
8Vida Sindical
EN

SI
N

O
 S

U
PE

RI
O

R 
  

 ju
l/a

go
/s

et
 e

 o
ut

/n
ov

/d
ez

 2
02

0

No passado dia 19 de dezembro, ocor-
reu a tomada de posse de órgãos na-
cionais do SNESup. Considerando as 

restrições decorrentes da situação de pande-
mia, optou-se por uma cerimónia sem a pre-
sença de convidados, externos ao sindicato, e 
com um número reduzido de colegas presen-
tes na sede em Lisboa.  

 Foi eleita a Mesa do Conselho Nacional 
constituída por: Ágata Cristina Marques Ara-
nha, para Presidente; Luiz Carlos Guerreiro 
Lopes, Mónica Andreia Almeida Vieira, Antó-
nio Manuel Gonçalves Baptista e Jorge Alber-
to Caras Altas Duarte Pinheiro, para Vice-Pre-
sidentes; Rolf Kemmler, Maria João Lopes 
Guerreiro Félix, Gaia Giuliani e Maria João 
Lino Silva Gomes, para Secretários.

Em reunião da Direção, foram eleitos: Ma-
riana Gaio Alves, para Presidente; Romeu 

Videira e Maria do Rosário Mauritti para Vi-
ce-Presidentes; e Maria Teresa Nascimento, 
para Tesoureira.

No final, interveio a Presidente da Direção, 
Mariana Gaio Alves, que realçou a dimensão 
significativa dos desafios a enfrentar durante 
o próximo mandato, designadamente as im-
plicações da crise pandémica sobre as ativi-
dades de docência e investigação no ensino 
superior e ciência. A pandemia e a crise so-
cial e económica a ela associada colocam ain-
da em maior evidência dificuldades que pro-
fessores e investigadores têm vindo a enfren-
tar nos últimos anos.  Destacou ainda as ques-
tões da precariedade laboral e das oportuni-
dades limitadas de ingresso e progressão nas 
carreiras, mas também as fragilidades do mo-
delo vigente de organização e funcionamento 
das instituições de ensino superior e ciência, 

Tomada de Posse da Direção e do CN

Mandato 2020-2022

DOI: 10.26329/2020.70/71.4



9

que se caracteriza por escassa participação 
dos docentes e investigadores em órgãos das 
universidades e politécnicos e que assenta no 
subfinanciamento crónico deste setor. Termi-
nou felicitando todos os eleitos, apelando ao 
contributo de cada um para o trabalho coleti-
vo que se desenvolve no SNESup.

Interveio também a Professora Ágata Ara-
nha que assumiu o compromisso, em nome 
da Mesa do Conselho Nacional, de trabalhar 
em conjunto com os outros órgãos do sindi-
cato, de forma a contribuir para um SNESup 
melhor e mais forte. 
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