
Comentários e sugestões do SNESup ao Regulamento de 
Prestação de Serviço dos Docentes do IPP em 
discussão pública no IPP 
 

 

Artigo 3º 

3 -  “Sem prejuízo do disposto no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, os direitos …” 

 

Artigo 4º  

c) “Manter actualizada a sua formação científica, técnica, cultural e pedagógica, bem como 
orientar…” 

Justificação: garantir a actualização da formação do próprio docente 

g) “…domínio cientifico e pedagógico…” 

h) Eliminar 

Justificação: esta alínea é de interpretação ambígua 

j) Eliminar 

Justificação: incluído na alínea c) 

 

Artigo 6º 

2 b) “Orientar, dirigir e acompanhar dissertações, estágios…”  

4 - “…, sem prejuízo do reconhecimento das funções efectivamente desempenhadas no período 
transitório previsto no ECPDESP.” 

5 b) - “Preparação e acompanhamento de …” 

 

Artigo 7º 

6.1 c) - “Horas de preparação de aulas e outras actividades relacionadas com as funções docentes – 
50%.” 

  6.3 - Eliminar 

Justificação: É uma questão do ponto de carácter remuneratório 

 

Artigo 8º 

4 - Eliminar 



Justificação: a necessidade de celebração de um protocolo implica um sério risco de burocratização do 
processo 

5 - Propõe-se a redacção do Art. 34º, 4a) do ECPDESP. 

6 - Propõe-se a seguinte redacção: “Quando os docentes em regime de dedicação exclusiva 
exerçam funções docentes no ensino superior particular ou cooperativo, ao abrigo da alínea j) do 
nº 3 do Art. 34º-A do ECPDESP, o limite de horas semanais é o mesmo que para a leccionação em 
instituição de ensino superior pública, inclusive quando acumulado com esta.” 

 7 - “Os docentes em regime de dedicação exclusiva podem integrar centros de investigação de 
outras instituições públicas ou privadas, a título não remunerado, após parecer favorável do 
Conselho Técnico-Científico da Escola respectiva.” 

8 - Eliminar 

Justificação: já decorre do CPA 

 

Artigo 9º 

2 - Eliminar 

Justificação: a necessidade de celebração de um protocolo implica um sério risco de burocratização do 
processo 

 

Artigo 12º 

Re-escrever adaptado somente aos docentes em exclusividade 

Justificação: Impor estas limitações a docentes sem exclusividade viola claramente o espírito da lei 

 

Artigo 13º 

Será de clarificar se este artigo se refere exclusivamente ao serviço lectivo. 

Cópia quase integral dos nºs 2 e 4 do Art. 38º do ECPDESP. Porém o nº 3 deste artigo 
estatutário remete a regulamentação específica da distribuição de serviço docente para o 
presente regulamento; ora, este nada dizendo parece querer remeter implicitamente a regulação 
específica desta matéria para o Regulamento de cada Unidade Orgânica, mas se assim for, 
então deve estabelecer princípios/limites, garantias a respeitar. 

1b) Não se percebe o objectivo desta alínea 

 3 - “Cada docente tem o direito de indicar a sua preferência relativamente ao serviço 
docente a prestar, em particular, sobre a regência de unidades curriculares. A elaboração 
da distribuição de serviço deve ter em conta, na medida do possível, as preferências 
indicadas pelos docentes, de forma que seja valorizada a competência científica e 
pedagógica destes.” 

Justificação: Deve ser garantido aos docentes a possibilidade de estes serem ouvidos na 
distribuição de serviço docente. 



 

Artigo 14º 

1 - “O Presidente do IPP pode determinar que os docentes de carreira de uma das escolas do 
Instituto, cuja carga horária lectiva seja insuficiente, leccionem em outra Escola do IPP, até 
ao limite de horas lectivas que a esses docentes compete na Escola de origem, na sequência de 
parecer favorável do Orgão de Gestão da Escola de destino” 

3 - Propõe-se a seguinte redacção: “Os docentes das Escolas do IPP podem leccionar em 
outras Escolas do IPP, na sequência de parecer favorável dos Orgãos de Gestão das 
Escolas envolvidas.” 

Justificação: O processo de colaboração inter-escolas deve ser simplificado. 

4 - Eliminar, na sequência da reformulação do ponto 3. 

5 - Eliminar 

Justificação: É uma questão do ponto de vista remuneratório 

 

Artigo 15º 

1 - Eliminar 

Justificação: Não é uma questão relacionada com o serviço docente 

2 - “Os docentes elaboram os sumários de cada aula, que são dados a conhecer aos 
alunos, preferencialmente, no sítio da Escola na Internet.” 

 


