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REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS DOCENTES DO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO 

 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente Regulamento define o regime de prestação de serviço dos docentes do Instituto Politécnico do Porto, 

adiante designado por IPP, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 38.º do Estatuto da Carreira do 

Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

O presente Regulamento aplica-se aos docentes com vínculo contratual ao IPP, nos termos do ECPDESP. 

 

Artigo 3.º 

Princípios 

1 - O pessoal docente a exercer funções no IPP goza de liberdade de orientação e de opinião científica na 

leccionação das matérias, sem prejuízo de se encontrar vinculado ao cumprimento dos programas das 

unidades curriculares fixados pelo órgão legal e estatutariamente competente.  

2 - É garantida aos docentes a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no exercício das 

suas funções, sem prejuízo das utilizações lícitas.  

3 - Os direitos previstos no número anterior não impedem a livre utilização, sem quaisquer ónus, dos referidos 

materiais pedagógicos no processo de ensino por parte da instituição de ensino superior ao serviço da qual 

tenham sido produzidos, nem o respeito pelas normas de partilha e livre disponibilização de recursos 

pedagógicos que a instituição decida subscrever. 

4 - A prestação de serviço dos docentes do IPP deve ter em consideração:  

a) Os princípios adoptados pelo IPP e pela respectiva Escola na gestão de recursos humanos;  

b) O plano de actividades do IPP e da respectiva Escola;  

c) O desenvolvimento da actividade científica;  
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d) Os princípios informadores do Processo de Bolonha; 

e) A necessidade de os docentes, à luz dos novos requisitos de qualificação estabelecidos, poderem 

desenvolver e concluir os seus projectos de doutoramento em tempo útil; 

f) O Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPP e as directivas do órgão legal e 

estatutariamente competente na matéria.  

 

Artigo 4.º 

Deveres do pessoal docente 

São deveres genéricos de todos os docentes:  

a) Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e actualizada;  

b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, apoiando-os e 

estimulando-os na sua formação cultural, científica, profissional e humana;  

c) Orientar e contribuir activamente para a formação científica, técnica, cultural e pedagógica do pessoal 

docente que consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles domínios;  

d) Manter actualizados e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos e efectuar trabalhos de 

investigação, numa procura constante do progresso científico e técnico e da satisfação das necessidades 

sociais;  

e) Desempenhar activamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo à disposição dos alunos 

materiais didácticos actualizados;  

f) Cooperar interessadamente nas actividades de extensão do IPP, e da respectiva Escola em particular 

como forma de apoio ao desenvolvimento da sociedade em que essa acção se projecta;  

g) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e produtivo do IPP em geral e da respectiva Escola em 

particular, assegurando o exercício das funções para que tenham sido eleitos ou designados, ou dando 

cumprimento às acções que lhes hajam sido cometidas pelos órgãos competentes, dentro do seu horário 

de trabalho e no domínio científico pedagógico em que a sua actividade se exerça;  

h) Conduzir com rigor científico a análise de todas as matérias, sem prejuízo da liberdade de orientação e de 

opinião consagrada no n.º 1 do artigo anterior;  

i) Colaborar com as autoridades competentes e com os órgãos interessados no estudo e desenvolvimento do 

ensino e da investigação, com vista a uma constante satisfação das necessidades e fins conducentes ao 

progresso da sociedade portuguesa;  

j) Melhorar a sua formação e desempenho pedagógico.  
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Artigo 5.º 

Funções dos docentes 

1 - Compete, em geral, aos docentes do IPP:  

a) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído, nomeadamente: 

• o serviço de aulas ou seminários; 

• o serviço de assistência a alunos, nomeadamente supervisão e orientação de teses, dissertações, 

trabalhos de laboratório ou de campo, investigação, estágios e projectos, assim como a orientação de 

outros trabalhos e o esclarecimento de dúvidas aos alunos; 

• o serviço de exames, incluindo, nomeadamente, vigilâncias, correcção de provas e realização de 

provas de exames orais; 

• a integração em júris e a elaboração de pareceres e participação nas reuniões dos júris de concursos e 

de provas académicas. 

b) Realizar actividades de investigação, de criação cultural ou de desenvolvimento experimental, na qual se 

inclui:  

• a pesquisa original; 

• o desenvolvimento tecnológico e científico; 

• a criação científica, artística e cultural; 

• a publicação dos resultados. 

c) Participar em tarefas de extensão, de divulgação científica e tecnológica e de valorização económica e 

social do conhecimento: 

d) Participar na gestão do IPP e das respectivas Escolas, nomeadamente: 

• o exercício de cargos e funções nos órgãos de gestão; 

• o exercício de cargos e funções nos órgãos de outras instituições de ciência e cultura por designação 

do IPP. 

e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito 

da actividade docente do ensino superior politécnico. 

