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com experiência significativa, no terreno, em doenças tropicais e que
mereceram a aprovação do júri, são os seguintes:
Mérito Científico (MC) — 40 %
1) Capacidade de inserção nos sistemas de financiamento nacionais e
internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da EU) expressa em
projetos financiados que os candidatos coordenam: (2,5)
2) Capacidade de inserção nos sistemas de financiamento nacionais
e internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da EU) expressa
em projetos financiados em que os candidatos são responsáveis pela
participação da Instituição a que pertencem; (1)
3) Direção/Coordenação/Liderança de equipas de investigação científica (unidades, centros e laboratórios, ONG, sociedades científicas e
outras), de eventos científicos e de revistas científicas; (1,5)
4) Produção científica com particular incidência na autoria e coautoria
de: a) artigos publicados em revistas internacionais indexadas; b) livros
ou capítulos de livros científicos; c) patentes; d) comunicações em congressos internacionais e nacionais; e) outras atividades de disseminação
e extensão científicas; (2)
5)Capacidade para orientação de trabalhos de pós e pré-graduação expressa em orientação e coorientação ao nível de pós-doutoramento, doutoramento, mestrado, estágio de estudos avançados ou de pós-graduação
e de licenciatura; (1,5)
6)Participação em: a) comissões científicas; b) organização de congressos e outras reuniões científicas nacionais e internacionais; c) revisão
de artigos em revistas ou comunicações em reuniões científicas; d)
painéis de avaliação do sistema educativo, tecnológico e científico; e)
atividades por solicitação governamental; f) redes; (1,5)
Mérito Pedagógico (MP) — 30 %
1) Coordenação de projetos académicos/pedagógicos: cursos (mestrado, pós-graduação e outros), planos de estudo e programas com impacto no processo de ensino/aprendizagem, na área científica/académica
a que diz respeito o concurso; (1,5)
2) Participação em projetos académicos/pedagógicos: cursos (mestrado, pós-graduação e outros), planos de estudo e programas com impacto no processo de ensino/aprendizagem, na área científica/académica
a que diz respeito o concurso; (1)
3) Coordenação e participação em projetos académicos/pedagógicos
internacionais; (1)
4) Produção de materiais pedagógicos/didáticos: manuais, textos de
apoio e artigos de índole científica/pedagógica que se devem situar na
área científica a que diz respeito o concurso; (2)
5)Intervenção e dinamização pedagógica a partir da participação em
órgão de gestão pedagógica nas instituições a que o candidato pertence
ou pertenceu; (1)
6)Atividade Letiva (carga e diversidade); (2)
7)Formação para aquisição e desenvolvimento de competências na
área pedagógica; (0,5)
8)Participação em júris de provas académicas (com maior valorização
em caso de arguição) e de concursos das carreiras docente, de investigação e de técnicos superiores relacionados com atividades científicas; (1)
Mérito de Outras Atividades Relevantes (MOAR) — 30 %
1)Carta de Motivação; (1)
2)Entrevista (se necessário); (2)
3)Atividades de extensão universitária, nomeadamente na a) organização de cursos de especialização e atualização; b) exercício de atividades
de consultoria; c) prestação de serviços à comunidade; (3,5)
4)Atividade de Gestão Universitária, nomeadamente na participação
em órgãos de gestão, no exercício e cargos de direção e coordenação de
atividades científicas e pedagógicas e na participação ativa na criação
e gestão de bibliotecas, laboratórios e outras infraestruturas e serviços
relevantes das Instituições Universitárias a que pertenceram. (3,5)
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor Miguel de Oliveira Correia, Vice-Reitor da
Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor José Alberto de Oliveira Quartau, Professor Catedrático Aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutor Jorge de Almeida Rodrigues, Professor Catedrático Aposentado da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de
Trás-os Monte e Alto Douro;
Doutor António Abel Garcia Meliço Silvestre, Professor Catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
Doutor Rui Ferreira Alves Moreira, Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria da Conceição da Cunha e Vasconcelos Peleteiro,
Professora Catedrática da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa;
Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca, Professora Catedrática do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve;

Doutor José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa;
Doutora Lenea Maria da Graça Campino, Professora Catedrática
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa;
Doutor Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro — Pesquisador 1 no CNPq
do Instituto Oswaldo Cruz — Fiocruz — Departamento de Imunologia
-Rio de Janeiro.
V — Avaliação das candidaturas
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos
candidatos, proceder-se-á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respetiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios
mencionados no número III.
3 — Relativamente à ordenação final dos candidatos, cada membro
do júri faz o seu exercício avaliativo, pontuando cada candidato com
uma pontuação final (N) que adoptará para seriação dos candidatos,
calculada através da seguinte expressão:
N = 0,4*MC+ 0,3*MP + 0,3* MOAR
VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
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UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 3437/2013
Alterações ao Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do Porto, aprovadas em reunião do Conselho de Gestão
de 03.01.2013.
Regulamento
Celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente
e não investigador da Universidade do Porto
Preâmbulo
O regime de autonomia administrativa e financeira das instituições
de ensino superior públicas, constitucionalmente consagrado, e desenvolvido pela Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o
Regime Jurídico das instituições de ensino superior, consagra que as
instituições de ensino superior públicas gozam de autonomia estatutária,
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial
e disciplinar, com a diferenciação adequada à sua natureza, conforme
dispõe o n.º 1 do artigo 11.º
As instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de
direito público, podendo, porém revestir também a forma de fundações
públicas com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
Neste enquadramento, e com fundamento na norma habilitante do
artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, a
Universidade do Porto foi instituída pelo Estado como fundação pública
com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril.
As fundações regem-se pelo direito privado, nomeadamente no que
respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, sem prejuízo
da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à Administração
Pública, nomeadamente a prossecução do interesse público, bem como
os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do artigo 134.º do Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior.
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Assim, e no âmbito da gestão de recursos humanos, a Universidade
pode criar carreiras próprias para o seu pessoal, no presente Regulamento para o pessoal não docente e não investigador, respeitando
genericamente, quando apropriado, uma aproximação no elenco de
categorias e habilitações académicas, em relação às que vigoram para
o referido pessoal dos demais estabelecimentos de ensino superior
público, atento o disposto no n.º 3 do artigo 134.º da Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro.
Para tanto, com fundamento no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 96/2009, de 27 de abril, é elaborado o presente Regulamento interno
de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não
investigador, a respetiva caracterização das carreiras, constante no anexo
I, a tabela de categorias e níveis remuneratórios, constante do Anexo
II e a tabela retributiva constante do anexo III, com observância dos
princípios subjacentes à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

TÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento apresenta o conjunto de normas gerais a utilizar na Universidade do Porto, adiante designada simplesmente por UP,
para a contratação de pessoal não docente e não investigador contratado
em regime de contrato de trabalho regulado pelo Código do Trabalho
(Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro) e legislação complementar.
Artigo 2.º
Âmbito
Estas normas abrangem a contratação, pela UP ou por qualquer das
suas entidades constituintes dotada de autonomia administrativa e financeira, de:
a) Pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado;
b) Pessoal com contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto;
c) Pessoal com contrato de trabalho em comissão de serviço, nos
termos dos artigos n.º 161.º a 164.º do Código do Trabalho.

celebração, bem como a iguais requisitos de forma no caso de se estipular período diferente.
4 — O contrato de trabalho a termo certo, pode ser renovado até três
vezes e a sua duração total, não pode exceder três anos, com exceção das
situações especiais previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 148.º
do Código do Trabalho.
5 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode ser
superior a seis anos.
6 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo, a entidade contratante comunique a cessação
do mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60
dias conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos
ou por período superior.
7 — No contrato de trabalho a termo incerto, se o trabalhador permanecer em atividade após a data de caducidade indicada na comunicação
referida no número anterior, ou, na falta desta, decorridos 15 dias após
verificação do termo, tem como penalização para a entidade contratante,
a conversão do contrato em contrato sem termo.
8 — Os contratos de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto,
têm de ser resolvidos dentro dos prazos legalmente estabelecidos, não
podendo converter-se em contratos sem termo.
Artigo 6.º
Conversão de Contratos de trabalho a termo resolutivo
No caso da necessidade temporária que justificou a celebração do
contrato a termo, se transformar numa necessidade permanente expressamente reconhecida pelo dirigente máximo da entidade contratante
e caso se enquadre na alínea a) do artigo 8.º, o contrato de trabalho a
termo poderá converter-se em contrato por tempo indeterminado, não
carecendo dos formalismos previstos no artigo 9.º
Artigo 7.º
Cedência ocasional
As entidades contratantes podem afetar temporariamente, a qualquer
entidade do universo UP, ou a outra entidade pública ou privada com ela
relacionada por missões afins ou complementares, os trabalhadores com
contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e condições
reguladas pelos artigos 288.º a 293.º do Código do Trabalho.

