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Ponderação dos contributos no âmbito da discussão pública “Regulamento de Equiparação a Bolseiro, ausência ao serviço e deslocações do 
pessoal do IPCA” 

Contributo recebido Professor Ricardo Cunha PONDERAÇÃO 

1. Não havendo qualquer dúvida quanto ao fundamento legal para a adopção de um Regulamento em matéria de 
equiparação a bolseiro, tal como consta do art. 37.o-A do ECDESP, não é invocada qualquer outra norma habilitante 
específica para a restante intervenção regulamentar, apenas a cláusula geral da competência regulamentar do 
IPCA, nos termos do art. 72.o, n.o 2 a) dos Estatutos do IPCA.  

2. Este é indício da dificuldade em regulamentar matérias tão dispares, algumas delas sem verdadeiro fundamento 
legal.  

3. O regulamento ora em discussão tem por objecto a regulamentação das “ausências ao serviço” referidas como “a 
não comparência ao local de trabalho devidamente justificada e previamente autorizada”.  

Ora, 

4. Nos termos do n.o 1 do art. 133.o da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas  

(Lei n.o 35/2014, de 20 de Junho, alterada): “Considera-se falta a ausência de 1 trabalhador do local em que devia 
desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário”.  

5. Não há qualquer previsão legal de habilitação competencial ou procedimental para a matéria das faltas, tal 
como disciplinada legalmente.  

6. Assim sendo, o regulamento ora em discussão, ao disciplinar o regime de “ausências ao serviço”, está, na 
verdade, a regulamentar o regime legal dado às ausências ao serviço pelo regime de faltas, sem para tal ter 
habilitação legal.  

7. Na falta de habilitação legal para esse efeito, procurando introduzir novos requisitos num regime legal 
suficientemente densificado, é de muito duvidosa legalidade a possibilidade de aprovação deste regulamento 
no que se refere à matéria de “ausências ao serviço”, disciplinada no art. 1.o, n.o 3 e no art. 8.o do projecto de 
Regulamento. 

O artigo 1º do Regulamento define o objeto e a norma 
habilitante para a elaboração do regulamento. Apesar 
de lá estar referida LGTFP, e mais especificamente o 
nº 2 do artigo 83º, parece-nos que pode ser 
acrescentado a norma do artigo 75º da LGTFP. 
O que se pretende com o Regulamento é disciplinar a 
ausência ao serviço devidamente justificada e 
previamente autorizada, e a deslocação em serviço 
público, visando garantir a integralidade dos direitos 
dos trabalhadores. 

DO REGIME DE “AUSÊNCIA DE SERVIÇO”  Como acima se referiu pretende-se com este 
Regulamento assegurar os direitos dos trabalhadores, 
em especial quando no exercício das suas funções e 
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8. A definição da “ausência ao serviço” no regulamento colocado a discussão coincide, como se viu, com o regime 
de faltas, procurando-se estabelecer um regime jurídico mais restritivo do que aqueles definidos na lei.  

9. É, em particular, susceptível de criar confusão a referência estabelecida a uma ausência do local de trabalho.  
10. Considerando que os docentes se encontram vinculados ao cumprimento do local de trabalho apenas nas horas 

de contacto funcional com os alunos, a “ausência ao local de trabalho” nos dias em que os docentes (ou outros 
funcionários) não se encontrem obrigados a presença no local de trabalho, obrigaria, num exercício ad 
absurdum para testar os limites da norma, a requerer autorização para a ausência do local de trabalho em todos 
os demais dias úteis.  

11. Este exercício permite constatar que não há qualquer fundamento para regular a matéria de “ausência de 
serviços” nos termos em que o faz o projecto de regulamento colocado a discussão.  

12. Não há, assim, habilitação legal ou razão para sujeitar o exercício do conteúdo funcional da categoria do docente 
a uma nova autorização.  

