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Comissão de Trabalhadores da U.PORTO - Auscultação Férias 2014 

 

I. Dados técnicos 

 

• O questionário foi realizado pela Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto 

(CTUP) recorrendo a um formulário online do serviço Inquéritos U.PORTO, 

disponibilizado entre 27 de fevereiro e 3 de março de 2014 a todos os trabalhadores 

da Universidade
1
. 

 

• A divulgação da auscultação aos destinatários foi realizada pelo Serviço de 

Comunicação e Imagem da Universidade, através do envio para os endereços 

institucionais de uma mensagem de correio eletrónico elaborada pela CTUP
2
.  

 

• Foram obtidas 1134 respostas completas de um total de 1793 acessos.  

 

 

II. Resultados 

1. Concorda com o encerramento das instalações da Universidade em determinados períodos 

de férias? 

Sim 651 57,4% 
Não 483 42,6% 

Total  1134 
 

 

 

                                                           
1
 Ver anexo I 

2
 Ver anexo II 
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2. Concorda com o gozo de férias no ano de 2014 no período de encerramento das instalações 

da Universidade? 

Sim 576 88,5% 
Não 75 11,5% 

Total 651 
 

 

 

3. Concorda com os períodos propostos para o encerramento das instalações da Universidade 

no ano de 2014? 

3.1 - Entre os dias 18 e 22 de agosto (5 dias). 

Sim 506 87,8% 
Não 70 12,2% 

Total 576 
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3.2 - Entre os dias 22 e 26 de dezembro (3 dias).   

Sim 490 85,1% 
Não  86 14,9% 

Total 576 
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Anexo I 

Âmbito da auscultação (texto no inquérito) 

Na sequência da auscultação feita à CT por parte dos órgãos de gestão da Universidade 
do Porto acerca da possibilidade do encerramento da Universidade nos períodos de 
agosto e de época de Natal, vem a CT auscultar o conjunto de trabalhadores da 
Universidade no sentido de perceber qual o sentido da opinião dominante em relação a 
este assunto. 

No encerramento das instalações respeitante ao mês de agosto, devidamente previsto na 
lei, serão respeitadas as especificidades das Unidades Orgânicas e dos Serviços 
Autónomos, ficando ao critério das respetivas Direções a decisão sobre a possibilidade de 
encerramento das instalações nos períodos de férias propostos. 

O encerramento das instalações no período do Natal apenas poderá ocorrer com a 
concordância dos trabalhadores (notamos que a informação sobre este assunto veiculada 
por esta CT em 21 de novembro continua válida). 

A proposta de encerramento tem por base a necessidade de redução de custos e 
eventuais vantagens retiradas da concentração dos períodos de férias por parte de todos 
os trabalhadores da Universidade. 

Pedimos, por isso, que avaliem todos estes dados em  conjunto com a sua 
experiência anterior e que nos façam chegar as suas  opiniões para que a nossa 
posição possa permitir contribuir de forma positiva  para a boa gestão da nossa 
Universidade e possa ao mesmo tempo satisfazer as l egitimas necessidades dos 
seus trabalhadores.  

A informação é recolhida de forma anónima . 

 

Conteúdo da Auscultação  

1. Concorda com o encerramento das instalações da Universidade em determinados 
períodos de férias? 

2. Concorda com o gozo de férias no ano de 2014 no período de encerramento das 
instalações da Universidade? 

3. Concorda com os períodos propostos para o encerramento das instalações da 
Universidade no ano de 2014? 

• Entre os dias 18 e 22 de agosto (5 dias). 
• Entre os dias 22 e 26 de dezembro (3 dias) 

 

Nota: a sequência da apresentação dos itens depende de opções selecionadas 
previamente.  
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Anexo II  

Mensagem de divulgação da auscultação 

Caros Trabalhadores da U. Porto: 

  

Na sequência da auscultação feita à CT por parte dos órgãos de gestão da Universidade do 

Porto acerca da possibilidade do encerramento da Universidade no período de agosto e na 

época de Natal, vem a CT auscultar o conjunto de trabalhadores da Universidade no sentido de 

perceber qual a opinião dominante em relação a este assunto. 

 

Parta tal, devem aceder ao seguinte link: 

<https://inqueritos.up.pt/limesurvey/index.php/858257/lang-pt> 

 

A auscultação estará disponível até às 18 horas do dia 3 de março p.f. 

 

O Secretariado Executivo da Comissão de Trabalhadores da U.Porto 

 

 

     -------------------------------------------------------------------- 

     Esta mensagem foi enviada a pedido de 461106 - Pedro Rocha para potencialmente 7054 

pessoas. 

 

     Sistema de Email Dinâmico do SIGARRA - UP 

     -------------------------------------------------------------------- 

 

 


