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Assunto: Proposta de Regulamento de Prestação de Serviço dos Investigadores do Instituto 

Superior Técnico 

 

 

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

abreviadamente designado por SNESup, responder à V. comunicação com a referência CG-

114/2021-hd, datada de 30 de julho de 2021 relativa à proposta de Regulamento de Prestação de 

Serviço dos Investigadores do Instituto Superior Técnico. Apresentamos primeiro uma nota prévia 

relativa ao adiamento do prazo limite para a pronuncia em sede de audição sindical concedido ao 

SNESup, e depois os nossos comentários resultantes da nossa análise do regulamento. 

 

I. NOTA PRÉVIA 

Importa, previamente a qualquer consideração, sinalizar e louvar o espírito de colaboração 

evidenciado pelo IST ao aceitar o adiamento do prazo limite para a pronuncia em sede de audição 

sindical, nos termos e pelos fundamentos indicados no Ofício do SNESup com a Refª 0212. 

A auscultação dos sindicatos e outras estruturas representativas de trabalhadores serve, no contexto 

da defesa dos seus interesses, a finalidade de assegurar a participação e o envolvimento dos 

trabalhadores na organização e funcionamento das instituições que integram, viabilizando a sua 

participação ativa na formação e na execução das decisões de governo, contribuindo para o 

desenvolvimento e crescimento dessas instituições.  

Nesse contexto, o esforço institucional necessário para assegurar a participação dos visados, pelos 

normativos de organização e funcionamento que lhes são, direta ou indiretamente, aplicáveis, e 

cujos efeitos recaem, indelevelmente, sobre os trabalhadores e a instituição, apresenta a final, 
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sempre, um saldo positivo expresso na assimilação pelos destinatários das normas, da sua utilidade, 

razão de ser e efeitos. 

 

II. Análise  

 

 

Do ponto de vista genérico, há dois aspetos importantes a salientar da proposta de regulamento 

apresentada.  

Um primeiro aspeto, prende-se com o âmbito da competência atribuída ao IST para a produção de 

normas regulamentares, de acordo com a norma habilitante – nº1 do artigo 75º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Publicas - invocada no preambulo da proposta de regulamento.  

Com efeito, muito embora do ponto de vista jurídico, uma interpretação conjugada das normas 

invocadas no preambulo da proposta de regulamento permita  atribuir competência ao IST, 

enquanto órgão (mais precisamente, unidade orgânica) para a produção de regulamento interno que 

contenha normas de organização e disciplina do trabalho, não podemos ignorar o facto da 

competência das instituições de ensino superior  e das suas unidades orgânicas, ser definida quer do 

ponto de vista subjetivo, quer do pondo de vista objetivo, por legislação caracterizada como lei 

especial.   

Nesse sentido, considerando que o exercício de funções de investigação é regulado pelo Estatuto da 

Carreira de Investigação Cientifica, que não foi ainda objeto de revisão, contrariamente ao Estatuto 

da Carreira Docente Universitária e ao Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico que tendo sido revistos, em 2009, prevêem, expressamente, que as instituições devem 

elaborar regulamentos de prestação de serviço, é concebível, do ponto de vista de interpretação e 

argumentação jurídica, que não há norma habilitante para a produção do regulamento nos termos 

propostos, designadamente por ser discutível que a maioria das suas normas disponha sobre 

organização e disciplina do trabalho. 

De facto, atendendo à substância das normas da proposta de regulamento, não vislumbramos 

normas relativas à organização e disciplina do trabalho dos investigadores, correspondendo a 

generalidade das normas da proposta a normas sobre as funções e serviço dos investigadores, 

direitos e deveres no contexto dessas funções e serviço, regimes de prestação de funções, férias e 

dispensas de serviço, especificas da carreira (in casu de investigação). 

Ora, a questão da substância das normas da proposta, remete-nos para o segundo aspeto a 

considerar, que diz respeito à amplitude da competência regulamentar, eventualmente, atribuída 

pelo artigo 75º da LTFP, se admitirmos a interpretação jurídica que a sustenta. É que, efetivamente, 

as normas constantes da proposta de regulamento, não versando sobre a referida organização e 

disciplina do trabalho, não encontram habilitação legal no artigo 75º da LTFP. E é inequívoco que 
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as normas do regulamento, com exceção para os nº2 a nº4 do artigo 18º, não dispõem sobre 

organização e disciplina do trabalho, e que não tendo norma habilitante no Estatuto da Carreira de 

Investigação Científica, que de resto em boa parte replicam, nem noutro diploma, não podem 

constar de qualquer regulamento por não estarem submetidas por lei a regulamentação.  

  

 Pelo exposto, entendemos que as normas constantes da proposta de regulamento não têm 

cobertura legal, pois ainda que se admita algum poder de regulamentação, concretamente sobre a 

matéria de organização e disciplina do trabalho dos investigadores, a coberto do artigo 75º da 

LTFP, a proposta de regulamento na generalidade das suas normas dispõe sobre matéria distinta e 

para a qual, não há, salvo melhor entendimento, norma habilitante. 

Apesar deste entendimento, cumpre referir que a maioria das normas replica, com maior ou menor 

detalhe normas do ECIC, ou especifica o conteúdo genericamente estabelecido por tais normas. 

Salientando-se, porém, que há algumas inovações na proposta, face ao que se mostra regulado pelo 

ECIC. Destas, salientam-se uma referência a “carga lectiva nominal máxima” constante do nº2 do 

artigo 9º, cujo conceito não se mostra definido e que não correspondendo à nomenclatura legal, 

poderá estar ao serviço de uma utilização “abusiva” para efeitos de enquadramento do serviço 

docente exigível aos investigadores. 

E ainda, a referência à possibilidade de os investigadores serem responsabilizados por unidades 

curriculares, exigência que se antevê da previsão do nº2 do artigo 17º da proposta e não se afigura 

consentânea com as funções dos investigadores nos termos estabelecidos pelo ECIC. 

 

Apresentamos ainda disponibilidade para reunir com V excelência visando apresentar e discutir a 

posição aqui vertida e ajudar a encontrar soluções capazes de promover a qualidade e dignidade da 

carreira de investigação científica há muito defendida por este Sindicato. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A DIREÇÃO 

 

Profª. Mariana Gaio Alves 

Presidente da Direção 

 

  