Artigo 3.º

Artigo 8.º

Contratos de trabalho

Princípios gerais de contratação

Os contratos de trabalho estão sujeitos à forma escrita, em duplicado,
destinando-se um exemplar a cada um dos outorgantes, deles devendo
constar os seguintes elementos:

1 — A contratação de pessoal será subordinada aos seguintes princípios gerais:

a) Identificação e domicílio ou sede das partes;
b) Natureza do contrato;
c) Atividade contratada e retribuição do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data de início do trabalho;
f) Data da celebração do contrato;
g) Assinatura dos contraentes.
Artigo 4.º
Modalidades Contratuais
As entidades contratantes adotarão as modalidades contratuais adequadas às necessidades específicas de trabalho que visam suprir e obedecerão
ao preceituado no Código do Trabalho, nomeadamente quanto a condição e termo, comissão de serviço e período experimental e legislação
complementar aplicável.
Artigo 5.º
Contratos de trabalho a termo resolutivo
1 — No caso de celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, para além da forma prevista no artigo 3.º, serão
obrigatoriamente indicados os seguintes elementos:
a) Indicação do termo estipulado e do respetivo motivo justificativo;
b) Data da cessação do contrato, no caso de ser a termo certo
2 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, o motivo justificativo do termo,
tem de ser redigido com menção expressa dos factos que o suportam,
estabelecendo-se inequivocamente a relação entre a justificação invocada
e o termo estipulado, não bastando a mera referência aos números ou
alíneas do artigo 140.º do Código do Trabalho.
3 — A renovação do contrato de trabalho a termo certo está sujeita
à verificação da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua

a) Adequado cumprimento das necessidades de recursos humanos
previstas no plano anual de atividades da entidade contratante;
b) Definição prévia do perfil funcional a contratar, e do respetivo
processo de recrutamento e seleção, incluindo a indicação dos métodos
e critérios de seleção a utilizar e respetiva ponderação, em função da
categoria a prover.
2 — O processo de seleção é aberto por despacho do reitor, vice-reitor
ou diretor da unidade orgânica, por um prazo não inferior a 5 dias úteis
a contar da data da publicitação.
3 — Por decisão da entidade que tenha autorizado a abertura do processo, pode ser atribuído ao mesmo um prazo de validade não superior
a um ano.
Artigo 9.º
Seleção e recrutamento
1 — A celebração de contratos de trabalho será precedida de um
processo de seleção que obedeça aos seguintes princípios:
a) Publicitação da oferta de emprego;
b) Garantia de igualdade de condições e oportunidades;
c) Definição prévia do perfil funcional a contratar;
d) Critérios objetivos de seleção;
e) Fundamentação da escolha de acordo com a definição e os critérios
previstos nas alíneas c) e d).
2 — O perfil e os métodos de seleção são divulgados aquando da
abertura do processo de seleção e constam de ata que pode ser consultada
pelos interessados.
3 — A oferta de emprego será publicitada por aviso publicado em
jornal de circulação nacional e via internet na página da entidade contratante. O anúncio em jornal deve conter apenas as informações gerais
relativas ao processo de recrutamento, remetendo para a página da internet onde devem constar os requisitos especiais a preencher, a indicação
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da categoria, prazo de candidatura, documentos que devem instruir a
candidatura, e composição da comissão de seleção.
4 — As candidaturas deverão ser apresentadas preferencialmente
on-line.
Artigo 10.º
Requisitos
1 — Os requisitos gerais exigidos para o recrutamento dizem respeito
às habilitações literárias e profissionais, de acordo com o conteúdo
funcional das categorias do pessoal não docente nos termos do anexo I
ao presente regulamento.
2 — A comissão de seleção definirá os requisitos especiais a preencher, caso existam, relacionados com a especificidade das funções
a desempenhar.
3 — O reconhecimento das “competências profissionais equivalentes”, referidas nos requisitos mínimos do Anexo — I, pertence ao dirigente máximo da entidade contratante sobre proposta fundamentada de
quem analisa a candidatura.
Artigo 10.º-A
Comissão de seleção
1 — A comissão de seleção é composta por um mínimo de três elementos, de entre pessoal de categoria igual ou superior à do lugar a prover,
sendo um elemento da direção da unidade orgânica ou seu representante,
que preside, um técnico do departamento ou serviço que manifestou a
necessidade e um técnico especialista na área do recrutamento.
2 — A comissão é nomeada pelo reitor, vice-reitor ou diretor da
unidade orgânica.
Artigo 11.º
Admissão dos candidatos e aplicação dos métodos de seleção
1 — No prazo de 10 dias úteis a contar da data de receção das candidaturas, a comissão de seleção procede à admissão dos candidatos ao
processo de seleção, excluindo aqueles que não possuam os requisitos
gerais e especiais indicados no aviso de abertura, e procede à aplicação
dos métodos de seleção de acordo com os critérios previamente definidos.
2 — A aplicação dos métodos de seleção pode ser entregue a empresa
especializada em recrutamento e seleção de pessoal.
3 — Caso tenha sido previsto o método de entrevista, a comissão de
seleção seleciona os candidatos admitidos a este método, cumprindo o
prazo estabelecido no n.º 1 deste artigo.
Artigo 11.º-A
Entrevista
Na entrevista, a comissão de seleção aprecia o grau de motivação
do candidato, bem como as suas capacidades de expressão oral e de
relacionamento interpessoal, podendo esclarecer aspetos relacionados
com o currículo.
Artigo 11.º-Bº
Decisão final
A decisão final, que será publicitada na página da entidade contratante, contém a ordenação dos candidatos posicionados até ao dobro dos
lugares a selecionar, com um mínimo de três, fundamentando a escolha
na aplicação dos métodos e critérios previamente definidos, devendo ser
subscrita por todos os membros da comissão de seleção.
Artigo 12.º
Deveres do Empregador
Na vigência da relação laboral, o empregador está sujeito aos deveres
consagrados pelos artigos 106.º e 127.º do Código do Trabalho.
Artigo 13.º
Deveres do Trabalhador
Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador, está sujeito aos
deveres impostos pelo artigo 128.º do Código do Trabalho e demais
normas e regulamentos internos aplicáveis.
Artigo 14.º
Prestação de Trabalho
As condições de prestação de trabalho, nomeadamente o horário a
praticar, serão definidas em regulamento autónomo, de harmonia com
os condicionalismos legais aplicáveis, sem prejuízo das especificidades
exigidas pela natureza do trabalho a desenvolver.

Artigo 15.º
Mudança de categoria e Avaliação de Desempenho
1 — As mudanças de categoria e alterações salariais regem-se por
regulamento próprio aprovado pelo Conselho de Gestão da UP.
2 — Os trabalhadores contratados por tempo indeterminado, bem
como os contratados a termo por períodos superiores a seis meses, estão
sujeitos a avaliação de desempenho nos termos de regulamento a aprovar
pelo Conselho de Gestão da UP.
Artigo 16.º
Funções
1 — O trabalhador contratado é enquadrado profissionalmente em
categorias, nos termos do Anexo — I ao presente regulamento.
2 — O trabalhador pode, para além das funções correspondentes à atividade para que foi contratado, desempenhar também as funções que lhe
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais tenha qualificação
adequada e que não impliquem desvalorização profissional.
3 — Aos trabalhadores são ainda aplicáveis as normas que regulam
a mobilidade funcional, podendo o empregador, quando o interesse da
entidade o exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente
funções não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não
implique modificação substancial da posição do trabalhador, nos termos
do artigo 120.º do Código do Trabalho.
Artigo 17.º
Isenção de Horário de Trabalho
1 — Por acordo escrito entre o dirigente máximo da entidade contratante e o trabalhador, pode este ser isento de horário de trabalho
nos termos, condições e efeitos previstos nos artigos 218.º e 219.º do
Código do Trabalho.
2 — A isenção de horário de trabalho termina com a cessação da
situação que lhe deu origem, bem como por decisão fundamentada do
dirigente máximo, quer por iniciativa própria quer a pedido do trabalhador, com a antecedência mínima de quinze dias.
3 — O trabalhador isento de horário de trabalho tem direito a uma
remuneração específica, nos termos do disposto no artigo 265.º do
Código do Trabalho.
Artigo 18.º
Tempo Completo Prolongado
1 — Em caso de necessidade de serviços permanentes de manutenção e prevenção da UP e suas entidades constituintes, determinadas
funções técnicas podem ser exercidas em regime de tempo completo
prolongado, incluindo dias de descanso semanal, complementar, obrigatório e feriados.
2 — O regime de tempo completo prolongado apenas pode ser atribuído a um número reduzido de trabalhadores nos vários domínios que
necessitem deste tipo de intervenção, por despacho do dirigente máximo
da entidade em que o colaborador presta serviço, por solicitação do
respetivo superior hierárquico.
3 — A esta modalidade de trabalho corresponde um acréscimo remuneratório de 12,5 % do respetivo índice salarial devido apenas 11 meses por ano.
4 — Este regime poderá se retirado com fundamento em deficiente
cumprimento das obrigações do trabalhador; se houver modificação
na sua situação funcional ou se cessarem as necessidades que o determinaram.
Artigo 19.º
Retribuição, suplementos e prémios
1 — A retribuição devida ao pessoal abrangido pelo presente regulamento é composta por:
a) Remuneração — base, incluindo os subsídios de férias e de Natal;
b) Suplementos;
c) Prémios de desempenho.
2 — A remuneração — base mensal, incluindo os subsídios de férias
e de Natal, é determinada pela posição salarial pelo qual o trabalhador
está contratado, de harmonia com as tabelas constantes dos Anexos — II
e III ao presente regulamento.
3 — Os trabalhadores têm também direito a subsídio de refeição de
valor igual ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho
em funções públicas, sendo as condições de atribuição idênticas às
estabelecidas para estes trabalhadores.
4 — A matéria relativa aos prémios de desempenho será objeto de
regulamento específico.
5 — As retribuições devidas aos trabalhadores em regime de tempo
parcial serão calculadas na proporção do respetivo período normal de
trabalho semanal.
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TÍTULO II
Disposições Especiais
Artigo 20.º
Pluralidade de Empregadores
1 — A UP e qualquer das suas entidades constituintes podem celebrar
contratos de trabalho em que o trabalhador se obriga a prestar atividade
a mais do que uma entidade empregadora, quando existam estruturas
organizativas comuns e ou serviços partilhados que impliquem a prestação de trabalho subordinado a mais de uma entidade.
2 — Os contratos assim celebrados, estão sujeitos a forma escrita e,
para além das restantes formalidades exigidas para os demais contratos,
devem ainda conter:
a) Identificação de todos os empregadores;
b) Identificação do empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e exercício dos direitos emergentes do contrato
de trabalho.

cinquenta horas, não se contando para este limite o trabalho suplementar
prestado por motivo de força maior.
4 — Nas semanas em que a duração do trabalho seja inferior a quarenta horas, a redução diária não pode ser superior a duas horas, podendo
as partes acordar na redução da semana de trabalho em dias ou meios-dias, sem prejuízo do direito ao subsídio de refeição.
5 — O regime previsto nos números anteriores mantém-se até ao
termo do período de referência em execução à data da entrada em vigor de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que incida
sobre a matéria.
6 — Será ainda observado o disposto no Código do Trabalho sobre
os períodos de referência.
Artigo 24.º
Horário de Trabalho
Os horários de trabalho serão definidos pelo regulamento autónomo
a que se refere o artigo 14.º

TÍTULO III

3 — Os empregadores beneficiários são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações emergentes da celebração do contrato
de trabalho celebrado nos termos dos números anteriores cujo credor
seja o trabalhador.
4 — Cessando a verificação do pressuposto referido no n.º 1 do presente artigo, o trabalhador fica unicamente vinculado ao empregador que
representa os demais, salvo se do contrato constar acordo diferente.