Se não vejamos,  

13. Nos termos do art. 2.o do ECDESP, integra o próprio conteúdo funcional da categoria:  

“(...) 
b) Realizar actividades de investigação, de criação cultural ou de desenvolvimento experimental; 
c) Participar em tarefas de extensão, de divulgação científica e tecnológica e de valorização económica e social 
do conhecimento;”  

14. Por se tratar de um dever legal é muito duvidoso que se possa sujeitar o cumprimento deste dever a uma 

autorização administrativa1.  
15. O regime proposto no regulamento colocado a discussão ameaça (mesmo que por uma intervenção legal, mas 

mais evidentemente numa intervenção regulamentar) o exercício do direito constitucional ao desenvolvimento 
da carreira, como uma decorrência do direito fundamental ao trabalho, garantido pelo art. 58.o da Constituição, 
em condições de igualdade que vincula toda a actividade administrativa (art. 6.o do CPA) e integra o regime 
geral de protecção dos direitos fundamentais (art. 16.o da Constituição).  

por causa delas está ausente, no território nacional 
ou no estrangeiro, e necessita de ter uma autorização 
do órgão que exerce o poder de direção. 
Pretende-se disciplinar a ausência dos trabalhadores 
para participar, em território nacional ou estrangeiro, 
em conferencias, em seminários, ou em outras 
atividades que caibam no âmbito do seu exercício de 
funções. 
Como é óbvio não se pretende disciplinar as 
ausências em que o trabalhador, nos dias úteis, não 
se desloca às instalações do IPCA porque não tem 
atividade laboral (em especial letiva). 
Se, por exemplo, o trabalhador participar numa 
conferencia, num seminário, e não estiver autorizado 
como será possível considerar que existe um acidente 
em serviço. 
No caso específico dos docentes o conteúdo funcional 
da categoria está previsto no artigo 2º do ECPDESP e, 
em nada, este Regulamento impede o desempenho 
pelos docentes das funções aí previstas. 
O desenvolvimento da carreira e mais propriamente 
o exercício do direito fundamental ao trabalho (dos 
docentes). 
Acresce que a Constituição da República Portuguesa 
consagra como um direito dos trabalhadores o da 
assistência e justa reparação quando vítimas de 
acidente de trabalho. 
No Regulamento não se exige que o trabalhador 
docente tenha de pedir para se ausentar para 
participar em atividades de investigação ou em 
atividade de divulgação científica, mas tão só cabe ou 
é no interesse do trabalhador docente informar e 
pedir autorização para se ausentar, no exercício ou 
por qual dele, do local da prestação do trabalho, que 
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Por esta razão é infeliz a designação de “ausência ao serviço no interesse da própria pessoa”, nos termos do art. 8.o do 
projecto de regulamento em discussão.  

16. A possibilidade de sujeitar a autorização administrativa o cumprimento de um dever legal retira da esfera do 
obrigado o cumprimento de um dever pelo qual, na verdade, apenas o obrigado será avaliado.  

17. Além disso, a exigência de uma autorização administrativa para a frequência de seminários, participação em 
conferências e outros estudos pode levar a situações de discriminação no exercício de deveres profissionais, 
com consequências no desenvolvimento da carreira, potencialmente, ofendendo o direito fundamental de 
acesso ao trabalho, protegido no art. 58.o da CRP.  

18. É duvidoso, aliás, que não se devessem considerar justificadas as faltas dadas o cumprimento desta obrigação 
legal – algumas até o serão, como a participação em júris académicos ou a representação da instituição em 
outros eventos.  

19. A especificidade do exercício das funções docentes tem consequências nas condições laborais do pessoal da 
carreira docente, designadamente, em matéria de flexibilidade de horário (apenas fixo na componente lectiva), 
de local de trabalho (fixo apenas também no que se refere à componente lectiva) ou de marcação de férias 
(limitada a períodos de interrupção de actividades lectivas).  

Mesmo que assim não se entenda,  

20. A obrigação de reposição das aulas esgota o exercício do poder administrativo, prevista na alínea c) do n.o 3 do 
art. 10.o do Regulamento, uma vez que é promovida no interesse dos alunos e do regular funcionamento das 
instituições.  

21. Não há nenhuma razão, e o regulamento colocado a discussão não o refere, para sujeitar a autorização 
administrativa o exercício de um dever profissional dos docentes do ensino superior, que pode, ademais, ter 
consequências discriminatórias.  

