portaria n.º 201/2007 de 13 de Fevereiro – Regula, no período que antecede a expansão a

todo o território nacional, a localização e as condições de instalação dos serviços de recepção

dos pedidos do cartão de cidadão.

Portaria n.º 202/2007, de 13 de Fevereiro – Aprova o modelo oficial e exclusivo do cartão de

cidadão para os cidadãos nacionais e para os beneficiários do estatuto referido no n.º 2 do

artigo 3.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro.

Portaria n.º 203/2007, de 13 de Fevereiro – Regula o montante das taxas devidas pela emissão

ou substituição do cartão de cidadão, as situações em que os actos devem ser gratuitos e a

taxa devida pela realização do serviço externo, no âmbito do pedido de emissão ou

substituição do cartão.
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