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É URGENTE NEGOCIAR
É urgente iniciar a negociação de alterações legislativas que tenham em conta as
características actuais das nossas carreiras, designadamente quanto à duração dos períodos
de nomeação provisória, ao recurso ao contrato administrativo de provimento para enquadrar
categorias de carreira, e à utilização de convidados e equiparados com condições para
integrarem as carreiras. A pura e simples aplicação da Lei nº 12-A/2008, (que será efectiva a
partir da entrada em vigor da Lei do Regime do Contrato em Funções Públicas), que os
sindicatos da área da CGTP rejeitaram em bloco e os sindicatos da área da UGT aceitaram
acriticamente, é inadequada ao ensino superior.
Muitos colegas procuram neste momento apressar processos, em estratégias individuais
legítimas, mas

nalguns

casos

sem

suporte

legal

evidente.

Continuaremos

aconselhamento jurídico, mas Maio será o mês da procura de soluções colectivas.

a

dar

REUNIÕES DE ASSISTENTES
O SNESup está a promover, Universidade a Universidade, reuniões de assistentes e outros
docentes não doutorados, que têm de se organizar com vista a defender os seus direitos na
revisão do ECDU. Teve já lugar em 18 de Abril uma reunião na Universidade do Minho, na qual
participaram três dos nossos dirigentes. A próxima está marcada para a UTAD no dia 16 de
Maio, pelas 10.30.

SNESup NO IPCA
Também em 18 de Abril se realizaram no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave uma reunião
com a Comissão Instaladora, em que participou o Presidente da Direcção do SNESup, Paulo
Peixoto, e com docentes das respectivas Escolas, em que participaram outros dois dirigentes.

IP SETÚBAL REGULARIZA PAGAMENTOS
O I P Setúbal já pagou com retroactivos as remunerações (pelos índices 135 e 140) devidas
aos assistentes de 1º triénio que passaram a assistentes de 2º triénio, e do mesmo modo dos
equiparados a assistentes de 1º triénio que passaram a equiparados a assistentes do 2º triénio.
Diligenciamos agora pela resolução de outras situações.

REUNIÃO NA ESAD
Conforme acordado na reunião de 9 de Abril o SNESup, através de dois membros da Direcção,
assegurou em 23 de Abril nova reunião na ESAD das Caldas da Rainha, nas quais
basicamente se discutiu a problemática dos vínculos.

ENCARREGADOS DE TRABALHOS DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
Desde que se confirmou a intenção de incluir os Encarregados de Trabalhos na carreira técnica
superior que o SNESup vem apelando à realização de reuniões em todos os Institutos
Politécnicos com vista à eleição de representantes que, em conjunto com o Sindicato,
acompanhem o processo.
Já se realizou em 7 de Abril a reunião dos encarregados de trabalhos do Instituto Politécnico
de Viseu e estão previstas outras.
A primeira reunião de representantes a nível nacional tem lugar no Sábado, 31 de Maio, pelas
14.30, na nossa sede de Coimbra.
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NOVOS PROTOCOLOS
A Comissão Sindical da Universidade dos Açores celebrou novos protocolos com empresas da
Região que concedem benefícios a associados do SNESup. Essas empresas, de ramos
variados (Automóvel, Cabeleireiros e Estética, Construção, Decoração, Espectáculos e Lazer,
Hotelaria, Informática, Medicina e Clínicas, Óptica, Livrarias, Restauração), concedem
benefícios que podem ser consultados em www.snesup.pt
Foram igualmente celebrados outros protocolos, com empresas situadas noutras regiões, nas
áreas da Saúde (VITACLINIC, VIVAFIT, CLÍNICA MARIA HELENA VALES), do lazer e turismo
(VML) e do livro (BULHOSA).

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Decreto-Lei n.º 70/2008, de 15 de Abril – Aprova a organização e o funcionamento da
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e regulamenta o sistema de acreditação e o
regime de deveres e incompatibilidades profissionais dos jornalistas.
Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril – Estabelece o regime jurídico do contrato de seguro.
Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril – Aprova medidas de combate à corrupção e procede à primeira
alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, à décima sétima alteração à lei geral tributária e à
terceira alteração à Lei n.º 4/83, de 2 de Abril.
Declaração de Rectificação n.º 22/2008, de 24 de Abril – Rectifica o Decreto-Lei n.º 34/2008,
de 26 de Fevereiro, do Ministério da Justiça, que aprova o Regulamento das Custas
Processuais, procedendo à revogação do Código das Custas Judiciais e a alterações ao
Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, ao Código de Procedimento e de
Processo Tributário, ao Código do Registo Comercial, ao Código do Registo Civil, ao
Decreto-Lei n.º 269/98, de 28 de Agosto, à Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e aos Decretos-Leis
os

n.

75/2000, de 9 de Maio, 35 781, de 5 de Agosto de 1946, e 108/2006, de 8 de Junho,

publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2008.
Declaração de Rectificação n.º 22-A/2008, de 24 de Abril – Rectifica a Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos
trabalhadores que exercem funções públicas.
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