Disposições Finais e Transitórias
Artigo 25.º
Reclassificação
Revogado.

Artigo 21.º

Artigo 26.º

Recrutamento de trabalhadores com contrato
de trabalho em funções públicas

Revisão anual dos níveis remuneratórios

1 — Atendendo à especificidade das funções a desempenhar ou ao
interesse por parte da entidade, podem ser contratados mediante contrato
de trabalho, trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas
com qualquer entidade da UP, uma vez cessado o respetivo vínculo
contratual à função pública.
2 — Nos contratos a que se refere o número anterior, considera-se
cumprida a observância dos princípios gerais, em matéria de recrutamento
e seleção, aquando do respetivo ingresso em funções públicas, pelo que
o recrutamento será efetuado por escolha, em função do mérito.
3 — A alteração do vínculo contratual, nos termos dos números anteriores, garante a antiguidade do trabalhador e afasta o período experimental.
Artigo 22.º

Os montantes correspondentes às posições salariais constantes do
Anexo — III, bem como o valor do subsídio de refeição, são revistos
anualmente, na mesma percentagem que as remunerações dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, sem
necessidade de quaisquer formalidades.
Artigo 27.º
Casos omissos
Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento, aplicam-se as disposições legais constantes no Código do
Trabalho.
Artigo 28.º

Período normal de trabalho
O período normal de trabalho não pode exceder oito horas por dia
nem quarenta horas por semana.
Artigo 23.º
Regime de adaptabilidade
1 — A UP e qualquer das suas entidades constituintes e os trabalhadores podem, mediante acordo e sem prejuízo do preceituado no Código
do Trabalho sobre a matéria, definir o período normal de trabalho em
termos médios, observado o disposto nos números seguintes.
2 — O acordo a que se refere o número anterior pode ser celebrado
mediante proposta por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação
por parte do trabalhador que a ela não se oponha, também por escrito, no
prazo de 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os
períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 217.º do Código de Trabalho.
3 — O período normal de trabalho diário pode ser aumentado até ao
máximo de duas horas, sem que a duração do trabalho semanal exceda

Norma revogatória
O presente regulamento revoga o regulamento de celebração de contratos individuais de trabalho de pessoal não docente da Universidade
do Porto, aprovado pela deliberação do senado n.º 899/2006 de 26 de
abril, publicado na 2.ª série do Diário da República de 4 de julho de
2006, assim como as alterações ao referido regulamento aprovadas pela
deliberação do senado n.º 832/2007 de 18 de abril, publicada na 2.ª série
do Diário da República de 21 de maio de 2007, e o regulamento de
atribuição de coordenação e correspondente suplemento, aprovado pela
deliberação do senado n.º 1665/2008 de 6 de junho de 2008, publicado
na 2.ª série do Diário da República de 17 de junho de 2008.
Artigo 29.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação no Diário da República.

ANEXO I
Caracterização das carreiras e categorias e requisitos mínimos de acesso
Carreiras

Assessores Consultores Auditores.

Categorias

Caracterização das Carreiras e Categorias

Requisitos Mínimos
Grau complexidade funcional

Funções de investigação, concepção, consultoria, apoio e Grau 4.
suporte no planeamento, organização, execução e con- Formação superior mínima
trolo de ações de auditoria e outras de elevado nível de
de 5 anos ou competências profissionais equiespecialização técnica.
valentes e experiência
comprovada.
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Carreiras

Categorias

Requisitos Mínimos
Grau complexidade funcional

Caracterização das Carreiras e Categorias

Técnico Superior . . . . . . . . .

Técnico Superior . . . . .

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programa- Grau 3.
ção, avaliação e aplicação de métodos e processos de Licenciatura ou competênnatureza técnica e ou cientifica que fundamentam e
cias profissionais equipreparam a decisão.
valentes.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e
projetos com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas
dos órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado.
Representação do orgão ou serviço em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Assistente Técnico . . . . . . .

Coordenador técnico . .

Funções de chefia técnica e administrativa em subunidade Grau 2.
orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é 12.º escolaridade, curso
técnico-profissional ou
responsável.
Realização das atividades de programação e organização do
competências profissiotrabalho do pessoal que coordena, segundo orientações
nais equivalentes
e diretivas superiores.
Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa
de maior complexidade.
Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Assistente técnico . . . .

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos
e processos com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários
domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Assistente Operacional . . . .

Encarregado geral opera- Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente Grau 1.
operacional.
11.º ano ou competências
cional.
Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pesprofissionais equivasoal afeto aos setores de atividade sob sua supervisão.
lentes ou escolaridade
mínima obrigatória
Encarregado Operacional Funções de coordenação dos assistentes operacionais
acrescido de requisitos
afetos ao seu setor de atividade, por cujos resultados
específicos para a funé responsável.
ção.
Realização das tarefas de programação, organização e
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua
coordenação.
Substituição do encarregado geral nas suas ausências e
impedimentos.
Assistente Operacional

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas
e com graus de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis
ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.
ANEXO II

Categorias e níveis remuneratórios — Contratos do regime privado
Posições remuneratórias
Carreiras

Categorias

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

7.º

8.º

9.ª

10.ª

11.ª

12.ª

13.ª

14.ª

Níveis remuneratórios da tabela única

Assessor, Consultor, Auditor
Técnico Superior . . . . . . .
Assistente Técnico . . . . .
Assistente Operacional . . .

23-A 27-A 31-A
Técnico Superior . . . . 11-A 15-A 19-A
Estagiário . . . . . . . . .
a)
Coordenador Técnico
14-A 17-A 20-A
Assistente Técnico . .
5-A 7-A 8-A
Encarregado Geral Ope- 12-A 14-A 15-A
racional.
Encarregado Operacional 8-A 9-A 10-A
Assistente Operacional 1-A 2-A 3-A

a) 80 % da remuneração do nível 11-A.

35-A 39-A 43-A 47-A 51-A 55-A 59-A 63-A 67-A 71-A 75-A
23-A 27-A 31-A 35-A 39-A 42-A 45-A 48-A 51-A 54-A 57-A
22-A 23-A 24-A
9-A 10-A 11-A 12-A 13-A 14-A 15-A 16-A 17-A
16-A
11-A 12-A 13-A 14-A
4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A 12-A
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ANEXO III
Nível

Tabela remuneratória única
Nível

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

514,29
608,09
666,95
725,79
780,72
843,49
902,33
957,26
1.020,03
1.078,88
1.137,73
1.196,57
1.255,43
1.314,27
1.373,12
1.431,97
1.490,81
1.549,67
1.608,51
1.667,36
1.726,21
1.785,05
1.843,91
1.902,75
1.961,60
2.020,45
2.079,29
2.138,15
2.196,99
2.255,84
2.314,69
2.373,53
2.432,39
2.491,23
2.550,08
2.608,93
2.667,77
2.726,63
2.785,47
2.844,32
2.903,17
2.962,01
3.020,87
3.079,71
3.138,56
3.197,41
3.256,25
3.315,11
3.373,95
3.432,80
3.491,65
3.550,49
3.609,35
3.668,19
3.727,04
3.785,89
3.844,73
3.903,59
3.962,43
4.021,28
4.080,13
4.138,97
4.197,83
4.256,67
4.315,52
4.374,37
4.433,21
4.492,07
4.550,91
4.609,76
4.668,61
4.727,45
4.786,31

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

4.845,15
4.904,00
4.962,85
5.021,69
5.080,55
5.139,39
5.198,24
5.257,09
5.315,93
5.374,79
5.433,63
5.492,48
5.551,33
5.610,17
5.669,03
5.727,87
5.786,72
5.845,57
5.904,41
5.963,27
6.022,11
6.080,96
6.139,81

25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
206783357

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 3438/2013
Nos termos do artigo 32.º dos Estatutos da UTL, aprovados pelo
despacho normativo n.º 57/2008, de 28 de outubro de 2008, publicados
no Diário da República, 2.º serie n.º 216, de 6 de novembro de 2008,
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, nos do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
e da alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Geral
de Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade Técnica de Lisboa, constante do
Despacho n.º 10908/2010, de 17 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 126, de 1 de julho de 2010, alterado pelo Despacho
13071/2010, de 4 de agosto de 2010, publicado no Diário da República
n.º 156, de 12 de agosto, delego no Professor Catedrático Doutor Manuel
Augusto Meirinho Martins, Presidente do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, as competências para presidir ao júri do concurso
documental internacional para recrutamento na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas, de uma vaga de Professor Associado,
na área disciplinar de Serviço e Política Social, do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, aberto
por edital n.º 187/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 36, de 20 de fevereiro.
25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, António da Cruz Serra.
206786598

