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MOTIVAÇÕES
 Estudo

exploratório desenvolvido pelos
representantes dos Não Docentes da
ULisboa, no Conselho Geral, com vista a
avaliar a opinião que os ND têm sobre a
a designação atribuída aos Funcionários
Não Docentes da ULisboa.
 Designação não é consensual nem
meritória para uma parte substancial dos
funcionários do corpo não docente da
ULisboa
Nº de respostas obtidas: 100

1. Adequabilidade
da designação “Não Docente...”
72% dos colegas
considera a
designação

INADEQUADA
OU POUCO
ADEQUADA
“Docentes” e “Investigadores”
são designações de carreira.
No caso dos “Não Docentes”
pretende designar-se um grupo.

1. Adequabilidade
da designação “Não Docente...”
Justificação para
respostas
INADEQUADA OU
POUCO ADEQUADA

Justificação para
respostas
ADEQUADA OU
TOTALMENTE ADEQUADA0

2. Implicações da atual
designação na (des)valorização
FND

3. Sugestões para nova
designação
Corpo
Equi pa
Funci oná ri os de Apoi o
Funci oná ri o
Tra ba l ha dor(es )

Funci oná ri o(s )

Técni co(a )
Técni cos
Técni cos e Opera ci ona i s da Uni vers i da de de Li s boa
da i ns titui çã o X ou Y
da ULi s boa
Admi ni s tra tivos da Uni vers i da de de Li s boa
Técni co / de Apoi o / Admi ni s tra tivo /Opera ci ona i s
Es peci a l i za dos / Auxi l i a res / Admi ni s tra tivos /Gera i s
de Admi ni s tra çã o e Apoi o ou Logís tica
de a dmi ni s tra çã o e s ervi ços
dos Servi ços
Funci oná ri o (s ó)

56 colegas deram sugestões
para uma nova designação

3. Sugestões para nova
designação
Pes s oa l

Equi pa

Outra s des i gna ções

de Suporte Técni co-Admi ni s tra ti vo
Di ri gente, Técni co e Admi ni s tra ti vo
Técni co e Admi ni s tra ti vo
Técni co e Admi ni s tra ti vo da Uni vers i da de de Li s boa
Técni co e Profi s s i ona l
de Apoi o
de Suporte
Técni ca
Técni cos e As s i s tentes da ULi s boa
Col a bora dores (s egui do da á rea )
Corpo Técni co e Es peci a l i za do da Uni vers i da de de Li s boa
Es trutura s de a poi o a dmi ni s tra ti vo, técni co e ci entífi co
Staff
Suporte Técni co de Apoi o a os Servi ços

56 colegas deram sugestões
para uma nova designação

4. Reflexões: tendo em conta que...
1.

2.

3.

4.

5.

A DESIGNAÇÃO DOS DOCENTES E DOS INVESTIGADORES
CORRESPONDEM À DA CARREIRA a que pertencem, centrando-se,
portanto, na essência das funções que desempenham;
A DESIGNAÇÃO DOS NÃO-DOCENTES É FEITA PELA NEGAÇÃO e não dá
qualquer informação sobre a natureza do trabalho desenvolvido (o
que simbolicamente poderá resultar ou levar à sua não valorização);
Em termos de comunicação, nomeadamente para o exterior, é
relevante que AS DESIGNAÇÕES INFORMEM SOBRE A NATUREZA DO
TRABALHO desenvolvido e que o dignifiquem;
Se nos centrarmos no DENOMINADOR COMUM das designações da
maioria das atuais carreiras dos ND surge a palavra "Técnico" (Técnico
Superior, Assistente Técnico, Técnico de Informática,...). Ficando de fora
os Assistentes Operacionais, também podemos considerar que fazem
trabalho Técnico na sua área e também esta designação é
consentânea com a estratégia de futuro da Universidade: tecnicisar os
seus RH;
As sugestões obtidas no Inquérito, apesar de diversas, centram-se muito
na palavra “Técnicos”;

4. Reflexões: tendo em conta que...
6.

7.

8.

9.

Para além destes Técnicos, em diversas áreas, há os que
desempenham FUNÇÕES DIRIGENTES (não é uma carreira, mas é uma
designação muito clara sobre a natureza das funções e que é
partilhada em toda a Administração Pública);
A CARREIRA ADMINISTRATIVA ACABOU TAMBÉM POR UMA RAZÃO DE
MODERNIDADE, pelo que não faz sentido utilizar esta designação
numa eventual nova designação dos ND;
As DESIGNAÇÕES DE “funcionário” ou “colaborador” LEVANTAM
ALGUMAS QUESTÕES a alguns colegas, nomeadamente do ponto de
vista ideológico;
A UNIVERSIDADE TEM DE SER DIFERENTE dos outros organismos da
Administração Pública, pelo que a tónica, que se pretende seja
plasmada na ação real, não deverá ser tão administrativa (o carácter
mais pesado do papel e do procedimento) mas na tecnicidade.

Face ao exposto a designação de "TÉCNICOS E DIRIGENTES“
poderá ser, simultaneamente, prestigiante e adequada.

Desta forma, quando se enumerassem os diversos corpos da Universidade surgiriam
Docentes, Investigadores, Técnicos e Dirigentes.

