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Assunto: Posição do SNESup sobre o projeto de Regulamento de Assiduidade dos Investigadores do 

Instituto Superior de Agronomia. Pedido de reunião. 

 

 

 

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

abreviadamente designado por SNESup, em resposta à V. solicitação, apresentar um conjunto de 

considerações e contributos sobre o projeto de Regulamento de Assiduidade dos Investigadores (RAI) do 

Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

 

Em primeiro lugar, apesar de entendermos que não estamos tipicamente em presença de um Regulamento 

administrativo mas antes de um Regulamento interno de serviço, não nos parece que exista qualquer 

justificação para o Regulamento ter como âmbito subjetivo apenas os investigadores, e de entre estes 

somente aqueles que estão integrados na carreira com vínculo de emprego público por tempo indeterminado 

(n.º 1 do Artigo 1.º). 

 

Salvo o devido respeito, parece-nos que a formulação do n.º 1 do Artigo 1.º da proposta, permitirá, pelo 

menos em abstrato, que no ISA existam investigadores em exercício de funções em condições materialmente 

semelhantes, que são discriminados do ponto de vista funcional quer em relação a outros investigadores, 

quer em relação aos docentes que no âmbito das suas funções também realizem atividades de investigação. 

Nesse sentido, não vemos que existam razões jurídicas, ou outras, que justifiquem a existência de um 

tratamento diferenciado quanto ao regime e controlo de assiduidade dos investigadores e dos docentes, e 

menos ainda quanto aos investigadores entre si. 

 

Do ponto de vista técnico-jurídico a proposta de Regulamento merece ainda algumas considerações, 

designadamente quanto à organização do articulado. Com efeito, afigura-se-nos que a organização do 

articulado não é a melhor e não tem como matriz o âmbito objetivo do Regulamento. Assim, verifica-se por 

exemplo, que os Artigos 2.º e 3.º da proposta não deveriam preceder as disposições da proposta relativas ao 

tempo de trabalho, modalidades de horário, entre outras. 

 

Por outro lado, não se alcança em que medida é que o disposto no Artigo 2º está relacionado com o horário 

de trabalho e regime de assiduidade, sendo que disposto no n.º 1 do Artigo 3.º é redundante face ao direito a 

férias instituído na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – LGTFP) e 

o nº2 nada tem que ver com a assiduidade e respetivo controlo. 

 

Afigura-se-nos ainda que algumas disposições da proposta são suscetíveis de colidir com disposições da 

LGTFP. Encontram-se nessa circunstância o disposto no Artigo 5.º da proposta que estabelece uma 



modalidade de horário distinta das modalidades estabelecidas no Artigo 110.º da LGTFP. A isenção de 

horário de trabalho não corresponde tipicamente a uma modalidade de horário de trabalho, mas a um regime 

de prestação de trabalho sem sujeição a um horário pré-determinado ou ao tempo de trabalho estipulado na 

Lei (no caso na LGTF). Acresce que a definição do regime de isenção de horário de trabalho como regra 

para o regime de prestação e trabalho dos investigadores contraria o disposto no n.º 2 do Artigo 117.º da 

LGTFP, sendo por sua vez o regime de isenção pretendido [que se presume corresponder ao indicado na 

alínea c) do nº 1 do Artigo 118.º da LGTFP] relativamente incompatível com o disposto no Regulamento em 

termos de regras de contabilização de tempo de trabalho para efeitos de controlo de assiduidade e 

pontualidade [por ex: nº 4 do Artigo 7.º, nº 1, alíneas b) e c) do nº 2 e nº 4 todos do Artigo 8.º]. 

 

Não se compreende igualmente porque razão no contexto da organização do tempo de trabalho e verificação 

da assiduidade foi referenciado na epigrafe do Artigo 7.º a “justificação de faltas”. Por um lado, o regime 

das faltas não oferece qualquer especialidade relativamente aos investigadores e está estabelecido com 

caráter imperativo na LGTFP (e não contrariamente ao referido no nº 6 do Artigo 7.º pelo revogado Regime 

do Contrato de Trabalho em Funções Publicas). Por outro, da leitura dos nº 6 e nº 7 do Artigo 7.º, conciliada 

com o Artigo 8.º, parece resultar a intenção de estabelecer um regime de verificação e controlo do trabalho 

prestado fora do ISA. Ora, por uma questão de coerência, considerando que o trabalho prestado fora do ISA 

é inerente às funções dos investigadores, não nos parece razoável que se presuma faltoso o investigador que 

preste trabalho fora do ISA, exigindo a justificação da sua ausência. 

 

Em todo o caso, e mantendo que não se verifica justificação factual ou legal para a regulamentação 

específica no ISA relativamente aos investigadores do regime de falta e respetiva justificação, afigura-se-

nos, relativamente ao indicado regime, que deverá ser realizada uma remissão para o disposto na LGTFP 

sobre a matéria, sem prejuízo do eventual estabelecimento de um prazo para justificar as ausências não 

previstas na LGTFP. 

 

No geral, e salvo o devido respeito, não nos parece que a proposta de Regulamento tenha fundamentos 

prático e/ou legal, pelo que vemos com reserva a sua efetiva utilidade no contexto da Instituição e dos seus 

concretos destinatários. Em especial, tendo em consideração que teria sido possível elaborar um 

Regulamento de maior âmbito objetivo que visasse os temas relevantes para o exercício da função de 

investigador e que dispusesse nesse contexto de uma norma sobre a assiduidade, ou em alternativa optar por 

um Regulamento de assiduidade que tivesse maior âmbito subjetivo e que tratasse do tema da assiduidade 

no contexto de todos os trabalhadores do ISA sem prejuízo das respetivas especificidades. 

 

A opção por um Regulamento de assiduidade dos investigadores com os contornos apresentados, coloca-nos 

as reservas já apontadas a que acresce um preocupação pela excessiva regulamentação, no seio do ISA, caso 

se prossiga na opção de regulamentar diferentes matérias em cada tipologia de trabalhadores e funções. 

 

 

Aproveitamos o ensejo para solicitar o agendamento de uma reunião com V. Exa. com vista a melhor 

apresentar e analisar os comentários e contributos vertidos na presente comunicação. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 
 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 