Instituto Superior Técnico
Despacho (extrato) n.º 3439/2013
Designo, ao abrigo da alínea q) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos do Instituto Superior Técnico, a Professora Maria Emília da
Encarnação Rosa como Coordenadora do Programa Doutoral em
Engenharia de Materiais (DEMat), para o biénio que se inicia em 1
de janeiro de 2013.
26 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
206785722

Ata nº 22 da reunião de 08/06/2012 do Conselho de Gestão, sobre a aclaração
do regulamento de Regulamento de celebração de
contratos da Universidade do Porto

Regulamento dos Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos,
Associados e Auxiliares da Universidade do Porto, Despacho n.º 12913/2010

42908

Diário da República, 2.ª série — N.º 154 — 10 de Agosto de 2010
Despacho n.º 12913/2010

Artigo 6.º

Por despacho de 1 de Julho de 2010, do Conselho de Gestão da
Universidade do Porto, foi aprovado o Regulamento de Avaliação de
desempenho dos docentes da Universidade do Porto:

Opositores ao concurso para professor associado

Regulamento dos Concursos para Recrutamento de Professores
Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade do Porto
No cumprimento do estabelecido no artigo n.º 83-A do ECDU define-se
a regulamentação a que deverão obedecer, na Universidade do Porto, os
concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares constantes do capítulo IV, artigos 37.º a 62.º -A do mesmo ECDU.
Artigo 1.º
Finalidade dos concursos
Os concursos para professores catedráticos, associados e auxiliares
destinam-se a permitir a selecção dos candidatos ao recrutamento em
causa, averiguando a capacidade e o desempenho dos mesmos nos
diferentes aspectos que, nos termos do artigo 4.º do ECDU, integram o
conjunto das funções que se pretende venham a exercer.
Artigo 2.º
Abertura dos concursos
1 — A abertura de qualquer concurso só pode ocorrer caso esteja
previsto no mapa de pessoal docente a(s) consequente(s) contratação(ões)
e desde que haja cabimento orçamental.
2 — Os concursos serão abertos, pelo período de cinquenta dias
úteis a contar da sua publicitação, por despacho do reitor, ou de um
vice-reitor que para tal tenha recebido delegação de competência, por
proposta do director de uma unidade orgânica ou, excepcionalmente,
por iniciativa do reitor.
3 — Os concursos são internacionais e abertos para uma área ou
áreas disciplinares a especificar no aviso de abertura, não podendo a
especificação dessa(s) área(s) ser feita de forma de tal modo restritiva
que estreite inadequadamente o universo de quem se possa candidatar.
4 — A abertura dos concursos é feita por edital, aprovado pelo reitor
ou por um vice-reitor que para tal tenha recebido delegação de competência, contendo a informação apresentada no artigo 3.º, o qual deve ser
publicitado nos termos do artigo 4.º
Artigo 3.º
Edital de abertura
O edital de abertura, redigido em português e inglês, deve conter a
seguinte informação:
a) A categoria de professor para que é aberto o concurso;
b) Número de contratações pretendidas;
c) A área ou as áreas disciplinares para que é aberto o concurso;
d) O prazo para apresentação de candidaturas;
e) Requisitos exigidos para a candidatura;
f) Os documentos que devem instruir a candidatura;
g) Prazos intermédios a cumprir no processo de candidatura;
h) As datas de eventuais audições públicas que o júri venha a decidir fazer;
i) Os critérios de selecção e seriação, indicando a ponderação a considerar para cada um;
j) A composição do júri;
k) Declaração de não discriminação de qualquer tipo.
Artigo 4.º
Publicitação do concurso
Os concursos são divulgados através da publicação do respectivo
edital, com a antecedência de cinquenta dias úteis em relação à data
limite de apresentação das candidaturas:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na bolsa de emprego público;
c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
nas línguas portuguesa e inglesa;
d) No sítio da internet da Universidade do Porto, nas línguas portuguesa e inglesa.
Artigo 5.º
Opositores ao concurso para professor catedrático
Ao concurso para recrutamento de professores catedráticos podem
candidatar-se os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos, que
sejam detentores do título de agregado.

Ao concurso para recrutamento de professores associados podem
candidatar-se os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos.
Artigo 7.º
Opositores ao concurso para professor auxiliar
Ao concurso para recrutamento de professores auxiliares podem
candidatar-se os titulares do grau de doutor.
Artigo 8.º
Instrução das candidaturas aos concursos
para professor catedrático
As candidaturas aos concursos para professor catedrático são apresentadas na plataforma electrónica para o efeito existente no sítio da
Internet da Universidade do Porto, devendo ser instruídas com:
a) Carta de candidatura;
b) Documentos comprovativos do preenchimento das condições e
requisitos fixados no edital de abertura do concurso;
c) Currículo do candidato contendo todas as informações pertinentes
para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios de
selecção e seriação constantes do edital de abertura do concurso;
d) Programa científico/pedagógico e de extensão para a, ou uma,
área disciplinar a que diz respeito o concurso, caso tal seja solicitado
no edital de abertura do concurso;
e) Para cada um dos aspectos a serem avaliados pelo júri, conforme
especificado no artigo 14.º, os trabalhos mencionados no currículo
apresentado, podendo o candidato destacar até dez dos que considere
mais representativos da actividade por si desenvolvida.
Artigo 9.º
Instrução das candidaturas aos concursos
para professor associado
As candidaturas aos concursos para professor associado são apresentadas na plataforma electrónica para o efeito existente no sítio da internet
da Universidade do Porto, devendo ser instruídas com:
a) Carta de candidatura;
b) Documentos comprovativos do preenchimento das condições e
requisitos fixados no edital de abertura do concurso;
c) Currículo do candidato contendo todas as informações pertinentes
para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios de
selecção e seriação constantes do edital de abertura do concurso;
d) Para cada um dos aspectos a serem avaliados pelo júri, conforme
especificado no artigo 15.º, os trabalhos mencionados no currículo
apresentado, podendo o candidato destacar até dez que considere mais
representativos da actividade por si desenvolvida.
Artigo 10.º
Instrução das candidaturas aos concursos para professor auxiliar
As candidaturas aos concursos para professor auxiliar serão apresentadas na plataforma electrónica para o efeito existente no sítio da internet
da Universidade do Porto, devendo ser instruídas com:
a) Carta de candidatura;
b) Documentos comprovativos do preenchimento das condições e
requisitos fixados no edital de abertura do concurso;
c) Currículo do candidato contendo todas as informações pertinentes
para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios de
selecção e seriação constantes do edital de abertura do concurso;
d) Para cada um dos aspectos a serem avaliados pelo júri, conforme
especificado no artigo 16.º, os trabalhos mencionados no currículo
apresentado, podendo o candidato destacar até dez que considere mais
representativos da actividade por si desenvolvida.
Artigo 11.º
Admissão administrativa dos candidatos
Após verificação de que as candidaturas satisfazem o especificado
nos artigos 8.º, ou 9.º ou 10.º, conforme o caso, o reitor, ou o vice-reitor
que para tal tenha recebido delegação de competência, admitirá liminarmente aos concursos para professor catedrático, professor associado
e professor auxiliar os candidatos que satisfaçam, respectivamente, os
requisitos constantes dos artigos 5.º, 6.º e 7.º
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Artigo 12.º

Artigo 17.º

Nomeação dos júris

Sistema de avaliação e classificação final

Os júris dos concursos são nomeados por despacho do reitor, ou de
um vice-reitor que para tal tenha recebido delegação de competência,
por proposta do director da unidade orgânica ou excepcionalmente por
iniciativa própria.

1 — O presidente do júri convocará os restantes membros para uma
reunião, preparatória da decisão final, a realizar até 30 dias de calendário após a data de encerramento da recepção de candidaturas, podendo
utilizar-se o correio electrónico para a difusão desta convocatória.
2 — A convocatória integrará os documentos que cada candidato
apresentou para instrução da sua candidatura, de acordo com o especificado nos artigos 8.º, 9.º e 10.º e conforme aplicável.
3 — Na convocatória, o presidente poderá indagar junto dos restantes
membros do júri sobre a possibilidade de dispensa da realização da reunião preparatória, devendo todos os membros do júri pronunciarem-se
por escrito, incluindo uma referência expressa à admissão de todos os
candidatos, podendo utilizar para o efeito o correio electrónico.
4 — No caso de algum dos membros do júri se pronunciar pela necessidade de realização da reunião preparatória, em particular por haver
dúvidas quanto à aprovação em mérito absoluto de qualquer candidato(a),
esta terá lugar na data e hora constantes da convocatória referida no n.º 1
deste artigo, podendo realizar-se por teleconferência.
5 — Na reunião referida no número anterior, o júri decidirá quanto
à exclusão do(a)(s) que não satisfaça(m) os mínimos especificados no
edital de abertura do concurso e procederá à elaboração da lista dos
candidatos aprovados em mérito absoluto.
6 — Caso algum(a) candidato(a) seja excluído(a), proceder-se-á à
respectiva audição prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
7 — Após a realização da reunião preparatória ou no final do processo
de audição prévia referido no número anterior, conforme aplicável, o
presidente do júri convocará uma reunião para se proceder à elaboração
da lista ordenada dos candidatos que hajam sido aprovados em mérito
absoluto, a qual deverá ter lugar até trinta dias de calendário após a primeira reunião ou após o final do processo de audiência prévia, podendo
utilizar-se o correio electrónico para a difusão desta convocatória.
8 — Na sequência da indagação referida no n.º 3, caso os membros do
júri se pronunciem unanimemente pela dispensa da reunião preparatória,
todos os candidatos serão considerados aprovados em mérito absoluto,
devendo o presidente do júri convocar uma reunião para se proceder à
elaboração da lista ordenada dos candidatos, a qual deverá ter lugar até
trinta dias de calendário após a data prevista na convocatória referida
no n.º 1, para a reunião preparatória, podendo utilizar-se o correio electrónico para a difusão desta segunda convocatória.
9 — No caso de não ser possível completar a selecção dos candidatos
em qualquer das reuniões referidas nos dois números anteriores, a mesma
reunião poderá ser continuada em outro ou outros dias consoante necessário.
10 — A aprovação e a ordenação dos candidatos terão por fundamento
o mérito de cada um deles de acordo com o método especificado no
edital de abertura.
11 — O júri só pode deliberar se estiverem presentes pelo menos dois
terços dos seus vogais e desde que a maioria dos vogais presentes sejam
externos à Universidade do Porto.
12 — O júri deliberará através de votação nominal fundamentada como
referido no n.º 10, sendo exigida a maioria absoluta para qualquer deliberação, isto é, um número de votos, pelo menos, igual a metade mais
um dos votos dos membros presentes, não sendo permitidas abstenções.
13 — A decisão do júri ficará consignada em acta, com indicação
do sentido dos votos individualmente expressos e dos respectivos fundamentos.
14 — O resultado do concurso constará de relatório final, subscrito
por todos os membros do júri, que referirá unicamente o(s) nome(s)
do(a)(s) candidato(a)(s) a contratar.