2 - O serviço docente, independentemente das diferentes dimensões referidas no número anterior e de acordo 

com regulamentação homologada pelo Presidente da Escola, deve ser programado e calculado na base das 

35 horas semanais. 
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Artigo 6.º 

Conteúdo funcional das categorias 

1 - Aos professores adjuntos compete colaborar com os professores coordenadores no âmbito de uma unidade 

curricular ou área científica e, designadamente:  

a) Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas e práticas;  

b) Orientar, dirigir e acompanhar dissertações, estágios, trabalhos de projecto, seminários e trabalhos de 

laboratório ou de campo;  

c) Dirigir, desenvolver e realizar actividades de investigação científica e desenvolvimento experimental, 

segundo as linhas gerais prévia e superiormente definidas no âmbito da respectiva unidade curricular ou 

área científica;  

d) Cooperar com os restantes professores da unidade curricular ou área científica na coordenação dos 

programas, metodologias de ensino e linhas gerais de investigação respeitantes às unidades curriculares 

dessas áreas.  

2 - Aos professores coordenadores cabe a coordenação pedagógica, científica e técnica das actividades 

docentes e de investigação compreendidas no âmbito de uma unidade curricular ou área científica e, 

designadamente:  

a) Reger e leccionar aulas teóricas, teórico-práticas e práticas;  

b) Orientar estágios e dirigir seminários e trabalhos de laboratório ou de campo;  

c) Supervisionar as actividades pedagógicas, científicas e técnicas dos professores adjuntos da respectiva 

unidade curricular ou área científica;  

d) Participar com os restantes professores coordenadores da sua área científica na coordenação dos 

programas, metodologias de ensino e linhas gerais de investigação respeitantes às unidades curriculares 

dessas áreas;  

e) Dirigir, desenvolver e realizar actividades de investigação científica e desenvolvimento experimental no 

âmbito da respectiva unidade curricular ou área científica.  

3 - Aos professores coordenadores principais compete, para além das funções referidas no número anterior, 

desenvolver actividades de coordenação intersectorial.  

4 - Aos assistentes convidados compete coadjuvar os professores no âmbito da actividade pedagógica, científica 

e técnica da unidade curricular ou área científica em que preste serviço, sendo-lhes atribuído o exercício de 

funções docentes sob a orientação de um professor.  
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5 - Aos monitores compete coadjuvar os restantes docentes, sob a orientação destes, não os podendo substituir, 

no âmbito de: 

a) Apoio a estudantes, nomeadamente em sessões tutorais; 

b) Preparação de trabalhos e técnicas laboratoriais; 

c) Realização de trabalho de campo. 

 

Artigo 7.º 

Regime de prestação de serviço 

1 - O pessoal docente de carreira exerce as suas funções, em regra, em regime de dedicação exclusiva.  

2 - O exercício de funções é realizado em regime de tempo integral mediante manifestação do interessado nesse 

sentido.  

3 - À transição entre os regimes de dedicação exclusiva e de tempo integral aplica-se o disposto no Decreto-Lei 

n.º 145/87, de 24 de Março.  

4 - Os docentes convidados que desempenhem outras funções, públicas ou privadas, incompatíveis com a 

prestação de serviço em regime de tempo integral, são contratados em regime de tempo parcial. 

5 - Considera-se regime de tempo integral o que corresponde ao horário semanal de trabalho da generalidade 

dos trabalhadores em funções públicas (35 horas), compreendendo um máximo de doze horas de aulas 

semanais e um mínimo de seis, em média anual. 

6 - No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço semanal, incluindo aulas, sua preparação e 

apoio aos alunos, é fixado no respectivo contrato, tendo em consideração os seguintes critérios: 

6.1 -  A relação percentual das componentes de serviço semanal dos docentes contratados em regime de 

tempo parcial deve, tendencialmente, ser a seguinte: 

a) Horas lectivas - 34,3% 

b) Horas de apoio aos alunos - 15,7%; 

c) Horas de preparação de aulas - 50%. 

6.2 -  Na distribuição percentual a que se refere o número anterior, a componente referida na aI. a) pode ser 

expressa em número inteiro de horas ou em ½ horas; 

6.3 -  O pessoal docente em regime de tempo parcial aufere uma remuneração igual a uma percentagem do 

vencimento para o regime de tempo integral correspondente à categoria e nível remuneratório para que 

é convidado, proporcional à percentagem desse tempo contratualmente fixada. 
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Artigo 8.° 

Dedicação exclusiva 

1 - O regime de dedicação exclusiva implica a renúncia ao exercício de qualquer função ou actividade 

remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal. 

2 - A violação do compromisso referido no número anterior implica a reposição das importâncias efectivamente 

recebidas correspondentes à diferença entre o regime de tempo integral e o regime de dedicação exclusiva, 

para além da eventual responsabilidade disciplinar. 

