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Exmo. Senhor 

Professor Doutor António Fidalgo 

Reitor da Universidade da Beira Interior 

 

 
N/Refª.Dir:AV/0418/14     30-04-2014 

 

 

Assunto: Projeto de Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente da Universidade da      

Beira Interior - (RAD-PD.UBI). Audição Sindical. 

 

 

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 

abreviadamente designado por SNESup, recebeu na tarde de ontem, 29 de abril, por correio 

eletrónico, comunicação de V. Exa. relativa à audição sindical do projeto de Regulamento de Avaliação do 

Desempenho do Pessoal Docente da Universidade da Beira Interior - (RAD-PD.UBI), tal como decorre do 

n.º 1 do artigo 74.º-A do ECDU. 

 

Ora nessa mesma comunicação é indicada como data limite para o envio por este Sindicato da sua 

apreciação ao projeto de Regulamento em causa, seguramente por lapso, o próximo dia 5 de maio. 

 

De acordo com o disposto na Lei n.º 23/98, de 26 de maio, em particular no n.º 12 do artigo 10.º, "o prazo 

para apreciação escrita dos projectos de diploma por parte das associações sindicais nunca pode ser 

inferior a 20 dias a contar da sua recepção por parte da associação sindical...". 

 

É essencial que se possa dispor de um período aceitável para a apreciação e apresentação de considerações 

relativas a um normativo desta natureza, num processo que não pode dispensar a consulta das organizações 

sindicais aos seus representados, processo que este Sindicato não abdica de concretizar e que tem vindo a 

assumir como prática corrente e habitual numa organização democrática. 

 

Neste sentido, procurará este Sindicato, como sempre o tem vindo a fazer, auscultar os seus associados, 

analisar cuidadosamente o projeto de Regulamento em apreço e, logo que lhe seja possível (o que 

dificilmente antevemos que consiga ser antes do dia 15 de maio), enviar as considerações que entender 

pertinentes a V. Exa., solicitando nesse momento uma reunião com vista à apresentação e discussão das 

mesmas, momento em que, tal como decorre da lei e tem vindo a ser pratica usual, ficará concretizada a 

audição sindical. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A DIREÇÃO 

 

 
 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 
 


