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Assunto: Posição do SNESup sobre o Regulamento de Distribuição do Serviço Docente 

da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Pedido de Reunião. 

 

 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e 

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, em resposta à V. comunicação 

com a referência Proc. 4.14, datada de 13.01.2016, apresentar a sua posição sobre o 

Regulamento de Distribuição do Serviço Docente (RDSD) da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa (FBAUL). 

 

Apresentamos em seguida um conjunto de considerações e propostas de alteração (a 

negrito) ao articulado do Regulamento em apreço. 

 

 

Salvo o devido respeito, no geral o Regulamento pouco dispõe sobre a distribuição de 

serviço docente na perspectiva do conjunto de tarefas e atividades próprias da função 

docente. Este aspeto resulta, desde logo, da sobreposição – realizada pelo n.º 1 do 

Artigo 4.º da proposta – entre o conceito de serviço docente e o conceito menos amplo, 

e do ponto de vista do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) integrado 

naquele, de serviço lectivo. Entendemos que esta colagem de conceitos não deveria 

verificar-se porque leva à desconsideração de outras atividades próprias da função 

docente que este Regulamento deveria contemplar atenta a correlação entre os 

Regulamentos de Prestação de Serviço dos Docentes e os Regulamentos de Avaliação 

do Desempenho. Estamos assim, de facto, essencialmente em presença de um 

Regulamento relativo à Distribuição de Serviço Lectivo e não de Serviço Docente. 

 

 

Artigo 6.º 

Leccionação das Unidades Curriculares 

O Artigo 6.º, salvo o devido respeito, contém diversas referências a diplomas que para 

efeitos dispositivos do Regulamento são desnecessárias e que não têm qualquer 

virtualidade de esclarecer os destinatários do Regulamento. A este propósito importa 

esclarecer que os destinatários primordiais dos Regulamentos de Prestação de Serviço 

Docente são os Docentes e os Órgãos com competência para a respetiva organização e 

distribuição, nesse sentido considerando uns e outros não vemos que as referências 

constantes do Artigo 6.º possam ajudar a compreender melhor as suas disposições ou 

que sejam necessárias à definição dos seus conceitos. 



De resto permitimo-nos salientar que do ponto de vista técnico-jurídico a referência ao 

Decreto-Lei nº 115/2013, de 7 de Agosto, não deveria ser feita autonomamente uma vez 

que o referido diploma é um diploma de alteração ao Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de 

março, integrando após a sua entrada em vigor o diploma alterado. Assim, as 

referências, a terem-se por necessárias no que não se concede, sempre deveriam ser 

realizadas para o diploma principal Regime Jurídico de Graus e Diplomas cujas 

alterações até à data de elaboração do Regulamento devem ter-se por incorporadas. 

 

 

Artigo 7.º 

Limites de horas lectivas semanais 

Quanto ao disposto no Artigo 7.º, em particular no seu n.º 3, sugerimos eliminar a 

parte final correspondente à expressão “…, salvo outros limites e condições fixados no 

seu contrato.”, uma vez que se deverá respeitar o, e bem, citado, n.º 4 do Artigo 71.º do 

ECDU. 

Relativamente ao n.º 4 do Artigo 7.º será de salvaguardar que os investigadores poderão 

lecionar até ao número de horas previsto desde que devidamente contratados para tal. 

Sugerimos o seguinte aditamento: “, devendo ser especificamente contratados para 

prestar serviço docente.”. 

 

 

Artigo 8.º 

Contabilização de horas lectivas semanais 

O disposto nos n.º 3 e 6 do Artigo 8.º contraria respetivamente o disposto no Artigo 72.º 

e no n.º 1 do Artigo 71.º ambos do ECDU, salientando-se que o ECDU sendo lei 

especial prevalece em matérias sobre as quais dispõe especificamente sobre a Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) que sendo de âmbito geral, ou não dispõe 

sobre a matéria ou dispõe diferentemente sobre ela (como é o caso). A circunstância da 

LGTFP ser posterior ao ECDU não derroga as suas disposições, uma vez que a lei geral 

só revoga disposições de lei especial quando expressamente dispõe nesse sentido o que 

manifestamente não foi o caso. 

 

Ainda quanto ao Artigo 8.º no seu nº 4 permitimo-nos sugerir a introdução de um 

prazo máximo para efeitos de compensação de cargas lectivas excessivas sob pena 

de tornar ilegal os actos subjacentes à aplicação da norma quando dos mesmos resulte 

que os docentes excederam os limites legais da carga lectiva sem terem sido 

posteriormente compensados em prazo razoável (no limite o respectivo período de 

avaliação considerando que tal excesso pode prejudicar as demais componentes do 

serviço docente objecto de avaliação). Deverá ainda ser eliminada, no n.º 4, a 

expressão “…se assim o permitirem as condições de serviço…” uma vez que a Lei n.º 

8/2010, de 13 de maio, veio introduzir a obrigatoriedade de compensação das cargas 

letivas excessivas. 

 

Quanto ao n.º 5 do Artigo 8.º, sugerimos eliminar a expressão “…, salvo concordância 

expressa por escrito do próprio.”. Será de evitar criar mecanismos que possam 

condicionar os docentes levando-os a aceitar, eventualmente sob alguma forma de 

coação, cargas letivas bastante excessivas e que colocariam também em causa a própria 

qualidade do ensino e aprendizagem. 
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Ao nº 7 do Artigo 8.º deverá ser aditada expressão no sentido de ser possível aos 

docentes recusar o serviço docente que lhes seja distribuído nas condições ali referidas, 

sob pena dos docentes visados pela respetiva distribuição serem manifestamente 

prejudicados em relação aos demais. Sugerimos aditar a expressão: “…, podendo os 

docentes recusar o serviço docente distribuído fora da Faculdade.”. 

 

 

Artigo 9.º 

Competências 
Sugere-se a supressão do Artigo 9.º uma vez que o mesmo se resume a compilar as 

disposições dos Estatutos em matéria de competência para a distribuição do serviço 

lectivo, sendo nesse sentido desnecessário a sua reprodução. 

 

 

 

Aproveitamos o ensejo para solicitar o agendamento de uma reunião com vista à 

apresentação da posição vertida na presente comunicação e à necessária concretização 

da negociação do regulamento em apreço. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 
 

 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 

 
 