Artigo 13.º
Composição dos júris
A composição dos júris dos concursos obedece às seguintes regras:
a) Serem constituídos:
i) Pelo reitor, que presidirá;
ii) Por docentes de instituições de ensino superior universitárias nacionais públicas pertencentes a categoria superior àquela para que é
aberto concurso ou à própria categoria quando se trate de concurso para
professor catedrático;
iii) Por outros professores ou investigadores, nacionais ou estrangeiros, com aplicação, com as devidas adaptações, da regra constante da
subalínea anterior;
iv) Por especialistas de reconhecido mérito, nacionais ou estrangeiros,
de instituições públicas ou privadas, tendo em consideração a sua qualificação académica e a sua especial competência no domínio em causa;
b) Algum ou alguns dos membros que integram o júri referidos na alínea anterior pode(m), a título excepcional, quando se revele necessário,
tendo em conta a sua especial competência num determinado domínio,
ser professor(es) aposentado(s), reformado(s) ou jubilado(s).
c) Serem os vogais em número não inferior a cinco nem superior a
nove;
d) Serem todos pertencentes à área ou áreas disciplinares para que
é aberto o concurso;
e) Serem compostos maioritariamente por individualidades externas
à Universidade do Porto, sendo considerados como membros internos
os professores aposentados, reformados ou jubilados pela Universidade
do Porto que, eventualmente, integrem o júri;
f) O reitor poderá delegar a presidência do júri num vice-reitor ou
num professor catedrático da Universidade do Porto.
Artigo 14.º
Critérios de selecção dos candidatos em concursos
para professor catedrático
1 — Nos concursos para professor catedrático, os métodos e os parâmetros de avaliação dos candidatos, que constarão do edital de abertura
do concurso, usam:
Avaliação curricular, tomando em consideração os desempenhos
científico e ou artístico, pedagógico e na realização de outras actividades relevantes para a missão da Universidade do Porto e da unidade
orgânica que recruta, particularmente de valorização económica e social
do conhecimento, de extensão e de gestão.
2 — Avaliação do programa científico/pedagógico e de extensão para
a, ou uma, área disciplinar a que diz respeito o concurso, caso tal tenha
sido solicitado no edital de abertura do concurso.
Artigo 15.º
Critérios de selecção dos candidatos em concursos
para professor associado

Artigo 18.º

Nos concursos para professor associado, os métodos e os parâmetros de avaliação dos candidatos, que constarão do edital de abertura
do concurso, usam avaliação curricular, tomando em consideração os
desempenhos científico e ou artístico, pedagógico e na realização de
outras actividades relevantes para a missão da Universidade do Porto e da
unidade orgânica que recruta, particularmente de valorização económica
e social do conhecimento, de extensão e de gestão.

1 — As reuniões do júri são convocadas pelo presidente, preferindo
a comparência às mesmas, para os membros da Universidade do Porto,
a qualquer outro serviço.
2 — O presidente só vota em caso de empate.

Artigo 16.º

Artigo 19.º

Critérios de selecção dos candidatos em concursos
para professor auxiliar
Nos concursos para professor auxiliar, os métodos e os parâmetros
de avaliação dos candidatos, que constarão do edital de abertura do
concurso, usam avaliação curricular, tomando em consideração nomeadamente os desempenhos científico e ou artístico, pedagógico e na realização de outras actividades relevantes para a missão da Universidade do
Porto e da unidade orgânica que recruta, particularmente de valorização
económica e social do conhecimento, de extensão e de gestão.

Funcionamento do júri

Dúvidas e omissões
As omissões e as dúvidas suscitadas pela aplicação do presente regulamento serão esclarecidas pelo reitor.
Artigo 20.º
Norma revogatória e entrada em vigor
O presente regulamento revoga o despacho regulamentar
n.º GR.05/10/2009 e entra em vigor no trigésimo dia após a sua publi-
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cação no Diário da República, aplicando-se aos concursos que sejam
abertos após entrar em vigor.
Reitoria da Universidade do Porto, 3 de Agosto de 2010. — O Reitor,
(José C. D. Marques dos Santos).
203563469

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Artigo 4.º
(Comissão de selecção e ordenação)
1 — O Presidente do IPCA nomeia, anualmente, sob proposta dos
Directores das Escolas, uma Comissão a quem compete a análise das
candidaturas, selecção e ordenação dos candidatos aos Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior.
2 — A nomeação da Comissão é válida por um ano, podendo ser
renovável.

Despacho n.º 12914/2010

Artigo 5.º

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 393-B/99, de 2 de Outubro e do Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso nos Cursos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, aprovado pela Portaria n.º 854-A/99, de
4 de Outubro, com as alterações constantes das Portarias n.º 1081/2001,
de 5 de Setembro e n.º 393/2002, de 12 de Abril, a Comissão Instaladora
na sua reunião de 22 de Julho de 2010 deliberou aprovar o Regulamento
dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso nos Cursos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, que consta em anexo na sua íntegra.

(Titulares das provas especialmente adequadas destinadas
a avaliar a capacidade
para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 Anos)

22 de Julho de 2010. — O Presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, Prof. Doutor João Baptista da Costa Carvalho.
Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso
e Ingresso nos Cursos
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Preâmbulo
Nos termos do Decreto-Lei n.º 393-B/99, de 2 de Outubro e do Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior, aprovado
pela Portaria n.º 854-A/99, de 4 de Outubro, com as alterações constantes
das Portarias n.º 1081/2001, de 5 de Setembro e n.º 393/2002, de 12 de Abril;
Atendendo ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, que regulamenta as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos maiores de 23 anos e ao Regulamento das
referidas provas no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA);
Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio,
que regula os cursos de especialização tecnológica;
Atendendo, ainda, às alterações introduzidas no âmbito dos Concursos
Especiais para Acesso ao Ensino Superior pelo Decreto-Lei n.º 196/2006,
de 10 de Outubro, e pela Portaria n.º 401/2007, de 5 de Abril;
A Comissão Instaladora do IPCA, na sua reunião de 22 de Julho
de 2010, deliberou aprovar o seguinte “Regulamento dos Concursos
Especiais de Acesso e Ingresso nos Cursos do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave”.
Artigo 1.º
(Âmbito de aplicação)
1 — O presente Regulamento aplica-se aos cursos de Licenciatura
(1.º ciclo) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).
2 — Os Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior destinamse a candidatos nas seguintes situações habilitacionais específicas:
a) Titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos
(designados titulares das Provas M23);
b) Titulares de cursos superiores, médios e pós-secundários.
Artigo 2.º

1 — São abrangidos pelo contingente CE1 os candidatos titulares
das Provas M23 do IPCA.
2 — Os titulares das Provas M23 do IPCA podem candidatar-se a 6
(seis) cursos, por ordem decrescente de preferência e sob condição de
correspondência da respectiva prova de conhecimentos, para os quais
foram fixadas vagas no Edital destes Concursos.
3 — Os candidatos das Provas M23 do IPCA são seleccionados e
ordenados através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) Melhor classificação final obtida nas Provas M23 do IPCA, por
ordem decrescente;
b) Ano em que foi obtida a aprovação nas Provas M23 do IPCA, sendo
dado prioridade àqueles que a tenham realizado em ano mais recuado.
Artigo 6.º
(Titulares de cursos superiores e médios)
1 — São abrangidos pelo contingente CE2:
a) Os titulares de curso de Bacharelato ou de curso de Licenciatura;
b) Os titulares do Curso do Magistério Primário, Educadores de
Infância, nos termos da Lei n.º 50/90, de 25 de Agosto, e Enfermagem
Geral, nos termos da Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro, que comprovem, simultaneamente, a titularidade de um curso do ensino secundário
(12 anos de escolaridade), de um curso complementar do ensino secundário ou do 10.º/11.º anos de escolaridade;
2 — Os titulares de curso superior ou médio podem candidatar-se a 3
(três) cursos, por ordem decrescente, para os quais foram fixadas vagas
no Edital destes Concursos.
3 — Os titulares de curso superior ou médio são seleccionados e
ordenados através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) Melhor classificação final do curso de que são titulares, arredondada
às unidades, por ordem decrescente;
b) Grau e diploma dando prioridade, sucessivamente, aos titulares
de curso médio e aos titulares de curso superior, e nestes aos titulares
de grau de bacharel;
c) Idade, por ordem decrescente.
4 — Não são consideradas para efeitos de selecção e ordenação as
classificações obtidas em Cursos de Complemento de Formação Científica e Pedagógica, de Qualificação para o Exercício de Outras Funções
Educativas, de Estudos Superiores Especializados (CESE), de Especialização, de Pós-Graduação e de mestrado.

