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Enquadramento 

O artigo 8º do regulamento do provedor do trabalhador não docente e não investigador da 

UTAD, estabelece que o provedor deve elaborar e publicar um relatório anual de atividades, 

contendo uma descrição e uma avaliação da ação desenvolvida, designadamente no respeito à 

tipologia de situações em que interveio e às recomendações realizadas, o qual deverá ser, ainda, 

enviado ao Reitor que o apresentará ao Conselho Geral para conhecimento. 

É neste âmbito que é elaborado o presente relatório, que relata, de forma simplificada, a 

atividade desenvolvida pelo provedor do trabalhador não Docente e não Investigador, no 

período de 4 de junho a 31 de dezembro de 2021. 

Atividades desenvolvidas 

Descrição sumária das atividades desenvolvidas: 

1 – No dia 30 de junho de 2021, o provedor, envia um mail a todos os trabalhadores da 

Universidade de Trás-os-Montes, com o seguinte conteúdo: 

Após um breve período de instalação, já está em pleno funcionamento o Provedor do 

Trabalhador Não Docente e Não Investigador, designado pelo Conselho Geral Da UTAD, em 

reunião de 28 de maio do corrente ano. 

 

Todas as informações, já atualizadas, podem ser consultadas em: 

 

https://www.utad.pt/funcionarios/provedor_funcionarios/ 

 

Informo também que estarei na nossa rádio, Universidade FM, na próxima sexta-feira, dia 2 de 

julho de 2021 às 8 horas e 30 minutos, para falar sobre a Provedoria. 

 

Ao vosso dispor, 

Nelson Monteiro 

 

2 – No dia 8 de outubro de 2021, reunião com o Sr. Reitor da UTAD, com os seguintes temas na 

agenda: 

 - Mobilidade intercarreiras; 

https://www.utad.pt/funcionarios/provedor_funcionarios/
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 - Incumprimento dos prazos do SIADAP; 

 - Reclamações do SIADAP relativas ao biénio 2017/2018; 

 - Pagamento do subsídio para falhas aos trabalhadores que a ele têm direito: 

 - Comunicação das alterações aos procedimentos normais; 

 - PREVPAP; 

 - Pagamento do trabalho extraordinário. 

3 – A convite do Sr. Reitor participou, o Provedor, em três reuniões que decorreram na Aula 

Magna. Nos dias 18 e 22 de outubro de 2021, com os Trabalhadores Não Docentes e Não 

Investigadores da UTAD e no dia 18 de outubro de 2021, à tarde, decorreu a reunião com os 

Trabalhadores dos SAS UTAD. 

4 – O Provedor integra a Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19, tendo 

participado em três reuniões. 

5 – O Provedor reuniu, a pedido dos próprios, com 17 Trabalhadores Não Docentes e Não 

Investigadores. 

6 – O Provedor tem sido convidado para participar em diversos eventos na nossa Universidade. 

Agradecendo os convites, o Provedor, tem participado e manifesta a intenção de continuar a 

fazê-lo, sempre que não colida com a sua atividade profissional. 

 

Análise, comentários e recomendações 

- Da reunião com o Sr. Reitor resultou um comungar de ideias relativamente à mobilidade 

intercarreiras. O Provedor valoriza e elogia a preocupação manifestada pelo Sr. Reitor, para com 

os mais desfavorecidos e só depois com as restantes carreiras. Neste sentido, o compromisso 

prioritário é com a mobilidade da carreira de assistente operacional para a carreira de assistente 

técnico. 

- Relativamente ao SIADAP, o Provedor constata um descontentamento generalizado ente os 

Trabalhadores da UTAD. Sendo o SIADAP um processo de avaliação tremendamente injusto, é 

necessário que o processo seja transparente, sério e com cumprimento de prazos. 

À data da elaboração deste documento, ainda há processos do SIADAP de 2017/2018 por 

resolver. 

 À data da elaboração deste documento, já decorreu um ano do biénio 2021/2022 para 

avaliação; ainda existem trabalhadores que não conhecem os objetivos para a sua avaliação. 
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Também a comunicação relativa ao SIADAP deve ser melhorada e manter-se atualizada. 

