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Ata da reuniio da Mesa da Assembleia Geral

de 31de maio de2019

Aos trinta e um dias do mds de Maio de dois mil e dezanove, pelas quinze
horas, na sede do Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associaqio Sindical de
Docentes e Investigadores - SNESup, doravante designado SNESup, sita na Avenida
5 de outubro, n.q L04, 4.e andar, em Lisboa, reuniu-se a Mesa do conselho
Nacional, exercendo fung6es de Mesa da Assembleia Geral, alargada aos
proponentes e mandat6rios das propostas apresentadas i Assembleia Geral,
convocada para dia dezanove de Julho de dois mil e dezanove, nos termos do n.a 2
do artigo 3.s do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral, doravante
designado RFAG, e conforme a Convocat6ria de nove de Maio de dois mil e

dezanove, e respetivo calenddrio anexo, publicada no sitio da Internet do SNESup,

no jornal Priblico de nove de Maio de dois e mil e dezanove, na pdgina trinta e nove,
e enviada a todos os s6cios por correio eletr6nico e pelos CTT

Estiveram presentes:

Mesa da Assembleia Geral: Alvaro Ant6nio Gancho Borralho, presidente;
Luiz Carlos Guerreiro Lopes, vice-presidente; e Ant6nio Manuel Gongalves
Baptista, vice-presidente, que serviu de secretdrio.

Pelos mandatdrios e proponentes das propostas: Ant6nio fos6 Cardoso
Sim6es, como mandatdrio da proposta apresentada por Paulo Jorge Marcos
Cruchinho e Ant6nio Jos6 Cardoso Sim6es, e Gongalo Cardoso Leite Velho, como
mandat6rio da proposta apresentada pela Direcgio, e subscrita pelo pr6prio, e

como proponente da proposta apresentada pelo s6cio Gongalo Cardoso Leite
Velho.

Esteve ainda presente a funcion6rio Isabel Fonseca.
A reuniSo teve como Ordem de Trabalhos o estipulado no n.a 2 do artigo 3.q

do RFAG, sendo a seguinte:
Ordem de Trabalhos:
Ponto rinico - Fusio de propostas ou de parte das propostas que nio

caregam de ser votadas em alternativa.
Interveio o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dando conhecimento

aos presentes da existdncia de trds propostas: a primeira subscrita pelo Presidente
da Direcgdo - Gongalo Velho -, e reconfirmada com envio no dia trinta de Maio; a
segunda subscrita pelos s6cios Paulo Cruchinho e Ant6nio Sim6es; a terceira,
subscrita pelo s6cio Gongalo Velho.

Dando a palavra ao mandatdrio da proposta da Diregio, este declarou que a
Direc95o se mostra aberta para uma conciliag5o de propostas em tudo aquilo que
t6m de semelhante.

Dando a palavra a Ant6nio Sim6es, este declarou que pretende que a
proposta que representa seja votada em alternativa e que as propostas ndo sio
concili6veis.
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O proponente Gongalo Velho, falando como representante da sua propgsta,

decfarou que a sua proposta de alteragSo ao artigo !.2.e 6 alternativa i proposta da
DirecgAo, estando esta informada desta opgio do s6cio.

Interveio AntSnio Simdes para declarar que caso o ponto primeiro da sua
proposta seja admitida a vota96o, e caso a votagdo seja em alternativa, os
subscritores Paulo Cruchinho e Ant6nio Sim6es estdo abertos a conversas
bilaterais no sentido de encontrar um texto rinico.

Interveio Gongalo Velho, como mandatiirio da proposta da Direcgdo,
demonstrando disponibilidade para reunir nas seguintes datas: 7 de funho )s 14
horas, dia B de funho, em paralelo ao congresso do SNESup, em Faro, e em j.2 de

]unho na sede nacional de Lisboa.
Interveio Ant6nio Sim6es para afirmar a sua indisponibilidade em reunir,

mas que talvez o outro proponente, Paulo Cruchinho, possa reunir com a Direcgio.
O Presidente da Mesa interveio e afirmou que Ant6nio Sim6es ndo leu bem

o ponto fnico da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral, tendo lido vdrios
pontos da Convocat6ria e que estabelece que a Assembleia Geral 6 convocada a

requerimento do Presidente da Direcg5o, mencionando a Ordem de Trabalhos.
O Presidente da Mesa prop6s a metodologia da designagio das propostas.

