
Projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Instituto Politécnico do Porto 

 

Nota Justificativa 

1. Nos termos do artigo 38.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico (ECPDESP), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e 
alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, cabe às Instituições de Ensino Superior aprovar um 
regulamento de prestação de serviço dos docentes. 

2. As matérias objeto de regulamentação assumem especial relevo para um funcionamento eficiente, 
eficaz, transparente e uniforme das Instituições de Ensino Superior. 

3. O Instituto Politécnico do Porto desenvolve uma postura ativa e atenta junto da sua comunidade 
docente e considera estratégico adotar medidas que promovam a prestação de serviço docente 
adequado as necessidades e aos novos desafios de uma sociedade moderna, que promove o 
conhecimento, a inovação e a transformação social e económica. 

4. A prestação de serviço docente deve ser encarada numa ótica de valorização do percurso e perfil 
dos docentes, conjugados com as necessidades e objetivos que decorrem da oferta formativa e 
da investigação e transferência de tecnologia no Instituto. 

5. A valorização da prestação de serviço docente deverá considerar todas as dimensões inerentes e 
constantes do ECPDESP, numa perspetiva de construção contínua e transversal de um corpo 
docente qualificado, consolidado e reconhecido, partilhando as melhores práticas e conhecimento 
entre as Escolas do Instituto e entre o Instituto e a Comunidade. 

6. As disposições enunciadas no presente regulamento subordinam-se às determinações legais em 
vigor, designadamente às previstas no ECPDESP, no Regime Jurídico das Institucionais de 
Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e nos Estatutos do 
IPP, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 5/2009, de 2 de Fevereiro 

7. Nestes termos, ouvidos os órgãos dirigentes das Unidades Orgânicas do IPP promove-se a 
consulta pública do presente Projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do 
Instituto Politécnico do Porto, de acordo com o previsto na Lei Geral e no artigo 110.º, n.º 3, do 
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. 

8. A consulta decorrerá da data de publicação até 21 de setembro de 2015 devendo os contributos 
ser remetidos para o endereço: discussaopublica@sc.ipp.pt  

 

Porto, 31 de julho de 2015 

 

A Presidente do IPP 

 

Prof. Doutora Rosário Gambôa 

(Professora Coordenadora) 