- O Provedor tem informação de que a situação relativa aos abonos para falhas, ainda não está 

resolvida, apesar do compromisso assumido pelo Sr. Reitor, na reunião com os Trabalhadores 

do dia 18 de outubro de 2021. 

É preciso agilizar e desburocratizar processos. 

- As alterações aos procedimentos habituais devem ser comunicadas aos Trabalhadores de 

forma clara e sintética; ao não o fazerem tem como consequência um acréscimo desnecessário 

de chamadas telefónicas, com pedidos de esclarecimentos/informações, para os Serviços de 

Recursos Humanos, sobrecarregando os mesmos. 

- Relativamente às reuniões promovidas pelo Sr. Reitor e às quais também foram convidados 

para integrar a mesa, a Representante dos Trabalhadores no Conselho Geral e o Provedor: 

Dos 501 trabalhadores estiveram presentes 311 trabalhadores da UTAD e 37 Trabalhadores dos 

SAS UTAD. A elevada participação, por parte dos trabalhadores nestas reuniões, demonstra uma 

enorme vontade de contribuir para uma Universidade mais forte. 

Após algumas considerações expostas pelo Sr. Reitor os Trabalhadores foram convidados a 

expor as suas preocupações. 

O Provedor elogia e insta o Sr. Reitor a prosseguir com esta iniciativa, pelo menos, uma vez por 

ano. 

- Das reuniões da Comissão de Gestão do Plano de contingência Interno COVID-19, resultaram 

várias propostas com as quais o provedor esteve inteiramente de acordo e pediu mais atenção, 

para as falhas no fornecimento de desinfetante para a higienização das mãos e também para a 

periodicidade da comunicação, à Academia, dos casos covid-19 na UTAD. 

- A lei que determina o pagamento do trabalho extraordinário aos trabalhadores que a ele têm 

direito, não está a ser cumprida e alguns trabalhadores já manifestaram o seu 

descontentamento. Os Trabalhadores não estão disponíveis para mendigar os direitos, que a 

legislação consagra. A pandemia não pode servir de desculpa para o incumprimento. 

- Das reuniões havidas com os Trabalhadores os temas são recorrentes e, quase todos, já tinham 

sido motivo de exposição à anterior Provedora. São preocupações relativas à mobilidade 

intercarreiras, mudanças de serviço, abonos para falhas, pagamento do trabalho extraordinário, 

progressões nas carreiras e ao SIADAP. 
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Em conclusão: 

- O Provedor tem procurado ser um colaborador ativo, de forma a poder ajudar a resolver as 

preocupações manifestadas pelos seus pares e tem encontrado no Sr. Reitor, o diálogo e a 

disponibilidade para entendimentos de modo a que possamos ter, na nossa Universidade, um 

ótimo ambiente de trabalho. 

- O Provedor tem mantido contato informal, com a Representante dos Trabalhadores não 

Docentes e não Investigadores, no Conselho Geral. 

- O Provedor regista, com muita satisfação, que o diálogo com os trabalhadores evoluiu de forma 

muito significativa e que os trabalhadores em processos de mudança de serviço, têm sido 

auscultados de forma satisfatória. 

- Urge, para dar cumprimento à promessa do Sr. Reitor, acelerar a mobilidade dos assistentes 

operacionais, para assistentes técnicos. 

- O SIADAP tem que merecer o comprometimento de todos os envolvidos na avaliação. Os 

trabalhadores têm cumprido escrupulosamente toda a parte do processo que lhe é devida, mas 

o mesmo não acontece por parte de quem os avalia. 

- O Provedor mostra-se disponível para colaborar em todas as matérias relacionadas com os 

trabalhadores, quando e como, os Órgãos de Governo da UTAD, assim o entenderem. 

 

 

 

O Provedor do Trabalhador não Docente e Não Investigador, 

Nelson Rogério dos Santos Pinto Monteiro 

 

 

 

 

 

 