Estas serio designadas por sorteio entre as letras A, B e C, tendo sido aceite pelos
mandatdrios das propostas presentes.

Procedeu-se seguidamente ao sorteio, tendo este ditado o seguinte:
Proposta de alteragSo apresenta pela Direcgio - foi sorteada a letra B.

Proposta de alteragio apresentada por Paulo Cruchinho e Ant6nio Sim6es -
foi sorteada a letra C.

Proposta de alterag5o apresentada por Gongalo Velho - foi sorteada a letra
A.

Terminado o sorteio, a Mesa continuou a reuniio sem a presenga dos
mandat6rios e proponentes, para executar o determinado no n.e 3 do artigo 3.q do
RFAG que estipula:

"3. Conforme os resultados obtidos no ponto anterior e o contefido das
propostas serd definido pela Mesa:

a) se a votagio incidird sobre um texto fnico, e, neste caso, se hd lugar a
votagdo na generalidade e na especialidade;

b) se a votagio incidirii sobre um texto fnico, com votagSo na generalidade e
votagio na especialidade somente de pontos em que subsistam alternativas;

c) se as propostas devem ser votadas em separado, e neste caso, se h6 lugar,
para cada uma delas, a votag5o na generalidade e na especialidade.

ficando desde logo elaborado o boletim de voto correspondente, que referenciarii
atrav6s de letras as v6rias alternativas que subsistam sendo a atribuigSo de letras
feita por sorteio."

Assim, a Mesa deliberou, nos termos das alfneas b) e c) do n.e 3 do artigo
3.4:

1' Que a proposta apresentada pela Direcgio, a que foi atribuida a letra B,
seja votada num texto fnico, na generalidade, em alternativa com as
demais. Decisio tomada por unanimidade.
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2. Que a proposta apresentada por Paulo cruchinho e Ant6nio Sim6es, mas

consubstanciada em duas propostas - 1 e 2 - conforme documentos
entregues pelos proponentes, a que foi atribufda a letra c, seja votada
apenas no que se refere d proposta z, recusando a proposta 1: "Que seja
considerada suspensa, com efeitos retroativos desde a data do trAnsito
em julgado da sentenga judicial proferida no process o 4693/16.97BLSB,
a aplicagdo dos nq 4 e 5 do artigo 124 [Assembleia Geral) dos Estatutos
do SNESup, at6 ser promovida a sua revis6o, precedida de discussdo em
congresso nos termos dos nas 2 e 3 do Artigo 24q dos Estatutos."
Decisdo tomada por unanimidade.
Que a proposta 2 apresentada por Paulo cruchinho e Ant6nio Sim6es, a
que foi atribuida a letra c, seja votada num texto fnico, na generalidade,
em alternativa com as demais. Decisio tomada por unanimidade.
Que a proposta apresentada pelo s6cio Gongalo Velho, a que foi
atribufda a letra A, seja votada num texto fnico, na generalidade, em
alternativa com as demais. DecisAo tomada por unanimidade.
Que as propostas admitidas sejam votadas em alternativa, no mesmo
boletim de voto, em formato A5, em papel branco, com orientagdo
paisagem fao baixo), com o tipo de letra Arial, a preto, tamanho ].4,
tamb6m aprovado, com os quadrados na dimensdo de 1 cm2, cujo
modelo 6 o que abaixo se reproduz. Decisdo tomada por unanimidade.

Assembleia Geral do SNESUp - 19 de julho de 2019

BOLETIM DE VOTO

4.

Proposta A - subscrita por Gongalo Cardoso Leite Velho f
Proposta B - subscrita pelo Presidente da Diregio

Proposta C - subscrita por Paulo Jorge Marcos Cruchinho
e Antonio Jos6 Cardoso de Sousa Sim6es

Antes de terminarem os trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu a
presente ata a votagio, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. A mesma
foi lida e o seu contefdo dado a conhecer aos mandatiirios e proponentes que
aguardaram as decisdes da Mesa.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu
por encerrada a reunido )s dezassete horas e trinta minutos, dela tendo sido
Iavrada a presente ata por Ant6nio Baptista, servindo de secret6rio, que serd
assinada pelo Presidente e pelo secret6rio da mesa, sendo distribuida aos
proponentes e mandat6rios presentes na reuniio, assim como publicada no sftio
da Internet referente d Assembleia Geral.
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Presidente, A4^,u

Secret6rio , A^{;r, r'c r/'
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