(Modalidades dos concursos especiais)

Artigo 7.º

Para cada curso, os candidatos serão integrados e agrupados em
contingentes de acordo com as seguintes regras:

(Titulares de cursos pós-secundários)

a) Contingente CE1 — serão incluídas todas as candidaturas ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 1.º do presente regulamento
(titulares das Provas M23);
b) Contingente CE2 — serão incluídas todas as candidaturas efectuadas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do 1.º artigo do presente
regulamento (titulares de cursos superiores e médios)
c) Contingente CE3 — serão incluídas todas as candidaturas efectuadas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do 1.º artigo do presente
regulamento (titulares de cursos pós-secundários)
Artigo 3.º
(Incompatibilidades)
Num ano lectivo, cada estudante apenas pode apresentar candidatura através de um dos contingentes referidos no artigo 2.º do presente
Regulamento.

1 — São abrangidos pelo contingente CE3, os titulares de diploma
de especialização tecnológica obtido nos termos:
a) Do Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio;
b) Da Portaria n.º 989/99, de 3 de Novembro, com as alterações constantes das Portarias n.os 698/2001 e 392/2002, que comprovem possuir
18 meses de actividade profissional na área de formação do diploma.
2 — Os titulares de diploma de especialização tecnológica podem
candidatar-se aos cursos definidos pelo órgão legal e estatutariamente
competente do IPCA, por ordem de preferência.
3 — Os titulares de diploma de especialização tecnológica são seleccionados e ordenados através da aplicação do seguinte critério:
a) Melhor classificação final do curso pós-secundário de que são
titulares, arredondada às unidades, por ordem decrescente;
b) Ano em que foi concluído o curso, sendo dada prioridade aqueles
que o tenham concluído em anos mais recuados.
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1. INTRODUÇÃO
Este documento tem por objectivo definir um conjunto de regras e de procedimentos a observar
por todos aqueles que, na qualidade de candidatos a Concursos para Recrutamento de
Professores, tenham de apresentar na Reitoria da U.PORTO documentação/informação em
suporte digital.
Os aspectos aqui regulamentados dizem respeito à estruturação da informação nos respectivos
suportes, à designação dos directórios e dos ficheiros, assim como aos formatos destes últimos.
Pretende-se uma clara e correcta identificação da informação registada em suporte digital, tendo
em vista um acesso fácil e rápido por parte daqueles que, no âmbito destes concursos, tiverem de
gerir essa informação.
Importa sublinhar que os utilizadores desta área do SIGARRA U.PORTO são potencialmente
utilizadores de diferentes sistemas operativos, de diferentes versões do mesmo sistema operativo,
bem como de software aplicacional distinto. E que apenas o cumprimento das normas a seguir
enunciadas é de molde a assegurar o reconhecimento da informação disponibilizada pelo maior
número de ambientes electrónicos distintos.

2. REGRAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
2.1. Designações de Directórios (”Pastas”)
• As designações de directórios são formadas por termos separados por underscore
(“_”).
Ex.: DESEMPENHO_CIENTIFICO
• Os termos que constituem o nome do directório têm de se restringir aos caracteres de
A a Z e de 0 a 9 e, de preferência, não deverão ultrapassar os 8 caracteres.
• O ponto (“.”) não pode ser utilizado na designação dos directórios para separar termos.
Ex.: Escrever DESEMPENHO_CIENTIFICO em vez de DESEMPENHO.CIENTIFICO
• Caracteres especiais, como \ / ? : * “ < > | [ ] $ & # , + ., não podem ser utilizados.
• Caracteres portugueses como, por exemplo, Ç ç ã Ã ê Ó ó é É õ Á á, não podem ser
utilizados.
• 2 é o número máximo de níveis de directórios aceites.
• 64 caracteres é o limite máximo aceitável para o caminho total (directórios & ficheiro).
Ex.: CANDIDATO_A\ DESEMP_CIENTIF\TESE.pdf
2.2. Designações de Ficheiros
• As designações de ficheiros são formadas por termos separados por underscore (“_”).
Ex.: CURR_VITAE
• A designação do ficheiro identificará o seu conteúdo, partindo do geral para o
particular.
Ex.: POLO_2_PROJ_ARQ
• Os termos que constituem o nome do ficheiro têm de se restringir aos caracteres de A
a Z e de 0 a 9 e, de preferência, convém aplicar o formato 8.3, isto é, 8 caracteres
para o nome base e 3 caracteres para a extensão, separados por um ponto (“.”). Ex.:
REQUERIM.pdf.
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• 25 caracteres são suficientes para identificar o conteúdo do ficheiro.
• O nome do ficheiro tem de ser suficientemente elucidativo acerca do seu conteúdo
para ser identificável em contextos de alojamento diferentes.
Ex.: RELAT_CIENT\RELAT01.pdf e RELAT_TECN\RELAT01.pdf – os ficheiros
RELAT01.pdf fora do directório aparentam ser o mesmo.
• Caracteres especiais: \ / ? : * “ < > | [ ] $ & # , + . não podem ser utilizados.
• Caracteres portugueses como, por exemplo, Ç ç ã Ã ê Ó ó é É õ Á á, não podem ser
utilizados.
• O ponto (“.”) não pode ser escrito nem no início, nem no fim do nome do ficheiro. O
ponto (“.”) quando surge, ocorrerá apenas uma vez e tem o propósito de separar a
extensão do ficheiro, composta por três dígitos, no final do seu nome. Múltiplas
ocorrências do ponto (“.”) podem ser interpretadas por sistemas seguros como um
potencial ataque ao sistema, o que poderá impedir o acesso à informação.
Ex.: CURR_VITAE.pdf;
• Quanto mais consistente for a nomenclatura utilizada mais fácil se torna a
identificação da informação.

2.3. Estruturação da informação nos respectivos suportes
• Os CD ou DVD entregues deverão estar devidamente identificados. Esta identificação
constará quer da caixa, quer do próprio suporte digital e conterá os seguintes dados,
em maiúsculas:
a) Nome do Concurso + N.º do respectivo Edital;
b) Nome completo do Candidato;
c) Data de entrega na Reitoria da U.PORTO.
• Estruturação da informação
CANDIDATO_A - primeiro e último nome separados por underscore ( “_”).
INDICE_CONTEUDO.pdf – documento PDF contendo um índice da
informação que integra a instrução da candidatura.
REQUERIM.pdf – documento PDF.
DOC_A.pdf - documento PDF comprovativo do preenchimento das
condições e dos requisitos fixados no edital de abertura do concurso.
Aplicar a mesma regra para todos os documentos comprovativos a
apresentar.
CURR_VITAE.pdf - documento PDF com o currículo do candidato.
PROG_CIENT_PEDAG.pdf - documento PDF, quando aplicável.
PROJ_ORIG_DISC.pdf - documento PDF, quando aplicável.
DESEMP_CIENTIF
DOC_B.pdf
DOC_C.pdf
…
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CAPACID_PEDAG
DOC_D.pdf
DOC_E.pdf
…
OUTRAS_ACTIV_RELEV
DOC_F.pdf
DOC_G.pdf
…
Nas categorias anteriores incluir documentos como: Teses, Artigos Científicos,
Comunicações, Livros, Relatórios, documentos de Actividades de Gestão, de
Representação, de Consultoria e de Projecto, documentos relativos a Bolsas e Prémios,
etc.
Quando esta informação se encontrar já disponível na Web, o candidato poderá substituir
o documento digital por um documento PDF que contenha o endereço do respectivo
alojamento.

Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal docente da
Universidade do Porto ao abrigo do Código de Trabalho,
Despacho n.º 1044/2011
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individual que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em
análise;
b) O método é avaliado segundo níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respectivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;
c) A obtenção, pelos candidatos que passaram a este método de selecção, de valoração inferior a 9,5 valores determina a sua exclusão da
valoração final.
17.2.1.3 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a
20 valores através da aplicação da seguinte fórmula:
CF = 0.60 AC + 0.40 EAC
em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação curricular;
EAC = Entrevista de avaliação de competências.
18 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização
dos métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, e por uma das
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da
mesma. A notificação indicará o dia, hora e local da realização dos
métodos de selecção.
19 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por
uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo
artigo, para a realização da audiência dos interessados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
20 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos
têm acesso às actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar,
desde que o solicitem.
21 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
selecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público no átrio do R/C (junto aos Serviços
de Recursos Humanos) do Instituto de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa e disponibilizada na sua
página electrónica.
22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local
visível e público no átrio do R/C (junto aos Serviços de Recursos
Humanos) do Instituto de Estatística e Gestão de Informação da
Universidade Nova de Lisboa e disponibilizada na sua página
electrónica.
23 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação”.
25 — Atento o consagrado no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 4 do Despacho n.º 15248-A/2010
(publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 7 de Outubro)
o posicionamento remuneratório do trabalhador a recrutar será o que
resultar de negociação com o Instituto Superior de Estatística e Gestão
de Informação da Universidade Nova de Lisboa logo após o termo do
procedimento concursal.
26 — O Júri terá a seguinte composição:
Referência A
Presidente — Licenciado Pedro Miguel Garcia Bernardino, Administrador do ISEGI-UNL;
1.º Vogal efectivo — Prof. Doutor Fernando José Ferreira Lucas
Bação, Subdirector e Professor Associado do ISEGI-UNL, que substitui
o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efectivo — Prof. Doutor Miguel de Castro Simões Ferreira
Neto, Subdirector e Professor Auxiliar Convidado do ISEGI-UNL;
1.º Vogal suplente — Licenciada Gisela Maura Monteiro Garcia,
Secretária Executiva da Associação para o Desenvolvimento do
ISEGI;
2.º Vogal suplente — Licenciada Isabel Gomes Pinto, Técnico Superior do ISEGI-UNL.

