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Assunto: Projeto de Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Investigador da Escola de Letras, 

Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Pedido de reunião. 

 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior, associação sindical de docentes e investigadores, 

abreviadamente designado por SNESup, informar que teve conhecimento que o Regulamento de Avaliação 

do Desempenho do Pessoal Investigador da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do 

Minho está em audição pública, e que pretende pronunciar-se sobre o mesmo em sede de audição sindical.  

Adicionalmente, informa que a audição de interessados e a consulta pública previstas nos artigos 100º e 

101º do CPA, são substancial e formalmente distintas da audição sindical prevista pelo disposto no artigo 

83.º -A do ECDU como uma formalidade essencial do procedimento regulamentar. Neste sentido, atenta a 

circunstância de no decurso do prazo de audiência de interessados se suspender a contagem dos prazos do 

procedimento administrativo, visando designadamente a incorporação das sugestões dos participantes, e 

bem assim, o facto da audição sindical versar sobre a proposta final de regulamento a submeter a aprovação 

pelo órgão competente, é entendimento deste Sindicato, vertida na praxis da nossa intervenção nos 

processos de elaboração e alteração de regulamentos, que a audição sindical se processa após o termo da 

fase de audiência de interessados e conciliação, ou não, desses contributos pela entidade com poder 

regulamentar. 

A este propósito salientamos que no âmbito das atribuições das associações sindicais, estas são 

frequentemente chamadas pelos seus representados a prestar-lhes apoio na análise das propostas de 

regulamento submetidas a audiência de interessados e consequentemente na análise de propostas de 

alteração e sugestões a apresentar no exercício daquele direito. 

Pelo exposto, vem por este meio o SNESup solicitar que lhe seja enviado a proposta de regulamento 

resultante da adição da audição de interessados e o agendamento de uma reunião com V. Exa. para 

apresentar as suas propostas em sede de audiência sindical. 

 



 

 

 

Estamos certos de que com o processo de negociação coletiva é possível melhorar o regulamento, valorizar e 

dignificar o Ensino Superior e Ciência. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 

A DIREÇÃO 

 
 
 
 

Professora Doutora Mariana Gaio Alves 
Presidente da Direção 


