
 AOS TRABALHADORES DO ENSINO SUPERIOR

GOVERNO PROCURA ESCONDER 
A PRIVATIZAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

Num processo que aparenta ser tudo menos transparente, o Governo está a preparar a revisão do
Regime Jurídico do Ensino Superior(RJIES), numa perspectiva de privatização do Ensino Superior
Público,  de  instabilidade  e  precarização  do  emprego  no  sector  e  degradação  da  qualidade  do
mesmo, através daquilo que classifica como “autonomia reforçada”,  um instrumento de evidente
subversão dos princípios constitucionais em que assenta este grau de ensino.

A falta de transparência na revisão do RJIES que o Governo pretende concretizar ficou, no passado
dia 13 deste mês,  confirmada numa reunião que a nossa Federação teve com o Secretário de
Estado do Ensino Superior, em que este não deu qualquer informação sobre o processo e muito
menos foi capaz de confirmar ou desmentir aspectos do projecto do Governo que reputamos de
muito graves para o futuro das Universidades e Politécnicos e dos respectivos trabalhadores.

Aliás,  o  Secretário  de  Estado  do  Ensino  Superior  revelou  uma  manifesta  insensibilidade
relativamente aos problemas dos trabalhadores não docentes. Desde as dificuldades financeiras
para  o  pagamento  de  remunerações(já  este  ano  e  no  próximo!),  passando  pela  ausência  de
participação  nos  órgãos  de  gestão;  pela  falta  de  pessoal  efectivo;  pela  proliferação  de  formas
precárias de trabalho; pela ausência de respeito pelos conteúdos funcionais, a nada respondeu.
Aliás, chegou ao ponto de considerar normal, haver estudantes a trabalhar nos estabelecimentos de
ensino superior público, para pagarem as propinas, devido às dificuldades financeiras familiares.

Neste encontro com o Secretário de Estado do Ensino Superior, exigimos a negociação do Caderno
Reivindicativo que oportunamente lhe foi  remetido, devendo o mesmo marcar para o efeito uma
reunião connosco; e o envio formal à Federação do projecto de revisão do RJIES, para darmos
conhecimento  do  mesmo  aos  trabalhadores  e  nos  podermos  pronunciar.  Compromissos  que  o
Secretário de Estado, claramente, não assumiu.

FEDERAÇÃO EM AUDIÇÃO NA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
A nossa  Federação  foi  recebida  em  audição,  no  mesmo  dia,  pela  Comissão  Parlamentar  de
Educação, da Assembleia da República, na sequência do pedido por nós formulado e que teve por
objectivo transmitir as nossas preocupações sobre o processo de revisão do RJIES que o Governo
pretende  concretizar  e  também a  propósito  dos  graves  problemas de  financiamento  do  Ensino
Superior Público.

Os deputados dos diversos grupos parlamentares(PSD, PS, PCP, CDS e BE) transmitiram-nos que
o Governo ainda não fez chegar à Assembleia da República qualquer proposta de lei relativa ao
assunto que oportunamente merecerá a devida atenção e comprometeram-se em ouvir-nos em nova
nova audição sobre o assunto.

Aproveitámos para transmitir ainda aos deputados, as nossas preocupações quanto aos problemas
com que estão confrontados os trabalhadores não docentes do Ensino Superior Público: falta de
pessoal para o desempenho de funções permanentes; instabilidade e precariedade no emprego;
flexibilidade funcional; estagnação nas carreiras profissionais; ausência de participação nos orgãos
de gestão; degradação das condições de trabalho.



A LUTA É O CAMINHO!
A Federação  saúda  todos  os  trabalhadores  não  docentes  do  Ensino  Superior  Público  que,  no
passado dia  8  de  Novembro,  deram de forma exemplar,  resposta  ao  Governo,  aderindo numa
elevada percentagem à Greve Nacional da Administração Pública. E incentiva-os a prosseguir neste
rumo, pois só assim será possível defender o Ensino Superior Público e o trabalho com direitos.

Lisboa, 19 de Novembro de 2013
A Direcção Nacional 
da FNSTFPS

SINDICALIZA-TE !


