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gabinete_apoio_presidencia

De: Mário Jorge Pimenta Ferreira

Enviado: 24 de fevereiro de 2023 19:04

Para: gabinete_apoio_presidencia

Cc: Mário Jorge Pimenta Ferreira

Assunto: RE: Despacho (PR) n.º 23/2023 - Discussão pública do Regulamento de 

funcionamento, atendimento e horário de trabalho do IPCA

Dra. Carla Ramos, 

Boa tarde, 

 

Partilho algumas contribuições para o documento em discussão pública. 

 

Art. 4º nr2 

“Tendencialmente” e “duração mínima” parece uma faculdade que é em si mesma obrigatória (que é antagónico). 

Por um lado, percebe-se  que “tendencialmente” o período de atendimento deva corresponder ao período de 

trabalho diário (7 horas). Por outro lado, não faz sentido que o período de atendimento tenha de dispor de uma 

duração mínima de 7 horas porque essa duração corresponde ao período normal de trabalho (art. 6º nr. 2); ou seja, 

duração mínima e normal seria substancialmente a mesma coisa. 

Não obstante, creio que não faz sentido que o período de atendimento corresponda a todo o período de 

funcionamento até porque serviços que disponham de um só técnico, no limite, pode apenas fazer atendimento. 

 

Art. 7º nr4 

Não me parece, de forma alguma, justo que um colaborador, em “razão do serviço” ou de “interesse público”, tenha 

de trabalhar num dia de descanso semanal, mas depois o gozo desse dia não possa ser fruído de forma proporcional. 

A legitimidade que concede à entidade patronal a possibilidade de convocar o trabalhador, deve ser espelhada (e 

espelhada é refletida na mesma proporção, a imagem apenas é invertida), no direito conferido ao trabalhador para 

gozo dessas horas. 

Mais, muito se fala em sustentabilidade, mas à luz do presente artigo o chavão sustentabilidade é desconsiderado 

quando se trata de viagens para o local trabalho, uma vez que se pretende que o trabalhador faça uma viagem no dia 

de descanso semanal e, cumulativamente, faça duas viagens para dois meios-dias de trabalho. 

 

Art. 9º  

Como se opera o teletrabalho? Em que situações pode ser solicitado? Em que circunstâncias se faz o acordo? (filhos 

menores quando as funções podem ser desempenhadas em casa?); o IPCA assegura os meios? 

Creio que este artigo carece de mais esclarecimentos ainda mais quando o normativo é atualizado após um período 

pandémico como o que vivenciamos recentemente e esta forma de trabalho se mostrou ser uma realidade mais 

ressente do que se julgaria.  

 

Art. 10º 

O trabalho diário é interrompido por um intervalo de descanso entre 1 e 2 horas. Entre o período mínimo e máximo 

decorre 1 hora. Esta hora pode ser gozada discricionariamente pelo trabalhador? Isto é pode o trabalhador 

estabelecer que o horário é entre as 13 e as 14h, mas poder alterar para as 13:30 e 14:30h? 

 

Art. 13º nr 6 alínea c) 

Esta alínea é duplamente “lesadora”.  

Quero acreditar que quando existe crédito de horas é porque as tarefas desenvolvidas no exercício das funções a isso 

obrigou. Um trabalhador que acumule, a título de exemplo, 25 horas de trabalho além das 140 mensais (referência a 

4 semanas), à luz deste artigo: 

1. Das 25 horas, apenas 7 serão consideradas; 

2. As 7 horas não podem ser gozadas no mesmo dia. 

Este artigo revela muito do sentido do legislador.  
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Concordo que nem todas as horas devam ser consideradas (isto é, não ser discricionário para o trabalhador ficar até 

mais tarde e poder gozar essas horas em momento posterior). No entanto, se esse crédito de horas corresponde 

efetivamente a exercício de funções indispensáveis, deveria ser reconhecido pelo responsável do serviço e serem 

contabilizadas de forma integral. Embora o trabalho suplementar tenha enquadramento no normativo, todos 

sabemos que o seu recurso é muito residual. No entanto, o crescimento da instituição obriga a uma dedicação para lá 

das 7 horas diárias. O mínimo que se esperava da instituição seria reconhecer essas horas através da criação de um 

banco de horas. 