3 - Não viola o disposto no n.º 1 a percepção de remunerações decorrentes de: 

a) Direitos de autor;  

b) Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras actividades análogas;  

c) Ajudas de custo;  

d) Despesas de deslocação;  

e) Desempenho de funções em órgãos da instituição a que esteja vinculado;  

f) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha àquela a que pertença, desde que com a 

anuência prévia desta última e quando a forma de remuneração seja exclusivamente a de senhas de 

presença;  

g) Participação em avaliações e em júris de concursos ou de exames estranhos à instituição a que esteja 

vinculado;  

h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por entidades oficiais nacionais, da União 

Europeia ou internacionais, ou no âmbito de comissões constituídas por sua determinação;  

i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior pública diversa da instituição a que esteja 

vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se realize para além do período semanal de trinta 

e cinco horas de serviço e não exceda quatro horas semanais;  

j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e outras entidades 

públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito de projectos subsidiados 

por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de actividades da responsabilidade da instituição e 

que os encargos com as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através de receitas 

provenientes dos referidos contratos ou subsídios.  
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4 - A percepção da remuneração prevista na alínea i) do número anterior carece de celebração de protocolo de 

cooperação entre o IPP, após parecer favorável do Presidente da Escola respectiva, e a instituição de ensino 

superior pública. 

5 - A percepção da remuneração prevista na alínea j) do número 3 só pode ter lugar:  

a) Quando a actividade exercida tiver nível científico ou técnico prévia e expressamente reconhecido pelo 

Presidente da Escola como adequada à natureza, dignidade e funções docentes; 

b) Quando a actividade exercida remunerada não exceda as 40 horas por semestre, salvo casos 

excepcionais de especial relevância, que carecem de autorização do Presidente do IPP, após parecer 

favorável do Presidente da Escola respectiva; 

c) Desde que as obrigações decorrentes do contrato ou da aceitação do subsídio não impliquem uma 

relação estável; 

d) Desde que se trate de actividade da responsabilidade da Escola a que pertence o docente; 

e) Desde que precedida de celebração de protocolo de cooperação entre o IPP, após parecer favorável do 

Presidente da Escola respectiva, e a entidade pública ou privada. 

6 - Os docentes em regime de dedicação exclusiva podem exercer funções docentes no ensino superior particular 

ou cooperativo, a título gracioso, desde que autorizados pelo Presidente do IPP e desde que tal resulte de 

protocolo de colaboração entre o estabelecimento/instituição e o IPP, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 145/87, de 24 de Março. 

7 - Os docentes em regime de dedicação exclusiva podem integrar centros de investigação de outras instituições 

públicas ou privadas, a título não remunerado, e desde que tal resulte de protocolo de colaboração entre o 

estabelecimento/instituição e o IPP, após parecer favorável do Presidente da Escola respectiva. 

8 - Não serão autorizados, nos termos legalmente estabelecidos, os pedidos de colaboração que impliquem 

conflito de interesses ou o exercício de uma actividade considerada concorrente com o do IPP e respectivas 

Escolas. 

 

Artigo 9.° 

Acumulação de funções docentes 

1 - Os docentes do IPP que prestem serviço em regime de tempo integral podem acumular funções docentes 

noutro estabelecimento de ensino superior, público ou privado, até ao limite de 6 horas lectivas semanais, nos 

termos do n.º 1 do artigo 40.º do ECPDESP. 
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2 - A acumulação de funções docentes por docente do IPP em instituição de ensino superior público carece da 

celebração de protocolo de cooperação, solicitado pela entidade interessada. 

3 - A acumulação de funções docentes por docentes do IPP em instituição de ensino superior privada carece da 

celebração de protocolo de cooperação, solicitado pela entidade interessada, e de comunicação à Direcção-

Geral do Ensino Superior, pelas instituições de ensino superior, nos termos do artigo 51.º, n.º 3 da Lei n.º 

62/2007, de 10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior – RJIES). 

 

Artigo 10.° 

Cobrança de Overheads 

À percepção de remunerações correspondentes à prestação de serviço por docentes do IPP, noutras instituições, 

ao abrigo dos protocolos de cooperação mencionados supra no artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, e no artigo 9.º cabe sempre 

um overhead de 10 % do montante envolvido para o IPP e 10% para a Escola a que o docente pertence. 

 

Artigo 11.° 

Cargos 

Os docentes de carreira em tempo integral ou em exclusividade no IPP: 

a) Não podem exercer funções em órgãos de direcção de outra instituição de ensino superior;  

b) Podem ser vogais de conselhos científicos, técnico-científicos ou pedagógicos de outra instituição de 

ensino superior. 

