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Assunto: Posição do SNESup ao projeto de Regulamento de Assiduidade dos Investigadores da 

Universidade de Évora 

 

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

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição 

relativamente o projeto de Regulamento de Assiduidade dos Investigadores da Universidade 

de Évora. 

I – Observações genéricas 

É com manifesta estranheza, que verificamos que o preâmbulo da proposta do regulamento 

em análise contém um timbre manifestamente pessoal. São feitas diversas considerações 

sobre a natureza de um regulamento administrativo numa reflexão escrita na primeira pessoa 

do singular e que por esse mesmo motivo apenas deveria vincular a própria. 

Nos muitos regulamentos que já analisamos e na produção de despachos administrativos do 

conjunto da Administração Pública, é a primeira vez que nos deparamos com a pessoalização 

de decisões de Estado. 

Tais reflexões podem e devem ser invocadas na forma de comunicados à comunidade, em que 

a pessoa que exerce determinado cargo pretende transmitir aquela que é a sua opinião. 

Contudo, quando se trata da produção de regulamentos administrativos (como é o caso), não 

deve ser esquecido que se trata do exercício de representação da comunidade e do Estado. 

Confundir organizações com a figura da pessoa é um caminho, no mínimo, perigoso, sendo 

que entendemos ser uma matéria de tal modo grave que deve ser analisada pelo Conselho 

Geral da Universidade de Évora. 



Note-se como as nossas próprias comunicações utilizam a terceira pessoa do plural, a qual 

incorpora o dever (obrigação) de representar milhares pessoas.  

Esta questão é tanto mais reforçada quando se trata do exercício de um cargo público. Pelo 

que sugerimos que o Preâmbulo possa ser modificado, de forma a estar conforme com o bom 

procedimento, elencando a legislação que o enquadra, bem como a análise de custo-benefício 

das medidas nele contidas. 

A este propósito cabe referir que a Lei de Estímulo ao Emprego Científico (Decreto-Lei n.º 

57/2016) cria uma figura contratual cuja referência é a da carreira de investigação científica. 

Ora, estamos a tratar de carreiras especiais, que possuem estatuto próprio e que por isso a 

regulação das questões de assiduidade devem atender às particularidades do exercício destas 

funções. 

Essa é a razão pela qual também nas carreiras docentes a regulação do tempo de trabalho, 

bem como da assiduidade possui um enquadramento diferente das carreiras gerais. 

O investigador contratado ao abrigo da Lei de Estímulo ao Emprego Científico, ou pela Carreira 

de Investigação Científica não é um técnico superior. Se há alguma confusão sobre tal, então é 

porque alguém desconhece as diferenças do exercício profissional que alicerça a distinção 

entre estas funções. 

II – Propostas de alteração ao articulado 

 

Artigo 3.º 

1. Eliminar) …..devendo comparecer regulamente ao serviço, não podendo ausentar-se sem 

autorização do respectivo superior hierárquico, excepto em situações devidamente 

justificadas. 

4. (Eliminar)  

Justificação: A parte eliminada não faz sentido, uma vez que tem como pressuposto que o 
regime horário “comum” aos investigadores seria o regime de horário rígido, sendo incoerente 
com as modalidades referidas no artigo 110º, no artigo 117º e no artigo 118º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Publicas (LTFP). 
Tendo em conta que muito do trabalho de investigação pode ser realizado fora do espaço físico 
da Universidade de Évora, o registo através e meios automáticos ou mecânicos é de todo 
desadequado. Recorde-se que existe trabalho de campo e outras deslocações que não estão 
aqui contempladas. 
 

Artigo 4.º 



 

 

(Eliminar na totalidade)  

Justificação: Procurar transformar os responsáveis pelas unidades orgânicas e unidades de 
investigação em controladores de relógio de ponto demonstra a desadequação não só deste 
ponto, como de todo o regulamento. 
A corresponsabilização deve assentar sobre aquilo que é produzido e não sobre ferramentas de 
vigiar e punir. 
 
