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Despacho Presidente n.º 2014/12 

Marcação do período de férias dos trabalhadores da ESEP  

 

Considerando que o Despacho Presidente n.º 2013/07, de 14 de fevereiro, apenas contemplava 

a marcação do período de férias dos trabalhadores da ESEP em 2013; 

Considerando que os fundamentos para a marcação de férias se mantêm os mesmos; 

Decide-se: 

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 20 dias de férias no mês de agosto; 

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

períodos não inferiores a três dias. 

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. Para efeitos da marcação de férias dos docentes, e considerando que a generalidade das 

atividades letivas terminará ainda durante o mês de julho e só se reiniciará na segunda 

semana de setembro, considera-se a segunda quinzena de julho e a primeira semana de 

setembro, como época de baixa atividade. Assim, no respeito do disposto no n.º 2, poderão 

ser marcadas férias nestes períodos, desde que o docente não tenha atividades letivas 

programadas (incluindo nestas, as provas de época de exame normal, de recurso e especial 

no caso dos coordenadores das UC). 

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

regulamentos em vigor. 

10. O pedido de marcação de férias deverá ser comunicado ao CGR-Recursos Humanos, até ao 

dia 24.03.2014. 

 

 
Porto e ESEP, 12 de março de 2014 

 

O Presidente, 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


