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SNESUP OUVIDO PELA COMISSÃO PARLAMENTAR DE EDUCAÇÃO

Uma delegação do SNESup constituída por Joaquim Infante Barbosa, Eugénia Vasques, Rui
Costa e Paulo Peixoto foi recebida em 13-12-2005 pela Comissão Parlamentar de Educação.

Na sequência de iniciativas recentes, designadamente dirigidas aos Grupos Parlamentares da
Assembleia da República e ao Ministro da Tutela, e perante a inviabilização da proposta do
SNESup em ver consignado o direito ao subsídio de desemprego em sede de aprovação do OE
para 2006, o Sindicato pretendeu inteirar-se das contingências que impediram a aprovação do
subsídio  de  desemprego  e  assegurar-se  do  empenho  dos  partidos  políticos  com  assento
parlamentar em resolver rapidamente esta preocupante e premente questão.

Não tendo a Assembleia da República instituído em tempo oportuno o subsídio de desemprego
– num momento em que a precariedade dos vínculos contratuais às instituições se agudiza – e
dada a consensualidade dos Grupos Parlamentares em reconhecer unanimemente a omissão
legislativa  de  um  direito  constitucional,  a  delegação  exortou  os  membros  da  Comissão
Parlamentar a pressionar o Ministro da Tutela no sentido de, através da publicação de decreto-
lei,  poder  ser  concretizada  uma  iniciativa  tão  necessária  quanto  inadiável.  Manifestada  a
disponibilidade dos Grupos Parlamentares para exigir e apoiar a publicação de um decreto-lei
que consigne o subsídio de desemprego para os docentes do ensino superior, cabe ao SNESup
reiterar  o pedido, recentemente dirigido ao Ministro da Ciência,  da Tecnologia e do Ensino
Superior, para que seja publicado, com carácter de urgência, o diploma necessário.

A sessão de trabalho do SNESup com a Comissão Parlamentar de Educação serviu ainda para
alertar  os  partidos  políticos  com  assento  parlamentar  para  a  emergência  de  formas  de
contratualização no ensino superior que se traduzem numa precarização dos vínculos, que não
só  é  contrária  a  um profícuo  exercício  da docência  e  da investigação,  mas  que configura
também situações de manifesta ilegalidade.

O  incumprimento  da  Lei  1/2003,  a  ausência  de  regulamentação  específica  necessária  à
implementação do processo de Bolonha, a necessária revisão dos quadros das instituições de
ensino superior foram questões igualmente abordadas nesta reunião.
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ENVIADAS PROPOSTAS NEGOCIAIS

O SNESup enviou já ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma proposta
negocial sobre a instituição do subsídio de desemprego para docentes do ensino superior e
investigadores,  baseada  nos  textos  previamente  apresentados,  seja  ao  Governo,  seja  à
Assembleia  da  República.  Foi  igualmente  comunicada  ao  Ministério,  nos  termos  legais, a
composição da Comissão Negociadora do SNESup.

Por uma questão de cautela, esta proposta, e uma sua variante relativa à instituição do subsídio
de  desemprego  para  o  conjunto  da  Administração  Pública,  foram  também  enviadas  ao
Secretário de Estado da Administração Pública.

Esta questão tem de ser resolvida por Decreto-Lei, aliás foi pelo Decreto-Lei nº 67/2000 que foi
regulado o subsídio de desemprego para os professores do básico e do secundário. A única
oportunidade  de  a  Assembleia  da  República  regular  a  questão  em  tempo  útil  foi  mesmo
aprovação  da  Lei  do  Orçamento  do  Estado  para  2006.  A  partir  daí,  qualquer  recurso  ao
parlamento atrasará irremediavelmente a solução.

FILIAÇÃO DO SNESUP EM ORGANIZAÇÕES SINDICAIS EUROPEIAS

Ao contrário do que sucede com as confederações, uniões e federações distritais, os Estatutos
do SNESup prevêem a filiação do Sindicato em estruturas federativas e confederais de carácter
internacional, sujeita a aprovação da Assembleia Geral.

Fizemos recentemente uma diligência exploratória no sentido da filiação numa estrutura sindical
europeia, cujos resultados vão ser transmitidos aos próximos órgãos nacionais para que estes
promovam o respectivo processo de debate.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Realizou-se  em  15  de Dezembro  uma  reunião  do  SNESup com  o  Presidente  do  Instituto
Politécnico de Leiria, Prof. Luciano de Almeida, na qual participaram dois membros da Direcção
do SNESup, um dos quais o Presidente, e delegados sindicais nossos naquele Instituto.

Defendemos junto daquele responsável a transformação do regulamento relativo ao pessoal
especialmente contratado aprovado pelo Conselho Geral daquele Instituto num instrumento de
enquadramento contratual de todos os docentes não pertencentes ao quadro. Vamos fazer
junto dos associados do SNESup no IPLei um relato mais desenvolvido.
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INSTITUTO DE NOVAS PROFISSÕES

O Suplemento Universidades do  Diário Económico  de 13 de Dezembro publicou um texto do

SNESup relativo à tentativa do Grupo Ensinus, também titular do Instituto Superior de Gestão,
de passar uma parte dos docentes do Instituto de Novas Profissões (INP), alguns com 15 anos
de casa, de contrato de trabalho para recibos verdes, e de remunerados 14 vezes por ano a
apenas 10.