 

Art. 13º nr 9 

“Atribuição de créditos” está relacionado com a alínea c) não com a b). 

 

Art. 13º nr 12 

Alínea b), o que se deverá interpretar por “motivo atendível”? Se são requeridas e recusadas fica o trabalhador sem 

direito ao gozo dessas horas? Isto é, se no mês em que o trabalhador pode gozar as horas e requerer/formalizar esse 

direito mais do que uma vez, mas forem sempre recusadas, perde do direito às horas porque à luz deste artigo o gozo 

é no mês imediatamente a seguir ao que conferiu o direito a essas horas? 

Alínea c) Serviços que disponham de apenas 1 técnico estão impossibilitados de gozar horas acumuladas porque não 

está assegurada 50% de permanência dos trabalhadores desse serviço? 

 

Art. 16º nr 2 

Há instituições (a maioria) que estabelece que a redução do período normal de trabalho diário é de 1 horas. Há outras 

que fixam o período entre 30 minutos e 1 hora. O IPCA tende sempre a optar pela solução menos favorável ao 

trabalhador (30 minutos). 

 

Art. 23º nr 11 

A prestação de serviço externo carece de autorização superior (procedimento específico, mesmo quando o valor vai a 

0) e, em muitas situações, de pedido de ajudas de custo (com imputação de valores). Estes procedimentos deveriam 

ser integrados com a plataforma de assiduidade não fazendo muito sentido que o trabalhador tenha de registar no 

sistema as horas já autorizadas para prestação de serviço externo. 

 

Art. 28º nr 4 alinea a) 

Porque se exclui a carreira de técnico superior desta alínea?   

 

Arts. 29º e 30ª 

De que forma é contabilizado o trabalho suplementar? Ao minuto? Períodos de 15 minutos? 30 minutos? 

 

Por fim, o documento é completamente omisso em relação à semana dos 4 dias de trabalho. Sendo um assunto em 

destaque poderia estar abrangido no normativo ainda que não para aplicação presente. 

 

Obrigado e bom fim de semana. 

 

Saudações académicas / Best Regards, 

Mário Ferreira 

 

Gabinete Alumni | Alumni Office  

  

Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) 

Campus do IPCA, Vila Frescaínha S. Martinho 

4750-810 Barcelos, Portugal 

Tel: + 351 253 802 200 / 207 

Email: alumni@ipca.pt 

URL: http://www.ipca.pt 
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De: gabinete_apoio_presidencia <gapresidencia@ipca.pt>  

Enviada: 26 de janeiro de 2023 09:28 

Assunto: Despacho (PR) n.º 23/2023 - Discussão pública do Regulamento de funcionamento, atendimento e horário 

de trabalho do IPCA 

 

Exmos(as). Senhores(as) 

 

Informamos que através do Despacho (PR) n.º 23/2023, entrou em fase de discussão pública a proposta de 

“Regulamento de funcionamento, atendimento e horário de trabalho do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave”. 

 

O acesso à proposta de Regulamento é feita através do site do IPCA em https://ipca.pt/ipca/apresentacao/o-

ipca/discussao-publica/ e no PORTAL IPCA. 

 

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões, para o gabinete da presidência, utilizando o endereço 

eletrónico gapresidencia@ipca.pt, no prazo de trinta dias a contar desta data. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Gabinete de Apoio à Presidência 

Serviços Centrais do IPCA 

Campus do IPCA, Edifício C 

Av. Professor Doutor João Carvalho 

4750 - 810 Vila Frescaínha S. Martinho 

Telf: 253802191 

 

 
  

 