Referência B
Presidente — Licenciado Pedro Miguel Garcia Bernardino, Administrador do ISEGI-UNL;
1.º Vogal efectivo — Prof. Doutor Fernando José Ferreira Lucas
Bação, Subdirector e Professor Associado do ISEGI-UNL, que substitui
o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efectivo — Licenciada Gisela Maura Monteiro Garcia,
Secretária Executiva da Associação para o Desenvolvimento do ISEGI.
1.º Vogal suplente — Prof. Doutor Miguel de Castro Simões Ferreira
Neto, Subdirector e Professor Auxiliar Convidado do ISEGI-UNL;
2.º Vogal suplente — Licenciada Isabel Gomes Pinto, Técnico Superior do ISEGI-UNL.
22 de Dezembro de 2010. — O Director, Prof. Doutor Pedro Simões
Coelho.
204156737

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho n.º 1044/2011
Por despacho de 18 de Novembro de 2010, do Conselho de Gestão
da Universidade do Porto, foi aprovada a alteração ao regulamento de
celebração de contratos de trabalho de pessoal docente da Universidade
do Porto:
Regulamento de celebração de contratos de trabalho
de pessoal docente da Universidade
do Porto ao abrigo do Código de Trabalho
Preâmbulo
O regime de autonomia administrativa e financeira das instituições
de ensino superior públicas, constitucionalmente consagrado, e desenvolvido pela Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro, que estabelece o
Regime Jurídico das instituições de ensino superior, consagra que as
instituições de ensino superior públicas gozam de autonomia estatutária,
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial
e disciplinar, com a diferenciação adequada à sua natureza, conforme
dispõe o n.º 1 do artigo 11.º
As instituições de ensino superior públicas são pessoas colectivas de
direito público, podendo, porém, revestir também a forma de fundações
públicas com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.
Neste enquadramento, e com fundamento na norma habilitante do
artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, a
Universidade do Porto foi instituída pelo Estado como fundação pública
com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de Abril.
As fundações regem-se pelo direito privado, nomeadamente no
que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, sem
prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à
Administração Pública, nomeadamente a prossecução do interesse
público, bem como os princípios da igualdade, da imparcialidade,
da justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1
e 2 do artigo 134.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior.
Assim, e no âmbito da gestão de recursos humanos, a Universidade pode criar carreiras próprias para o seu pessoal, no presente
regulamento para o pessoal docente, respeitando genericamente,
quando apropriado, uma aproximação no elenco de categorias e
habilitações académicas, em relação às que vigoram para o referido
pessoal dos demais estabelecimentos de ensino superior público,
atento o disposto no n.º 3 do artigo 134.º da Lei n.º 62/2007, de 10
de Setembro.
Para tanto, com fundamento no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 96/2009, de 27 de Abril, é elaborado o presente regulamento
interno de celebração de contratos de trabalho de pessoal docente
e investigador, a respectiva caracterização das carreiras, constante
no anexo I, a tabela de categorias e níveis remuneratórios, constante do Anexo II e a tabela retributiva constante do anexo III, com
observância dos princípios subjacentes ao Decreto-Lei n.º 205/2009
de 31 de Agosto (ECDU) e sua alteração pela Lei n.º 8/2010 de 13
de Maio.
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TÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objecto
O presente regulamento apresenta o conjunto de normas gerais a
utilizar na Universidade do Porto, adiante designada simplesmente por
U.Porto, para a contratação de pessoal docente contratado em regime de
contrato de trabalho regulado pelo código do trabalho (Lei n.º 7/2009
de 12 de Fevereiro) e legislação complementar.
Artigo 2.º
Âmbito
Estas normas abrangem a contratação, pela U.Porto ou por qualquer
das suas entidades constituintes dotada de autonomia administrativa e
financeira, de:
a) Pessoal docente em regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado;
b) Pessoal docente com contrato de trabalho a termo resolutivo certo
ou incerto;
c) Pessoal docente com contrato de trabalho em comissão de serviço,
nos termos dos artigos n.º 161.º a 164.º do Código do Trabalho.
Artigo 3.º
Contratos de trabalho
Os contratos de trabalho estão sujeitos à forma escrita, em duplicado,
destinando-se um exemplar a cada um dos outorgantes, deles devendo
constar os seguintes elementos:
a) Identificação e domicílio ou sede das partes;
b) Natureza do contrato;
c) Actividade contratada e retribuição do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data de início do trabalho;
f) Data da celebração do contrato;
g) Assinatura dos contraentes.
Artigo 4.º
Modalidades Contratuais
As entidades contratantes adoptarão as modalidades contratuais adequadas às necessidades específicas de trabalho que visam suprir e obedecerão
ao preceituado no código do trabalho, conforme especificado no presente
regulamento, nomeadamente quanto a condição e termo, comissão de
serviço e período experimental e legislação complementar aplicável.
Artigo 5.º
Contratos de trabalho a termo resolutivo
1 — No caso de celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, para além da forma prevista no artigo 3.º, serão
obrigatoriamente indicados os seguintes elementos:
a) Indicação do termo estipulado e do respectivo motivo justificativo;
b) Data da cessação do contrato, no caso de ser a termo certo.
2 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, o motivo justificativo do termo,
tem de ser redigido com menção expressa dos factos que o suportam,
estabelecendo-se inequivocamente a relação entre a justificação invocada
e o termo estipulado, não bastando a mera referência aos números ou
alíneas do artigo 140.º do código do trabalho.
3 — A renovação do contrato de trabalho a termo certo está sujeita à verificação da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua celebração, bem
como a iguais requisitos de forma no caso de se estipular período diferente.
4 — O contrato de trabalho a tempo integral a termo certo pode ser renovado até três vezes e a sua duração total não pode exceder quatro anos.
5 — O contrato de trabalho a tempo parcial a termo certo pode ser
renovado sucessivamente não podendo ter uma duração total, em anos,
superior ao produto de 4 pelo inverso da fracção de tempo integral por
que o docente está contratado.
6 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode ser
superior a seis anos.
7 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo, a entidade contratante comunique a cessação
do mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60
dias conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos
ou por período superior.

8 — No contrato de trabalho a termo incerto, o código do trabalho estabelece que se o trabalhador permanecer em actividade após a data de
caducidade indicada na comunicação referida no número anterior, ou, na falta
desta, decorridos 15 dias após verificação do termo, tem como penalização
para a entidade contratante, a conversão do contrato em contrato sem termo.
9 — Na U.Porto, os contratos de trabalho a termo resolutivo certo ou
incerto, têm de ser resolvidos dentro dos prazos legalmente estabelecidos,
não podendo converter-se em contratos sem termo.
Artigo 6.º
Cedência ocasional
As entidades contratantes podem afectar temporariamente, a qualquer
entidade do universo da U.Porto ou a outra entidade pública ou privada com
ela relacionada por missões afins ou complementares, os docentes e investigadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos
e condições reguladas pelos artigos 288.º a 293.º do código do trabalho.

TÍTULO II
Categorias e funções do pessoal docente
Artigo 7.º
Categorias do pessoal docente de carreira
As categorais do pessoal docente de carreira, caracterizadas no anexo I,
são as seguintes:
a) Professor catedrático
b) Professor associado
c) Professor auxiliar

Artigo 8.º

Pessoal docente especialmente contratado
Podem ainda ser contratadas para a prestação de serviço docente individualidades, nacionais ou estrangeiras, com as seguintes designações:
a) Professor convidado;
b) Professor visitante;
c) Assistente convidado;
d) Leitor;
e) Monitor

Artigo 9.º

Funções do pessoal docente de carreira
As funções do pessoal docente de carreira são as constantes do anexo I.
Artigo 10.º
Funções do pessoal docente especialmente contratado
1 — Os professores visitantes e os professores convidados desempenham as funções correspondentes às da categoria da carreira docente a
que foram equiparados por via contratual.
2 — Aos assistentes convidados é atribuído o exercício das funções
docentes sob a orientação de um professor.
3 — Aos leitores são atribuídas as funções de regência de unidades
curriculares de línguas vivas, podendo também, com o acordo destes
e quando as necessidades de ensino manifesta e justificadamente o
imponham, ser incumbidos pelos conselhos científicos da regência de
outras disciplinas dos cursos de primeiro ciclo ou de programas e cursos
não conferentes de grau.
4 — Aos monitores compete coadjuvar, sem os substituir, os restantes
docentes, sob orientação destes.

TÍTULO III
Recrutamento do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira
Artigo 11.º
Processo de recrutamento do pessoal docente de carreira
O pessoal docente de carreira, constante do Anexo I, é recrutado
por processo de selecção de acordo com o procedimento descrito nos
artigos seguintes.
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Artigo 12.º

Artigo 18.º

Princípios gerais do recrutamento de pessoal docente de carreira

Recrutamento de assistentes convidados

A contratação de pessoal docente de carreira será subordinada aos
seguintes princípios gerais:

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre
titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado pré-bolonha e de
currículo adequado.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).

a) Adequado cumprimento das necessidades de recursos humanos
previstas no plano anual de actividades da entidade contratante.
b) Definição prévia do perfil de cada cargo a preencher e do respectivo
processo de recrutamento e selecção.