Foi  já  feita  participação à Inspecção-Geral  do Trabalho e à Inspecção-Geral  da Segurança
Social. 

NOVO SITE DO SNESUP

Na sequência da concretização de um projecto coordenado pelo colega José Caeiro, membro
da Direcção, está em vias de construção um novo site do SNESup, com novas funcionalidades,
o qual permitirá designadamente a criação de áreas reservadas a associados e a edição directa
das várias Secções pelos dirigentes responsáveis.

Até  ao  fim  de  Janeiro  proceder-se-á  transferência  da  informação  contida  no  actual  site.
Solicitamos entretanto sugestões de alteração quanto ao grafismo e quanto ao conteúdo do
site.

ACORDO COM O MONTEPIO GERAL

O sindicato estabeleceu há alguns meses atrás um acordo de cooperação com o Montepio
Geral - Associação Mutualista, para constituição de um fundo de complemento de reforma com
vantagens relevantes face a outras soluções existentes no mercado. Para que o fundo possa
entrar  em  efectivo  funcionamento  é  no  entanto  necessário  que  para  além  do  interesse
manifestado pelos associados, exista uma adesão efectiva a esse plano.

No sentido de viabilizar de uma forma mais rápida a constituição desse fundo, o Montepio Geral
-  Associação Mutualista,  designadamente através da pessoa responsável por esta vertente,
Sra.  Dra.  Teresa  Reis,  disponibiliza-se  para  se deslocar  às  Instituições  e  aí  proceder  aos
esclarecimentos  que  eventualmente  ainda  sejam  necessários  bem  como  às  respectivas
inscrições. Para o efeito, por favor contactar  o MG-AM através do n.º 213248079 ou do e-mail
mareis@montepiogeral.pt.

ADITAMENTO À CONVOCATÓRIA

Em aditamento à convocatória de Assembleia Geral Eleitoral publicada em 30 de Novembro de
2005 no  jornal  Público  informo  que têm  mais  do  que um lugar  no  Conselho  Nacional  do
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SNESup  as  seguintes  secções  sindicais:  Egas  Moniz-Coop.  Ensino  Superior  CRL-Instituto
Ciências  Saúde  Sul,  Escola  Superior  Agrária/I.P.  Bragança,  Escola  Superior  Agrária/I.P.
Coimbra, Escola Superior Ciências Empresariais/I.P. Setúbal, Escola superior de Educação/I. P.
Guarda, Escola Superior de Educação/I. P. Leiria, Escola Superior de Educação/I.P. Viana do
Castelo, Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, Escola Superior de Enfermagem
Bissaya Barreto,  Escola Superior de Enfermagem C. Gulbenkian de Lisboa, Escola Superior de
Enfermagem Dr. Angelo Fonseca, Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende,
Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, Escola Superior de Saúde do Alcoitão,
Escola Superior de Gestão/I.P. Santarém, Escola Superior Tecnologia Gestão/I. P. Leiria, Esc.
Sup. Tecnologia/I.P. Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia/I.P. Setúbal, Faculdade de
Arquitectura/U.T.  Lisboa, Faculdade de Ciências/U.  Porto,  Faculdade de Letras/U.  Coimbra,
Faculdade de Letras/U. Porto, Faculdade de Motricidade Humana/U.T. Lisboa, Faculdade de
Psicologia  e Ciências  de Educação/U.  Lisboa,  Instituto  Superior  de Agronomia/U.T.  Lisboa,
Instituto  Superior  de  Contabilidade  e  Administração/I.P.  Porto,  Universidade  Aberta,
Universidade da Madeira, Universidade dos Açores (Angra), Universidade Minho - Escola de
Ciências, Universidade do Algarve-Fac. Ciências e Tecnologia, Universidade da Beira Interior,
Universidade Autónoma de Lisboa,  Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,
Universidade Port. Infante D. Henrique (2 lugares); Escola Superior de Tecnologia e Gestão/I.P.
Guarda, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade dos Açores (P.Delgada), 
Universidade de Évora, Instituto Superior de Economia e Gestão/U.T. Lisboa, Instituto Superior
de  Engenharia/I.P.  Porto,  Faculdade  de  Letras/U.  Lisboa,  Faculdade  de  Ciências  e
Tecnologia/U. Coimbra, Faculdade de Economia/U. Coimbra (3 lugares); Instituto Superior de
Engenharia/I.P.  Lisboa,  Instituto  Superior  de Ciências  do  Trabalho  e  da Empresa,  Instituto
Superior Técnico/U.T. Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia/U.N. Lisboa, Faculdade de
Ciências  /  U.  Lisboa,  Universidade  de  Aveiro  (4  lugares);  Faculdade  de  Ciências  Sociais
Humanas/U.N. Lisboa (5 lugares).

Ficam  delegadas,  com  possibilidade  de  ulterior  avocação,  as  presidências  das  Comissões
Eleitorais  para a eleição do Conselho Nacional no sócio nº  2262, Fernando Tristany, e da
Direcção e da Comissão de Fiscalização e Disciplina na sócia nº 3, Teresa Sousa de Almeida.

Em 14 de Dezembro de 2005

O Presidente do Conselho Nacional

Gonçalo Xufre Silva

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 - Av. da Boavista,1167, 5.1 - 4100-130 PORTO – Atendimento - 9 - 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 - 18 Horas
Telefone 23 978 19 20 - Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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