22. Esta consequência é mais gravosa para os docentes a tempo integral, que não em exclusividade, ou a tempo 
parcial, uma vez que qualquer um destes se encontram habilitados a exercer outras funções profissionais.  

23. Mais uma vez, num exercício ad absurdum, levado ao extremo, um docente a tempo integral, sem exclusividade, 
que exerce uma profissão liberal ver-se-ia obrigado a pedir autorização para realizar uma qualquer diligência 
fora do seu local de trabalho do IPCA.  

24. Esta solução não faz sentido no quadro do quadro normativo vigente.  

engloba, naturalmente, as deslocações da sua 
residência para esse local de trabalho. 
Sabe-se que a qualificação de acidente ou a não 
qualificação de acidente tem implicações ao nível dos 
direitos dos trabalhadores, designadamente no 
âmbito da proteção social. 
Mas, reforça-se, o trabalhador docente pode não 
requerer essa autorização acarretando com as 
consequências eventuais da não existência desse 
pedido. 
Este Regulamento não visa disciplinar o modo e o 
exercício da prestação do serviço dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, quer em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, quer em 
regime de contrato ao abrigo do Código do Trabalho. 
Este Regulamento não visa disciplinar o modo de 
justificação de faltas...mas tão só disciplinar as 
autorizações para essas ausências ao serviço (ou mais 
especificamente ausências do local habitual de 
trabalho). 
As questões suscitadas para os trabalhadores 
docentes a tempo integral não fazem qualquer 
sentido, invocando-se os argumentos anteriormente 
referidos para os demais trabalhadores que exercem 
funções públicas. De outra forma, também se poderia 
responder que o trabalhador a tempo integral ou em 
regime de tempo parcial parece, digo PARECE, que 
poderiam ausentar-se da prestação do serviço letivo 
invocando diligências e…continuando a receber a 
remuneração...mesmo que não lecionassem 50% ou 
90% das aulas que lhes estavam distribuídas.  
Como referido “ao absurdo” ...nada a dizer...porque é 
“absurdo”. 
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25. Em qualquer dos casos referidos, o regime legal previsto de faltas não justificadas, mas repostas, resolve o 
problema do regular funcionamento do serviço, sem prescindir, inclusivamente, da possibilidade de se 
considerarem justificadas as faltas dadas para o exercício do conteúdo funcional da categoria.  

Aliás,  

26. Nem contra estas conclusões se erga o receio de acidentes em serviço, uma vez que este regime legal se 
encontra suficientemente densificado na lei não sendo a autorização prévia um dos requisitos legais (sob pena 
de pedido de autorização prévia diária para deslocações entre o local de trabalho e a residência), mesmo que 
se conceda facilitar a respectiva prova.  

27. O regime previsto da conjugação do DL n.o 503/99, de 20 de Novembro com a Lei n.o 98/2009, de 4 de 
Setembro, não exige qualquer autorização da entidade patronal para as alterações do local de trabalho para a 
qualificação como acidente em serviço – aliás, expressamente, o art. 9.o da Lei n.o 98/2009, de 4 de Setembro, 
apenas exige esta autorização para o trabalhador que recebe formação (que não corresponde ao conteúdo 
funcional da sua categoria), não para o trabalhador que exerce o conteúdo funcional da sua categoria em 
diferente local de trabalho.  

Parece que a apreciação do Professor Ricardo Cunha 
sobre esta autorização de ausência ao serviço não é 
necessária...porquanto estão assegurados ao 
trabalhador, designadamente ao trabalhador 
docente, todos os direitos. Ora se assim é porque é 
que a prática dos trabalhadores docentes para a 
participação em conferencias ou em seminários ou 
em outras iniciativas, em território nacional ou 
estrangeiro, é a de requerer a atribuição da 
equiparação a bolseiro? É nosso entendimento que as 
regras para a equiparação a bolseiro são as que a lei 
prevê e não outras, pelo que haveria e há que 
disciplinar essas situações que visa, reforça-se visa, 
reforçar as garantias e direitos dos trabalhadores 
(todos). 

28. As ausências ao serviço encontram-se suficientemente densificadas no regime das faltas, previsto no art. 133.o 
e ss. do LGTFP, pelo que o projecto de regulamento colocado a discussão deve ser expurgado desta referência, 
por falta de habilitação legal.  

