
Newsletter do Sindicato Nacional do Ensino Superior

� InfoSNESup
Número 78 – Abril de 2008 – 1ª Quinzena

SUMÁRIO

� POR SOLUÇÕES PRÓPRIAS

� REUNIÕES NAS ESCOLAS

� CGTP E UGT, CÚMPLICES DE AMEAÇA À LIBERDADE SINDICAL?

� NOVOS PROTOCOLOS

� FALECEU SACUNTALA DE MIRANDA

� INQUÉRITOS AO POTENCIAL CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

� IV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL

� PRÉMIO ZON CRIATIVIDADE EM MULTIMÉDIA

� DIÁRIO DA REPÚBLICA

POR SOLUÇÕES PRÓPRIAS

Nas próximas semanas, o SNESup, por si ou conjuntamente com a FENPROF, na

sequência de carta recentemente endereçada ao Ministro Mariano Gago

– http://www.snesup.pt/htmls/EkplEylkVlhnEYJEJZ.shtm – irá lançar iniciativas conducentes à

clarificação da situação quanto a vínculos e remunerações.

Sabe-se entretanto que embora já disponibilizada para negociação com os denominados

sindicatos da função pública, a Proposta de Lei sobre Contrato de Trabalho em Funções

Públicas tem a entrada em vigor apontada para 1 de Janeiro de 2009, só então produzindo

efeitos toda uma série de disposições da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, Lei de Vínculos,

Carreiras e Remunerações.

O ensino superior precisa de soluções próprias. A força para as negociar será aquela que os

nossos representados nos entendam dar.
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REUNIÕES NAS ESCOLAS

Para negociar, é preciso ir informando os colegas nas Escolas e escutar o que nos têm a dizer

sobre o que nelas se vai passando.

A Direcção do nosso Sindicato realizou já reuniões em 9 de Abril na Escola Superior de Artes

Plásticas das Caldas da Rainha (está prevista uma nova reunião para 23 de Abril), e em 15 de

Abril, na Escola Superior de Ciências Empresariais de Setúbal (a reunião mais fortemente

participada de todas as que aí se realizaram) e na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal.

No próximo dia 18 de Abril (6 ª feira), pelas 11 horas, na sala 1104 do Complexo Pedagógico

de Gualtar, rés-do-chão, terá lugar um encontro do SNESup com os assistentes da

Universidade do Minho e outros docentes não doutorados.

CGTP E UGT, CÚMPLICES DE AMEAÇA À LIBERDADE SINDICAL?

A proposta de Lei do Contrato de Trabalho em Funções Públicas traz, como foi amplamente

anunciado, o monopólio da negociação colectiva na função pública à CGTP e à UGT.

Trata-se de um dos mais graves atentados à liberdade sindical consagrada na Constituição,

este de transferir para Confederações que ultrapassam o âmbito dos sectores envolvidos na

negociação, e em que nenhum sindicato é obrigado a filiar-se, a representação, em sede de

negociação colectiva, de trabalhadores e sindicatos que não lhes passaram mandato para o

efeito.

Já basta que a Sra. Avoila, o Sr. Picanço e o Sr. Nobre dos Santos tenham andado a negociar

sem a nossa participação a nova legislação da função pública, uns rejeitando por princípio

qualquer negociação, outros aceitando quaisquer soluções por muito prejudiciais que fossem,

todos cumprindo em suma, o papel que lhes foi destinado na farsa negocial. Quer-se de futuro

que o Sr. Arménio Carlos, patrão da contratação colectiva da CGTP e futuro secretário-geral, e

um qualquer bancário do Sul e Ilhas negoceiem os estatutos de carreira do ensino superior?

Não vimos até agora a CGTP e a UGT reagir. Se pensam ganhar alguma coisa, desenganem-

se. Perderão muito mais do que julgam ganhar.

NOVOS PROTOCOLOS

O SNESup continua empenhado em facultar aos seus associados, e familiares, condições

vantajosas no acesso a serviços variados. Mantemos a relação actualizada desses benefícios

em www.snesup.pt.

Nesse sentido, porque também queremos neste domínio afirmar a nossa condição de Sindicato

Nacional, destacamos neste número da InfoSNESup o protocolo com as clínicas Previcare, nas

modalidades de acesso a serviços ou da aquisição do estatuto de associado das clínicas.

