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Lisboa — 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020 

 

REGULAMENTO ELEITORAL 

DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE 

A Conferência Nacional do Ensino Superior e da Investigação é uma iniciativa que visa avaliar a situação 
no ensino superior e na investigação científica, designadamente quanto à política de financiamento 
deste serviço público, à sua organização e capacidade de resposta e, ainda, quanto às questões de 
natureza socioprofissional dos docentes e investigadores, tais como carreiras profissionais, vínculos 
laborais ou condições de trabalho. 

A 4.ª Conferência visa ainda proceder à análise e discussão das formas de organização da ação dos 
docentes do ensino superior e dos investigadores, bem como da ligação, acompanhamento e 
envolvimento na atividade sindical dos bolseiros de investigação. 

Assim, pretende-se: 

 Aprovar orientações e propostas destinadas a reforçar a ação e a configurar a organização da 
FENPROF no âmbito do Ensino Superior e da Investigação; 

 Assegurar que as conclusões desse trabalho sejam representativas da opinião dos sócios do 
Ensino Superior e da Investigação e garantir ainda uma participação alargada de docentes e 
investigadores; 

 Reforçar a afirmação e a influência da FENPROF no âmbito do Ensino Superior e da 
Investigação, em especial junto dos docentes do ensino superior e dos investigadores, mas 
também junto da sociedade em geral e das instituições de ensino e de investigação em 
particular; 

 Melhorar a ação da FENPROF, integradora de todos os sectores de ensino, em particular 
apresentando propostas que visem aumentar o contributo do Ensino Superior e da Investigação 
para esse fim. 

O SPN considera que esta será um importante momento de auscultação de associados(as), uma 
oportunidade para os docentes e investigadores poderem discutir a ação sindical e os problemas que se 
colocam ao desenvolvimento do sistema de ensino e investigação, e um momento especial de debate e 
orientação da FENPROF no setor. 

Em conformidade com o Regulamento da CNESI, o SPN aprovou a sua metodologia para eleição de 
delegados, que aqui se apresenta. 

1. Da eleição de delegados 

O SPN tem direito à eleição de 19 delegados. Pretende-se obter a maior representatividade possível e 
enquadrar nesta iniciativa docentes e investigadores das diferentes instituições de ensino superior e 
investigação que existem no raio geográfico de ação sindical do SPN. 

2. Metodologia de eleição de delegados 

Para efeitos de eleição dos(as) delegados(as) à 4.ª Conferência Nacional do Ensino Superior e da 
Investigação, adoptar-se-á a seguinte metodologia: 

https://www.spn.pt/Media/Default/Info/30000/700/40/6/4.%C2%AA%20CNESI%20-%20Regulamento%20Geral.pdf


2.1 – O SPN divulgará a CNESI junto dos(as) associados(as), por email e em reuniões a realizar 
em escolas, convidando-os(as) a manifestar vontade de serem eleitos delegados. 

2.2 − São elegíveis todos os associados(as) do SPN no ativo, aposentados, ou desempregados, 
que exercem tenham exercido funções nas instituições do âmbito geográfico de ação do SPN, 
no âmbito da carreira profissional correspondente. 

2.3 − Podem votar todos os associados(as) do SPN no ativo, aposentados, ou desempregados 
do SPN que estejam sindicalizados no âmbito do setor ensino superior e investigação. 

2.4 – Os sócios que pretendam candidatar-se à eleição como delegados à 4.ª Conferencia 
Nacional deverão manifestar essa intenção até 6 de janeiro de 2020 por correio eletrónico 
(depsup@spn.pt) ou nas reuniões de docentes e investigadores que o SPN realizará em escolas 
até essa data. Os elementos que deverão constar da candidatura são: Nome, Estabelecimento 
de Ensino/Centro ou Unidade de Investigação, Categoria Profissional, número de associado do 
SPN, número de telemóvel e endereço de correio eletrónico. 

2.5 − O SPN enviará a cada candidato um email confirmando a receção da candidatura. 

2.6 – Será elaborada uma lista nominal e os 19 nomes mais votados serão eleitos. A votação 
será feita em reunião plenária de associados(as) do SPN do setor, que será convocada para o 
efeito. A menos que surja algum impedimento, essa reunião terá lugar na sede do SPN, no 
Porto, a partir das 17h do dia 13 de janeiro de 2020. 

2.7 – No caso de não haver candidaturas suficientes para assegurar o número de delegados e a 
representatividade pretendida, o SPN convidará diretamente associados. Neste caso, não 
haverá lugar a votação. 

2.8 – A lista de delegados do SPN será divulgada em 20 de janeiro de 2020. 

3. Delegados por inerência 

São delegados por inerência os dirigentes nacionais da FENPROF (Conselho Nacional e Conselho de 
Jurisdição) e os coordenadores dos departamentos do ensino superior dos sindicatos não pertencentes 
ao CN. 

4. Direitos dos Delegados 

Aos Delegados será garantida toda a informação existente relativa à 4.ª Conferência Nacional, bem 
como as condições mais adequadas à sua participação, designadamente transporte, alojamento e 
alimentação, de acordo com os procedimentos que venham, para esse efeito, a ser adoptados pela 
FENPROF e pelo SPN 

5. Disposições finais 

Nas situações omissas neste regulamento, aplica-se o disposto no Regulamento Geral da 
Conferência, que pode consultar em www.spn.pt/superior ou www.fenprof.pt/superior. 
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