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Resumo de ações «concluídas» e «em curso» da CTUP 

Acordo Coletivos de Entidade Empregadora Publica e Acordo de Empresa 

 Proposta do Acordo; 
 Contactos com as Unidades Constituintes da U.Porto; 
 Adaptação do documento ao Regulamento de Horários da U.Porto; 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria; 

Plano de férias 2014 

 Processo de auscultação dos trabalhadores da U.Porto; 
 Elaboração de inquérito, tratamento de resultados, esclarecimento à Comunidade 

U.Porto; 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 

CRSCUP/SPUP 

 Negociação para a auscultação dos trabalhadores da U.Porto sobre as perspetivas 
futuras de desenvolvimento da sua atividade profissional (Unidade 
orgânica/serviço e local); 

 Acompanhamento do processo; 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 

Processo de avaliação docente 

 Apreciação sobre a regulamentação da avaliação de desempenho do pessoal 
docente; 

 Resposta aos pedidos de parecer recebidos pela CT-UP; 
 Apreciação do processo (ainda em curso); 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 

Regulamento de Horários de Trabalho da U.Porto 

 Apreciação da proposta; 
 Parecer da CT-UP; 
 Colaboração na elaboração do documento final; 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 

Harmonização de Critérios e Regras do Regulamento de Horários de Trabalho da 
U.Porto 

 Apreciação do documento; 
 Proposta de substituição por Glossário ou Regulamento "anotado"; 
 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 
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Regulamento do cartão de identificação da U.Porto 

 Dignificação da designação dos trabalhadores não docentes e não investigadores; 
 Diminuição ao máximo da obrigatoriedade de contactos dos utilizadores com a 

instituição bancária; 
 Reuniões sobre a matéria na Reitoria. 

Regulamentação do “banco de horas” 

 Reuniões sobre o processo na Reitoria. 

Processo com vista à promoção da eleição dos representantes para a segurança e 
saúde no trabalho em conformidade com o Decreto-Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro. 

 Em curso. 

Parecer sobre os guias de acolhimento de trabalhadores e bolseiros da U.Porto 

 Em curso. 

Reuniões para atendimento de trabalhadores nas instalações da CT 

 Sextas-feiras (por marcação) 

 