Também na área da saúde, o protocolo com a Mediserviços – Sociedade Gestora de

Participações Sociais, S.A. (Estomatologia e Medicina Dentária, Análises Clínicas, Radiologia e

Serviços Médicos e de Enfermagem ao Domicilio).
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Na área da psicologia e terapia familiar, os protocolos com a Humanamente – Psicologia,

Pedagogia e Formação e com o Centro de Apoio-Escolar e de Psicologia Atelier da Vida.

Estão em preparação novos protocolos.

FALECEU SACUNTALA DE MIRANDA

A historiadora Sacuntala de Miranda, uma das principais impulsionadoras do ensino da História

contemporânea em Portugal, faleceu aos 73 anos de idade.

Fundadora, no final dos anos setenta, do Departamento de História Contemporânea da

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Sacuntala de

Miranda foi professora do primeiro mestrado de História Contemporânea organizado em

Portugal, em 1984.

Nascida nos Açores em 1934, Sacuntala de Miranda formou-se na Faculdade de Letras de

Lisboa tendo vivido exilada, na Argélia e no Reino Unido, onde prosseguiu os estudos de

História, regressando a Portugal após à revolução de 25 de Abril de 1974.

Sacuntala de Miranda foi sócia fundadora do SNESup.

Expressamos à família os votos de sentidas condolências.

INQUÉRITOS AO POTENCIAL CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Apesar das dificuldades de acesso à plataforma estão concluídos, na generalidade das

instituições de Ensino Superior, os inquéritos ao potencial científico e tecnológico. Nas

unidades de investigação do sistema científico nacional o processo está ainda em curso.

Chama-se a atenção dos docentes do Ensino Superior integrados em unidades de investigação

que, ao preencherem o inquérito pela unidade de investigação onde estão integrados, devem

ser congruentes com as percentagens dedicadas a actividades de investigação que foram

declaradas no inquérito que preencheram na instituição de ensino.

Saliente-se que, para efeitos de estimativas de investimento em I&D, se considera que 40% do

orçamento de funcionamento das Universidades é dispensado em actividades de I&D dos

docentes do Ensino Superior. Além disso, para 2008, com correcções feitas para 2007, o

exercício de apuramento das dotações orçamentais para Ciência e Tecnologia passou

igualmente a considerar 10% do orçamento de funcionamento dos Institutos Superiores

Politécnicos. Estes coeficientes baseiem-se, precisamente, nas percentagens de I&D

identificadas nos Inquéritos ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN),

constituindo-se como valores padrão em termos das percentagens dedicadas a actividades de

investigação.

IV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL

Tem início, a 16 de Abril, o IV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil (IV

ENEEC), no Anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico, no Campus da Penha, decorrendo até 18

de Abril.
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O Encontro é organizado pelo Núcleo Pedagógico da Escola Superior de Tecnologia da

Universidade de Algarve, com o apoio da Escola Superior de Tecnologia, da Área

Departamental de Engenharia Civil e da Federação Nacional de Estudantes de Engenharia

Civil (FNEEC).

Trata-se de uma iniciativa de âmbito nacional, dirigida essencialmente a alunos, mas também a

professores e demais interessados nos temas em exposição e debate.

Mais informações em http://npest.ualg.org/iveneec/

PRÉMIO ZON CRIATIVIDADE EM MULTIMÉDIA

A ZON instituiu um prémio que se destaca por ser o maior em valor monetário atribuído em

Portugal num concurso multidisciplinar, com o valor global de 200 mil euros, distribuído por três

categorias – aplicações, conteúdos multimédia e curtas-metragens. 

Em cada categoria, ao vencedor caberá um prémio de 50 mil euros e uma bolsa de

investigação concedida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com estadia temporária

na Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. O melhor trabalho, de entre os

classificados em 1º lugar nas três categorias, será o vencedor absoluto e ser-lhe-á atribuído o

grande Prémio no montante adicional de 50 mil euros.

O Prémio ZON Criatividade em Multimédia será anual e a entrega dos trabalhos candidatos à

1ª edição termina em Outubro de 2008.

Para mais informações consulte http://www.zon.pt/premio/home.aspx

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Resolução do Conselho de Ministros nº 59/2008, de 1 de Abril – Aprova a Estratégia Nacional

para a Segurança e Saúde no Trabalho, para o período 2008-2012.

Lei nº 16/2008, de 1 de Abril – Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º

2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao respeito dos

direitos de propriedade intelectual, procedendo à terceira alteração ao Código da Propriedade

Industrial, à sétima alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e à

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de Novembro.

Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril – Estabelece a definição das unidades territoriais para

efeitos de organização territorial das associações de municípios e áreas metropolitanas, para a

participação em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN).
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