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Assunto: Posição do SNESup ao Projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes 
do Instituto Politécnico de Viseu 
 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e 
investigadores), abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição 
relativamente ao Projeto de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Instituto 
Politécnico de Viseu 
 
 
I – Observações genéricas 

A proposta de Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes (RPSD) do Instituto 

Politécnico de Viseu (IPV) é um dos mais sérios atentados ao Estatuto da Carreira Docente do 

Ensino Superior Politécnico (ECDESP) que há memória, possuindo várias determinações que 

não só não possuem qualquer base legal, como demonstram uma usurpação de competências. 

Há uma procura de instituir uma autocracia na qual os docentes perdem diversos direitos, 

incluindo uma lógica perversa de terceirização dos docentes, em que passam a ser cedidos a 

soldo a outras instituições, o que não só colide com o direito de livre participação previsto na 

alínea b) do número 2 do artigo 38.º do ECDESP, como demonstra a visão que enferma a 

proposta da Presidência do IPV. 

Existe a procura da subversão das cargas horárias e várias outras disposições que significam de 

facto um desvirtuar dos estatutos de carreira, atomizando as normas e criando um regime de 

profunda desigualdade, quando se deveria caminhar para uma harmonização do sistema. 

Daqui resulta um sério atentado à autonomia académica, científica e pedagógica dos docentes, 

numa das lógicas mais perversas que podemos assistir em décadas, com uma clara 

desvalorização da profissão que sustenta e dá razão a este edifício institucional. 

 



II – Propostas de alteração ao articulado 

 

Artigo 4.º 
(Eliminar) alínea a) do número 1 

Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP, sendo que a missão do IPV 
não é privada, mas sim pública e inserida numa rede. 
 

 

(Eliminar) alínea h) do número 1 

Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP, sendo uma matéria de 
aplicação da LGTFP que não requer republicação neste regulamento. 
 

 

(Eliminar) alínea i) do número 1 
 
Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP, sendo matéria que não 
possui cabimento de ser aqui incluída. 
 

 

(Eliminar) alínea j) do número 1 

Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP, nem um regulamento é 
espaço para pretensos códigos de conduta e moralismo. 
 

 

(Eliminar) alínea k) do número 1 

Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP e colide com as disposições 
de exclusividade, que permitem ao docente o seu livre exercício enquanto autor. 
 

 

(Eliminar) alínea l) do número 1 

Justificação: Não se encontra previsto pelo artigo 30.º-A do ECDESP, nem um regulamento é 
espaço para códigos de conduta e moralismo. 
 

 

Artigo 5º. 

(Alterar) número 1 - Compete, em geral, aos docentes do IPV, e para além do disposto 
designadamente nos artigos 3.º, 8.º 2º. A, 3º. e 9.ºA do ECPDESP: 
 

Justificação: Deve ter existido uma gralha na transposição dos artigos.  
 

 



 

 

(Eliminar) todas as subalíneas da alínea a) 

Justificação: Não só as subalíneas não estão previstas no ECDESP, como incorporam matéria 
suscetível de ser fortemente disputada. 
 

Artigo 6º. 
 
(Alterar) número 7   – Ao pessoal docente em regime de dedicação exclusiva ou de tempo 
integral cabe prestar entre 6 e 12 horas semanais. de serviço letivo ou equivalente a letivo, 
compreendendo um mínimo de 6 horas semanais de serviço letivo, calculadas em termos de 
média anual, tendo como referência o período letivo definido para o semestre em cada UO. 

 
Justificação:  Não há qualquer enquadramento no ECDESP em relação a esta matéria, dado 
que o estatuto não prevê médias horárias, mas sim horas letivas. 
 
 
(Eliminar) número 8 
 
(Eliminar) número 9 
 
(Eliminar) número 10 
 
(Eliminar) número 11 
 
(Eliminar) número 12 
 
(Eliminar) número 13 
 
(Eliminar) número 14 
 
(Eliminar) número 15 
 
 
Justificação: Estas disposições não só não possuem qualquer cobertura pelo ECDESP, como 
significam a subversão do disposto nesse estatuto, sendo plenas de ilegalidade. O número 14 é 
uma deturpação e violação flagrante quer do disposto no ECDESP, quer no disposto na LGTFP. 
 

Artigo 7º. 
 
(Alterar) alínea b) do número 3 - Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras 
atividades análogas. , dentro dos limites definidos no Regulamento de Prestação de Serviços 
Especializados à Comunidade do IPV; 
 
Justificação: Não há qualquer suporte legal à limitação deste direito por parte do IPV. 
 
(Eliminar) alínea j) do número 3 
 
Justificação: Sem qualquer cobertura no ECDESP, sendo que o IPV não tem qualquer direito de 
colocar o seu pessoal docente numa lógica de subcontratação e terceirização. 



 

 
(Eliminar) número 4 
 
(Eliminar) número 5 

 
Justificação: Viola os mais elementares direitos de autonomia científica. 
 
(Eliminar) número 6 
 
 
Justificação: Esta questão já foi declarada ilegal pela própria SGEC. 
 

Artigo 8º. 
 

(Eliminar) artigo 8º. 
 
 
Justificação: O regime de acumulação de funções segue a lei geral e não possui qualquer 
cabimento neste regulamento, violando o disposto no artigo 38.º do ECDESP. 
 

Artigo 9º. 

 

(Eliminar) artigo 9º 

Justificação: A cobrança de overheads não possui qualquer cabimento neste regulamento, 
violando o disposto no artigo 38.º do ECDESP. 
 

 

Artigo 10º. 

(Eliminar) artigo 10º. 

Justificação: o IPV não possui qualquer direito para limitar esta participação, nem a mesma se 
encontra de alguma forma disposta no artigo 38.º do ECDESP. 
 

 

Artigo 11º. 

(Eliminar) artigo 11º. 

Justificação: Esta disposição não possui qualquer cabimento legal, nomeadamente em termos 
do artigo 38.º do ECDESP. 
 

Artigo 12º. 

(Eliminar) artig0 12º. 

Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar os estatutos de carreira em vigor. 
 



 

 

Artigo 13º. 

(Eliminar) artigo 13º. 

Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar os estatutos de carreira em vigor. 
 

Artigo 14º. 

(Eliminar) artigo 14º. 

Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar os estatutos de carreira em vigor. 
 
 

Artigo 15º. 
 

(Eliminar) artigo 15º. 
 
Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar os estatutos de carreira em vigor. 
 

Artigo 16º. 
(Eliminar) artigo 16º. 
 
Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar os estatutos de carreira em vigor. 
 

Artigo 17º. 
 

(Eliminar) artigo 17º.  
 
Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, sendo que a regulação 
desta matéria cabe apenas ao Governo em sede de estatutos de carreira. 

 

Artigo 18º. 
(Eliminar) artigo 18º. 
 
Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, sendo inclusivamente 
matéria contrária ao disposto nestes estatutos de carreira. 
 

Artigo 19º. 
(Eliminar) artigo 19º. 
 
Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP, nem pode um 
regulamento desvirtuar a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. 

 
Artigo 20º. 

(Eliminar) artigo 20º. 
 



Justificação: Não possui qualquer cobertura pelo artigo 38.º do ECDESP. 
 
 
 
Aproveitamos para solicitar reunião para análise e negociação deste projeto de Regulamento. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção 

 

Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Presidente da Direção 

 