29. Nos termos da LGTFP, as faltas podem ser justificadas ou injustificadas, devendo o tratamento dado ser aquele 
previsto no LGTFP.  

30. A participação em conferências, seminários ou formações é uma obrigação que integra o conteúdo funcional 
dos docentes, pelo qual serão avaliados anualmente e periodicamente quando submetidos a concurso.  

31. Por se tratar do cumprimento de um dever legal, não se pode sujeitar a autorização administrativa o exercício 
do direito à profissão, nos termos do art. 58.o, que deve sempre acontecer em condições de proporcionalidade, 
nos termos do art. 7.o do CPA e do art. 266.o, n.o 2 da CRP, bem como em condições de igualdade, nos termos 
do art. 6.o do CPA e do art. 16.o da CRP.  

32. O exercício do poder administrativo carece sempre de expressa previsão legal, segundo o princípio da 
competência, que neste caso não se encontra, como se referiu, mas deve também sempre visar o cumprimento 
de um fim que aqui não se vislumbra.  

Este Regulamento não visa disciplinar as ausências ao 
serviço se o trabalhador docente não as quiser 
comunicar e se não pretender que, eventualmente, 
venham a ser suportadas por ajudas, 
designadamente de ajudas de custo.  
É óbvio que as faltas, justificadas e injustificadas, 
terão o tratamento previsto na LGTFP. 
A regulamentação da prestação de serviço docente, 
e, bem assim, sobre a reposição das aulas, já está 
densificada normativamente no Regulamento da 
Prestação de Serviço Docente do IPCA. 
Reforça-se o entendimento de que o trabalhador 
docente é livre de comunicar a ausência ao serviço, 
“sujeitando-se” às consequências legais previstas na 
LGTFP. 
Agora se pretende que IES reconheça que o 
trabalhador docente está em serviço, ou se pretende 
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33. O exercício do poder administrativo, nos casos de faltas que não se considerem justificadas por força da lei, 
pode apenas admitir a necessidade de assegurar a reposição das horas de contacto previstas na lei para a 
atribuição dos graus – apenas este poderia ser o âmbito de intervenção regulamentar nesta sede. 

34. Esta é também a consequência da referida flexibilidade (parcial) em termos de horário e local de trabalho de 
trabalho.  

35. Apenas este regime se pode aplicar indistintamente a docentes a tempo integral, com o sem exclusividade, e a 
tempo parcial.  

36. Nem se erga contra estas conclusões o receio de acidentes em serviço, uma vez que este regime legal se 
encontra suficientemente densificado na lei não sendo a autorização prévia um dos requisitos legais (sob pena 
de pedido de autorização prévia diária para deslocações entre o local de trabalho e a residência), mesmo que 
se conceda facilitar a respectiva prova.  

37. Esta autorização não tem qualquer consequência em matéria de reembolso de despesas pelos subsistemas 
públicos de protecção na doença e, este efeito probatório não justifica, até ao abrigo do princípio da 
proporcionalidade, qualquer intervenção administrativa restritiva dos demais direitos de livre circulação e de 
exercício profissional, em condições de igualdade, tal como protegidos pela Constituição e, no espaço europeu, 
pelo Direito da UE.  

Nestes termos e nos melhores de Direito requer-se que seja o presente requerimento adequadamente 
ponderado em sede de audição pública e em consequência alterado o regime das “ausências em serviço” nos 
termos aqui peticionados, construindo-se o regime de reposição de faltas uniforme para o IPCA.  

 

que sejam asseguradas pelo IPCA despesas com 
ajudas de custo, então deverá cumprir com o disposto 
neste Regulamento. Verifica-se a integral liberdade 
do trabalhador em optar pelo cumprimento das 
regras que melhor sirvam os seus interesses, 
designadamente os seus interesses e ideais de 
liberdade, assumindo as suas responsabilidades 
individualmente e a IES assumirá as suas 
responsabilidades no específico âmbito da 
informação que contenha documentação. 
Assim, introduz-se no regulamento em relação à 
ausência ao serviço (e para serem assim 
consideradas) a necessidade de terem de ser 
requeridas pelo trabalhador. 
 

 