 

Artigo 5.º 
(Eliminar na totalidade) 
 

 
Justificação: Tendo em conta que os investigadores científicos se enquadram em carreira 
especial (incluindo os contratados ao abrigo do DL 57/2016), possuem um regime de horário 
próprio que não se enquadra com o estabelecido na generalidade através da LGTFP. 
Tal regime relaciona-se não só com a flexibilidade inerente à investigação que produzem (que 
pode ter picos de atividade, ou ser conduzida fora do espaço físico da universidade), mas 
também com a autonomia científica dos investigadores. 
Cabe ainda notar que mais do que o fator intensidade do trabalho, importa a qualidade do 
mesmo. 

Artigo 6.º 

(Eliminar na totalidade) 

Justificação: Vide Justificação do artigo 5.º 

 

Artigo 7.º 

(Eliminar na totalidade) 

Justificação: Vide justificação do artigo 5.º Acresce que o regime de isenção de horário, se 
implementado, tem de implicar o pagamento de um valor adicional na retribuição. 
O regime de isenção do horário de trabalho bem como as respetivas modalidades acham-se 
estabelecidos no artigo 118º da LTFP, não correspondendo a formulação constante da parte 
final do nº2 a qualquer modalidade especifica prevista na lei, e constituindo uma forma “subtil” 
de limitar os efeitos da isenção de horário de trabalho. 
Note-se ainda que o dever de assiduidade e o cumprimento do período de duração semanal do 
trabalho legalmente previstos e referidos no nº3 do artigo 117º da LTFP, não têm o sentido que 
aparentemente se pretende implementar pelo nº2 do artigo 7º da proposta. Do qual parece 
resultar uma ideia de permanência nas instalações da Universidade de Évora. A este propósito 
faz-se notar que a assiduidade e o local de trabalho são conceitos jurídicos distintos. 
 

Artigo 8.º 



(Eliminar na totalidade) 

Justificação: Vide Justificação do artigo 5.º. 
 

Artigo 9.º 

(Eliminar) Artigo 9.º 

Justificação: Vide Justificação do artigo 5.º 

Note-se também que não existindo lei especial em contrário, o regime de justificação de faltas 
estipulado na LTFP é imperativo e insuscetível de ser objeto de regulamentação. A possibilidade 
de justificar ausências decorre da distinção entre ausência e falta. A falta ao trabalho implica a 
não prestação de trabalho, justificada ou injustificada, a ausência não exige a não prestação 
de trabalho o que permite do ponto de vista do regulamento a exigência da sua justificação 
e/ou autorização prévia.  

O prazo para a autorização e/ou justificação pelo superior hierárquico constituindo uma 
exigência do regulamente é completamente desadequado à realidade das atividades de 
investigação e às exigências das funções de investigador. Para se impor a obrigação de 
autorização é necessário estipular o um prazo de resposta razoável ás necessidades de quem 
reclama a autorização 

 

Artigo 10.º 

(Eliminar) Artigo 10.º 

Justificação: Vide justificação do artigo 5.º. Reforçamos também a questão do trabalho que se 
realiza fora do espaço físico da universidade, nomeadamente o trabalho de campo. 
 

Artigo 11º 
1. (Eliminar) 
 
Justificação: O direito a férias encontra-se estabelecido de forma imperativa na LTFP não 
constituindo matéria sujeita a regulamentação. A sua inclusão no projeto de regulamento de 
assiduidade não tem qualquer contexto exceto quanto à eventual exigência de “sinalização” no 
sistema de registo como meio para marcação das férias e eventual conciliação dos períodos de 
férias dos investigadores. 

Artigo 12.º 

(Alterar) 1 - Aos investigadores, abrangidos pelo presente regulamento é concedida dispensa 
de serviço, isenta de compensação, nos termos previstos na lei, bem como no dia do seu 
aniversário. 
(Eliminar) Número 2 
 
Justificação: Conceder um direito para depois o colocar a critério de superior hierárquico 
demonstra todo um tratado sobre o que é um direito na conceção da atual reitoria. 



 

 

 

Artigo 15.º 

(Eliminar) Artigo 15.º 

Justificação: Recordamos novamente que se tratam de investigadores enquadrados num 
regime de carreira especial, sendo esse o direito subsidiário que deve ser tido em consideração 
e que deve ser referência. 
 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção 

 

Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Presidente da Direção 

 