 

Artigo 12.° 

Acumulação de funções não docentes 

1 - É aplicável aos pedidos de acumulação de funções não docentes, públicas ou privadas, formulados pelos 

docentes em regime de tempo integral do IPP, ainda que não envolvam remuneração, o disposto nos artigos 

27.º e 28.º da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (Regime de vinculação, carreiras e remuneração - LVCR) 

com as necessárias adaptações.  

2 - Para salvaguarda da qualidade do serviço prestado ao IPP, a carga horária semanal subjacente à acumulação 

de funções não docentes não pode ser superior a 17,5 horas. 
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3 - A acumulação de funções nos termos previsto nos artigos 27.º e 28.º da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, depende de autorização do Presidente do IPP, após parecer favorável do Presidente da respectiva 

Escola. 

4 - O procedimento a adoptar é o seguinte:  

a) Requerimento do interessado dirigido ao Presidente do IPP, mas entregue nos serviços de pessoal da 

Escola, nos termos previstos no artigo 29.º da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, antes do início de 

funções;  

b) Instrução do processo na Escola, com pareceres fundamentados e favoráveis do Conselho Técnico-

Científico e do Presidente;  

c) Decisão pelo Presidente do IPP.  

5 - O Presidente do IPP pode delegar a competência para acumulação de funções não docentes nos Presidentes 

das Escolas. 

6 - Não serão autorizados, nos termos legalmente estabelecidos, os pedidos de acumulação que impliquem 

conflito de interesses ou o exercício de uma actividade considerada concorrente com o do IPP e respectivas 

Escolas. 

7 - Não serão autorizadas a acumulação de funções públicas ou privadas por parte de docentes que já acumulam 

nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do presente Regulamento. 

 

Artigo 13.º 

Distribuição de serviço 

1 - A distribuição de serviço dos docentes é feita pelos órgãos legal e estatutariamente competentes das Escolas, 

e deve, designadamente: 

a) Permitir que os professores de carreira, numa base de equilíbrio plurianual, por um tempo determinado, e 

com contabilização e compensação obrigatória das eventuais cargas horárias lectivas excessivas, se 

possam dedicar, total ou parcialmente, a qualquer das componentes da actividade académica;  

b) Permitir que os professores de carreira possam, a seu pedido, participar noutras instituições, 

designadamente de ciência e tecnologia, sem perda de direitos.  

2 - Compete a cada docente propor o quadro institucional que melhor se adeqúe ao exercício da investigação que 

deve desenvolver, nos termos do Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente. 
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Artigo 14.º 

Colaboração docente inter-escolas  

1 - O Presidente do IPP pode determinar e/ou autorizar que os docentes de carreira de uma das escolas do 

Instituto, cuja carga horária lectiva semanal não atinja as doze horas, possam leccionar em outra Escola do 

IPP, até ao limite do número de horas lectivas que a esses docentes compete na escolas de origem, na 

sequência de parecer favorável dos Órgãos de Gestão das Escolas envolvidas. 

2 - Se, nos termos legais, os docentes envolvidos referidos no número anterior tiverem direito a ajudas de custo e 

a despesas de deslocação, estas serão suportadas pela Escola na qual prestam serviço. 

3 - O Presidente do IPP pode determinar e/ou autorizar que os docentes das Escolas do IPP, mesmo com carga 

horária lectiva semanal completa, possam leccionar ou dar seminários em outras Escolas do IPP, não 

excedendo as quatro horas semanais, na sequência de parecer favorável dos Órgãos de Gestão das Escolas 

envolvidas. 

4 - A colaboração referida no número anterior assume carácter excepcional, nomeadamente, por acréscimo 

transitório de serviço lectivo que não justifique a admissão de outro docente, ou quando se torne indispensável 

reparar graves prejuízo para o funcionamento do ano lectivo. 

5 - A colaboração referida nos números anteriores deverá ser remunerada pela unidade orgânica em que é 

prestado o serviço à unidade orgânica a que o docente pertence, aplicando os valores previamente fixados.  

 

Artigo 15.º 

Programa e sumários 

1 - Os programas das unidades curriculares são fixados pelo Conselho Técnico-científico das Escolas que 

ministram os cursos, devendo a Escola promover a sua adequada divulgação através dos meios adequados, 

bem como de toda a informação a eles associada, designadamente, objectivos, bibliografia e sistema de 

avaliação, através do respectivo sítio na Internet.  

2 - Os docentes elaboram sumários de cada aula, contendo a indicação da matéria leccionada com referência ao 

programa da unidade curricular, o qual é dado a conhecer aos alunos através do sítio da Escola na Internet.  
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Artigo 16.º 

Entrada em vigor 

1 - O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da publicação em Diário da República. 

2 - Os protocolos de cooperação e de acumulação de funções públicas ou privadas em desconformidade com o 

previsto no presente regulamento manter-se-ão em vigor até ao respectivo termo do presente ano lectivo.  


