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ELEIÇÕES NO SNESup a 28 e 29 de junho  

APELO À PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS  
 

Colega: 
 
Com a convocação das eleições, é tempo de renovar os mandatos e/ou as equipas de delegados 
sindicais e de dirigentes nacionais do SNESup. 
 
A atividade do SNESup é baseada na atividade dos representantes sindicais (delegados sindicais) de 
escolas e institutos de investigação (seções sindicais) que no seu conjunto, constituem o Conselho 
Nacional do Sindicato.  
 
A existência desta rede de representantes potencia a intervenção do SNESup e contribui para a melhoria 
das condições de trabalhos nas instituições, porque as oportunidades de melhoria e os problemas são 
mais rapidamente abordados por estes representantes. E não são raros os casos em que a simples 
existência de delegados sindicais previne muitos problemas!  
 
Por outro lado, ser delegado sindical ou membro de um órgão nacional do SNESup é muito 
gratificante, permite conhecer e trabalhar com colegas muito capazes e não é só por si algo muito 
exigente em termos de tempo, e por lei, os representantes sindicais têm direito a que lhes seja 
atribuído tempo em horário laboral para as atividades sindicais - sim, os “sindicalistas” são colegas 
como todos os outros e com pouco tempo disponível, como todos os outros! 
 
Apelo a todos para participarem ou para apoiarem os colegas que se disponibilizem a apresentar 
candidaturas para iniciar ou para renovar os seus mandatos. A data limite para a presentação de 
candidaturas é o dia 30 de maio. Esta é ainda uma excelente oportunidade para se reforçarem as 
equipas de delegados sindicais e de se elegerem delegados nas escolas e instituições que não os têm tido. 
 
As listas para a eleição de delegados sindicais podem ter um ou mais membros (o número máximo de 
delegados sindicais depende do número de associados da secção sindical – ver lista em anexo) e, embora 
não havendo modelo regulamentar, permito-me sugerir a utilização do modelo em anexo, já utilizado em 
anteriores eleições. 
 

Participe! Candidate-se! Vote! 
 
Em 09.05.2016 
Saudações académicas e sindicais 
 

O PRESIDENTE DA MESA DO CONSELHO NACIONAL 
 
 

José Salgado Rodrigues 


