
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 
 

Despacho Presidente n.º 2013/07 

Marcação do período de férias dos trabalhadores da ESEP em 2013 

As férias são um direito inalienável dos trabalhadores que a Lei consagra e regula. Se, por um 

lado, importa aproximar a fruição deste direito dos interesses individuais dos trabalhadores, por 

outro, não podem ser negligenciados os interesses da escola enquanto instituição prossecutora 

do interesse público. 

Num período em que se pede às instituições um esforço de contenção orçamental − o que exige 

medidas de controlo de custos e de gestão racional de recursos − o encerramento de 

instituições de ensino superior durante os períodos de férias letivas tem vindo a tornar-se uma 

prática comum. De facto, parece hoje evidente a economia de escala que esta medida gera, seja 

pura e simplesmente pela não utilização dos espaços e equipamentos, seja pelo gozo simultâneo 

de férias de todos os seus trabalhadores num período em que a procura se reduz 

significativamente. Contudo, não se julga razoável que uma instituição de ensino superior 

pública encerre completamente, vedando deste modo o acesso dos utentes a serviços que se 

possam revestir de alguma urgência e deixando de assegurar o expediente mínimo.  

Na tentativa de conciliar as vantagens da coincidência de férias com os deveres e obrigações de 

um serviço público, e na convicção que não se atenta contra os interesses dos trabalhadores 

nem da escola, o Conselho de Gestão, ouvidos os delegados sindicais, nos termos do n.º 2 do 

artigo 176.º do Regime do contrato de trabalho em funções públicas, decide: 

1. Durante o mês de agosto, a ESEP reduzirá o seu funcionamento à manutenção dos serviços 

mínimos indispensáveis: 

a) Atendimento dos SAAE na sede; 

b) Expediente do CGR (Contabilidade e RH) e Secretariado; 

c) Atendimento e manutenção urgentes pelo CIT; 

d) Portaria da sede. 

2. Nestes termos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os trabalhadores, 

docentes e não docentes, deverão marcar 21 dias de férias, no mês de agosto; 
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3. Os docentes, os membros dos órgãos de gestão e os coordenadores de curso que tenham 

necessidade de realizar atividades inadiáveis durante o mês de agosto deverão 

fundamentar essa necessidade na apresentação do pedido com os períodos de férias; 

4. Os trabalhadores não docentes que pretendam assegurar os serviços mínimos referidos no 

número 1, até aos limites máximos de postos de trabalho constantes do mapa anexo, 

deverão informar a Administradora dessa intenção; 

a) Caso existam mais trabalhadores interessados do que o número de postos de 

trabalho necessários para assegurar os serviços mínimos, proceder-se-á ao seu 

rateio de entre os interessados; 

b) Caso o número de trabalhadores interessados seja inferior ao número de postos 

de trabalho necessários para assegurar os serviços mínimos, proceder-se-á à sua 

ocupação, preferencialmente por negociação com os trabalhadores do respetivo 

serviço e, caso não seja possível o acordo, por indicação da Administradora. 

5. Os dias de férias remanescentes serão marcados nos termos gerais aplicáveis. 

6. Depois de aprovado o mapa de férias, os dias de férias a utilizar na justificação de faltas por 

conta de dias de férias deverão ser escolhidos pelo trabalhador de entre aqueles marcados 

fora do mês de agosto ou, quando tal já não seja possível, de entre a primeira e/ou a última 

semanas de agosto. 

7. A distribuição de postos de trabalho máximos para assegurar os serviços mínimos durante o 

mês de agosto consta do mapa que se apresenta em anexo. 

8. Em tudo o que não é alterado pelo presente Despacho, continua a aplicar-se o disposto nos 

regulamentos em vigor. 

 
Porto e ESEP, 14 de fevereiro de 2013 

 

O Presidente, 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


