
 

 

Acta AG 2007 

 

 

 

Em conformidade com convocatória emitida em dezasseis de Maio de dois mil e sete, 

que se encontra arquivada na sede do Sindicato, a Assembleia Geral do Sindicato 

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

abreviadamente designado por SNESup, funcionou descentralizadamente nesse dia em 

14 Secções de Voto, nas quais votaram 98 associados, conforme actas que ficam 

arquivadas na sede do Sindicato, tendo ainda sido recebidos 275 votos por 

correspondência, escrutinados no dia três de Julho de dois mil e sete. 

 

Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos: 

Um - Deliberação sobre a orientação a seguir em processos negociais e sobre as formas 

de actuação a desencadear. 

Dois - Ratificação do Relatório e Contas de 2006, já aprovado pelo Conselho Nacional.  

Três - Ratificação do Regime Disciplinar proposto pela Comissão de Fiscalização e 

Disciplina e já aprovado em Conselho Nacional, e deliberação sobre a introdução de 

alterações ao Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral, designadamente 

relativas à tramitação dos recursos de eventuais medidas disciplinares. 

 

No ponto Um foi aprovada a Proposta "Linhas gerais para a revisão dos Estatutos de 

Carreira", apresentada pela Direcção, que se encontra arquivada na sede do Sindicato, 

rubricada pela Mesa do Conselho Nacional, com 352 votos a favor, 7 contra, 13 brancos 

e 1 nulo. 

  

No ponto Dois foi ratificado o Relatório e Contas de 2006, já aprovado pelo Conselho 

Nacional, que se encontra arquivado na sede do Sindicato, rubricado pela Mesa do 

Conselho Nacional, com 349 votos a favor, 13 contra, 22 brancos e 1 nulo. 

 

No ponto Três foi ratificado o Regime Disciplinar proposto pela Comissão de 

Fiscalização e Disciplina e já aprovado em Conselho Nacional, que se encontra 

arquivado na sede do Sindicato, rubricado pela Mesa do Conselho Nacional, com 337 

votos a favor, 13 contra, 22 brancos e 1 nulo, e aprovada a proposta apresentada pela 

Direcção de introdução de alterações ao Regulamento de Funcionamento da Assembleia 

Geral, que e se encontra arquivada na sede do Sindicato, rubricada pela Mesa do 

Conselho Nacional com 330 votos a favor, 7 contra, 35 brancos e 1 nulo. 

 

Seguem assinaturas dos membros da Mesa do Conselho Nacional que, nos termos 

estatutários e regulamentares, escrutinaram os votos por correspondência e elaboraram a 

presente acta. 


