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PARTICIPAÇÃO – UM AGRADECIMENTO

Todas as formas de participação dos associados na vida sindical  são importantes.
Apesar de estarmos a fazê-lo caso a caso queremos deixar aqui um agradecimento
público aos colegas que se disponibilizaram a reenviar para as INTRANETS das suas
escolas o inquérito  sobre  a aplicação dos Estatutos  de Carreira.  Graças a eles,  o
questionário  chegará mais  expeditamente  a mais destinatários  e  o  SNESup  ficará
nesse dia mais próximo de todos os colegas.

Da mesma forma, saudamos aqui a iniciativa do Presidente do Conselho Nacional,
colega Gonçalo Xufre, de convocar eleições em todas as Secções Sindicais do SNESup
que  ainda  não  dispõem  de  representantes  sindicais,  com  apresentação  de
candidaturas até 28 de Fevereiro e votação em 9 de Março. Os serviços do Sindicato
estarão  disponíveis  para  esclarecer  quaisquer  dúvidas  dos  interessados,
designadamente enviando, a pedido, as relações de associados, com vista a facilitar
contactos que permitam o aparecimento de candidaturas no maior número possível
de instituições.

SUCESSO NO “CONCURSO DA QUÍMICA” 
DA ESTG DE LEIRIA CRIA NOVAS RESPONSABILIDADES

Foi a primeira vez, que tenhamos presente, que uma estrutura sindical interveio para
pedir  a  anulação  de  um  concurso  logo  após  a  sua  abertura,  em  nome  de
considerações gerais  de  transparência,  conseguindo a sua anulação,  não pela  via
judicial, mas por um apelo à opinião pública académica, e em especial à comunidade
científica da área da química. Escrevemos a todos os Presidentes de Departamentos
de  Química  das  Universidade  Públicas,  solicitámos  à  Sociedade  Portuguesa  de
Química  um  parecer  que  esta  prontamente  elaborou,  o  que  aqui  publicamente
agradecemos.

Chegam-nos  agora todos  os dias várias  notícias  –.muito bem documentadas.– de
procedimentos  pouco  transparentes.  Vimos  respondendo  na  medida  das  nossas
possibilidades, mas surge agora a necessidade de estabilizar procedimentos, graduar
níveis  de  intervenção  e  articular  as  respostas  aos  emails dirigidos  a
transparencia@snesup.pt com o apoio jurídico a associados. Vamos actualizar a nossa
reflexão sobre estas questões. Façam-nos chegar a vossa opinião.



ENCONTRO SOBRE A APLICAÇÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA

O inquérito sobre a aplicação dos Estatutos de Carreira começará a ser difundido na
semana que se inicia em 21 de Fevereiro.

O programa detalhado do Encontro que, recordamos, terá lugar a 8 e 9 de Abril em
Lisboa, será divulgado no início de Março.

INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS: O CASO DA ESA DE CASTELO BRANCO

A Direcção do  SNESup  levou  a  cabo  a  primeira  intervenção  numa instituição  no
corrente  ano  de  2005,  por  se  prefigurarem  decisões  que  põem  em  perigo  a
estabilidade do corpo docente. O Presidente da Direcção do SNESup, colega Joaquim
Infante Barbosa, esteve assim reunido em 4 de Fevereiro com o Director da Escola
Superior Agrária, com a Secção Sindical e com o conjunto dos docentes, inscritos ou
não no SNESup. Está publicado em www.snesup.pt um relato circunstanciado desta
acção.

Na reunião da Secção Sindical foram eleitos três representantes sindicais. O sucesso e
a  continuidade  destas  intervenções  depende  em última  instância  da  organização
sindical nas próprias instituições. Não há outro caminho.

MANIFESTO SOBRE O INVESTIMENTO 
EM CIÊNCIA E EM EMPREGO CIENTÍFICO

Agradecemos a forma como os  associados do SNESup aderiram ao nosso apelo para
a subscrição  deste  manifesto,  que  espelha  preocupações   também reflectidas  no
programa com que há um ano fomos eleitos.

A  subscrição  on  line revelou  entre  os  participantes  uma diversidade  de estilos  e
sensibilidades algo invulgar, mas que só valoriza a iniciativa. Saudamos entretanto os
colegas  que  enviaram  mensagens  para  as  INTRANETS,  das  respectivas  escolas,
fazendo-a ou não acompanhar da sua opinião própria.  Foi  o caso do colega José
Rodrigues, representante sindical no ISEP, que ao subscrevê-lo fez notar “que se fala
mais de emprego do que de trabalho para pessoas altamente qualificadas, que é o
que me parece que o país realmente precisa. E se calhar a transferência do saber dos
centros de conhecimento para a sociedade e as empresas  não depende apenas do
estado.” Um debate a fazer.

GRELHA SALARIAL PARA 2005

Encontra-se já publicada no nosso site.

Recordamos  que  foi  aprovada  por  Portaria  sem  se  terem  cumprido  as  etapas
negociais  legalmente  previstas.  Voltaremos  ao  assunto  com  o  novo  Governo
Constitucional.



REVISTA Nº 14 EM VIAS DE DISTRIBUIÇÃO

O nº 14 de Ensino Superior  – Revista  do  SNESup relativo a Dezembro  /  Janeiro
encontra-se em vias de impressão. A equipa responsável pela Revista conta recuperar
a partir do nº 15, relativo a Fevereiro / Março o calendário normal de publicação, ou
seja, a edição deve ser encerrada no primeiro mês de cada bimestre, e a impressão e
distribuição ter lugar no segundo.

Artigos de associados são sempre, recordamos, especialmente bem acolhidos.

PÁGINAS PESSOAIS E BLOGUES

Terminamos como começámos, a apelando a (mais uma) modalidade de participação.
O nosso site conta já com algumas dezenas de links para páginas pessoais e blogues
de colegas.  É pouco.  Publicite a sua página ou o seu blogue inscrevendo-se para
snesup.porto@snesup.pt.
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