Artigo 19.º

Artigo 13.º

Recrutamento de leitores

Selecção e Recrutamento do pessoal docente de carreira

1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre titulares de
qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo adequado
para o ensino de línguas estrangeiras.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).
3 — Podem também desempenhar as funções de leitor individualidades estrangeiras designadas ao abrigo de convenções internacionais ou
de protocolos internacionais nos termos fixados por estes.

1 — A celebração de contratos de trabalho será precedida de um
processo de selecção que obedeça aos seguintes princípios:
a) Publicitação da oferta de emprego;
b) Garantia de igualdade de condições e oportunidades;
c) Decisão de contratação fundamentada em princípios objectivos
de selecção.
2 — A oferta de emprego será publicitada por aviso publicado em
jornal de circulação nacional e via internet na página da entidade contratante. O anúncio em jornal deve conter apenas as informações gerais relativas ao processo de recrutamento, remetendo para a página da internet
onde devem constar os requisitos gerais essenciais e demais informações
consideradas pertinentes para a apresentação de candidaturas.
3 — As candidaturas deverão ser apresentadas prioritariamente on-line, havendo lugar excepcionalmente à recepção por correio.

Artigo 20.º
Recrutamento de monitores
1 — Os monitores são recrutados, por convite, de entre estudantes de
licenciatura ou de mestrado da U.Porto ou de outra instituição de ensino
superior, universitária ou politécnica, pública ou privada.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).

Artigo 14.º
Requisitos
1 — Os requisitos gerais exigidos para o recrutamento são os definidos no Anexo I.
2 — Poderão ser fixados também requisitos especiais, relacionados
com a especificidade das funções a desempenhar e o perfil requerido
para o exercício de determinados cargos.
Artigo 15.º

TÍTULO IV
Regime de vinculação do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira

Métodos de Selecção

Artigo 21.º

1 — Os métodos de selecção a utilizar serão previamente definidos
com respeito pelos princípios gerais enunciados.
2 — Concluído o processo de selecção e fundamentada a escolha,
será(ão) publicitado(s) o(s) nome(s) do(s) candidato(s) escolhido(s) na
página da entidade contratante.

Contratação de professores catedráticos, associados e auxiliares

SECÇÃO II
Pessoal docente especialmente contratado
Artigo 16.º
Recrutamento de professores visitantes
1 — Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre
professores ou investigadores de reconhecida competência que em estabelecimentos de ensino superior estrangeiros ou internacionais, ou em
instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam funções
em área ou áreas disciplinares consideradas adequadas àquelas a que
se destina o recrutamento.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, que tem de ser aprovado pela
maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício
efectivo de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da
individualidade a contratar.
Artigo 17.º
Recrutamento de professores convidados
1 — Os professores catedráticos convidados, os professores associados convidados e os professores auxiliares convidados são recrutados,
por convite, de entre individualidades, nacionais ou estrangeiras, cuja
reconhecida competência científica, pedagógica e ou profissional na área
ou áreas disciplinares em causa esteja comprovada curricularmente.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, que tem de ser aprovado pela
maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício
efectivo de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da
individualidade a contratar.

1 — Os professores catedráticos e associados são contratados por
tempo indeterminado com período experimental de um ano excepto
se já forem detentores de um contrato por tempo indeterminado com a
U.Porto, ou com qualquer outra instituição de ensino superior, caso em
que o contrato é por tempo indeterminado.
2 — Os professores auxiliares são contratados por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos.
3 — No final do período experimental, em função de avaliação
a realizar de acordo com regulamento específico, o contrato é
convertido em tempo indeterminado, nos termos do artigo seguinte,
ou cessa.
4 — No caso de se decidir pela cessação do contrato, tal deve ser
comunicado ao interessado até noventa dias de calendário antes do
fim do período experimental, no caso dos professores catedráticos e
associados, ou até seis meses antes do período experimental, no caso
dos professores auxiliares.
5 — Durante o período experimental não pode haver lugar a cessação
do contrato por iniciativa da U.Porto, salvo na sequência de procedimento disciplinar.
6 — O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído
com manutenção do contrato de trabalho por tempo indeterminado é
contado, para todos os efeitos legais, na carreira e categoria em causa.
Artigo 22.º
Estatuto reforçado de estabilidade no emprego
1 — Os professores catedráticos e os professores associados beneficiam de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego (tenure) que se traduz na garantia da manutenção do posto de trabalho,
na mesma categoria e carreira, ainda que em entidade constitutiva
da U.Porto diferente, nomeadamente no caso de reorganização da
entidade constitutiva a que pertencem que determine a cessação das
respectivas necessidades.
2 — Os professores associados com contrato por tempo indeterminado em regime de tenure, quando contratados como professores
catedráticos, mantêm o contrato de trabalho por tempo indeterminado
no mesmo regime.
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SECÇÃO II

Artigo 26.º

Pessoal especialmente contratado

Contratação de leitores

Artigo 23.º
Contrato de professor visitante
1 — Os professores visitantes são contratados a termo certo ou incerto
e em regime de tempo integral ou de tempo parcial com uma percentagem máxima de 60 %.
2 — Quando contratados em regime de tempo integral, pode-lhes ser
atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores visitantes
que forem contratados em regime de tempo integral, não podem ter
uma duração superior a quatro anos quando a termo certo e seis anos
quando a termo incerto.
4 — O contrato em regime de tempo parcial e termo certo é por um
período de 3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos, tendo em
atenção o disposto no número seguinte.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
visitantes que forem contratados em regime de tempo parcial e a termo
certo, não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fracção de tempo integral por que está contratado.
6 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo incerto, não
pode exceder seis anos.
Artigo 24.º

1 — Os leitores são, por norma, contratados a termo certo e em regime
de tempo integral ou parcial não superior a 60 %.
2 — Em casos excepcionais, devidamente justificados, os leitores
poderão ser contratados a tempo integral por tempo indeterminado, com
período experimental de duzentos e quarenta dias.
3 — No final do período experimental e após avaliação da actividade
desenvolvida efectuada por dois professores catedráticos ou associados,
designados pelo director da unidade orgânica, o contrato é mantido por
tempo indeterminado ou cessa.
4 — Quando, nos termos do n.º anterior, for decidida a cessação do
contrato, o interessado deverá ser informado com uma antecedência
mínima de trinta dias de calendário relativamente ao fim do período
experimental.
5 — Aos leitores contratados a tempo integral pode ser atribuído o
regime de exclusividade.
6 — O contrato e as suas renovações não podem ter uma duração superior a quatro anos, se a termo certo e em regime de tempo
integral.
7 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos leitores
que forem contratados em regime de tempo parcial inferior a 60 %
e a termo certo não pode ter uma duração, em anos, superior ao
produto de 4 pelo inverso da fracção de tempo integral por que está
contratado.

Contratação de professores convidados

Artigo 27.º

1 — Os professores convidados são contratados a termo certo ou
incerto e em regime de tempo parcial, com uma percentagem não superior a 60 %.
2 — Excepcionalmente, por necessidades anormais e temporárias de
serviço, os professores convidados podem ser contratados em regime
de tempo integral, por um período de 1 ano, renovável nas condições
expressas no n.º 4 deste artigo.
3 — Aos professores convidados contratados em regime de tempo
integral pode ser atribuído o regime de exclusividade.
4 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores convidados
que, excepcionalmente, forem contratados em regime de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos quando em termo certo
e seis anos quando a termo incerto.
5 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo certo é por um
período de 3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos, tendo em
atenção o disposto no número seguinte.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial e a termo
certo, não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fracção de tempo integral por que está contratado.
7 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo incerto, não
pode exceder seis anos.

Contratação de monitores
1 — Os monitores são contratados a termo certo e em regime de tempo
parcial até ao máximo de 40 % do tempo integral.
2 — Os contratos têm a duração de seis meses, renováveis por períodos iguais, não podendo a duração do contrato e suas sucessivas
renovações ultrapassar três anos.
Artigo 28.º
Casos especiais de contratação
Podem ser contratados, sem remuneração, para o exercício esporádico
de funções docentes como professores convidados ou assistentes convidados, individualidades que satisfaçam os requisitos, respectivamente, do
n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 18.º, ou professores catedráticos
ou associados aposentados ou jubilados.

TÍTULO V
Deveres e direitos do pessoal docente
Artigo 29.º

Artigo 25.º

Deveres do pessoal docente

Contratação de assistentes convidados

São deveres de todos os docentes os estipulados na carta de direitos
e deveres da comunidade académica da U.Porto.

1 — Os assistentes convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo parcial, ou de tempo integral.
2 — A contratação em regime de tempo integral ou de tempo parcial
igual ou superior a 60 % só pode ter lugar quando não tenha sido possível
contratar todos os professores de carreira pretendidos, na sequência de
processo de recrutamento conduzido de acordo com este regulamento,
por não existirem candidatos seleccionados em número suficiente que
reunissem as condições pretendidas.
3 — Aos assistentes convidados contratados em regime de tempo
integral ou de tempo parcial igual ou superior a 60 % pode ser atribuído
o regime de exclusividade.
4 — O contrato, incluindo as suas renovações, dos assistentes convidados em regime de tempo integral ou de tempo parcial igual ou
superior a 60 %, não pode ter uma duração superior a quatro anos, não
podendo ser celebrado novo contrato nesse regime entre a U.Porto e a
mesma pessoa.
5 — Os contratos a tempo parcial inferior a 60 % têm uma duração
de 3 meses a 3 anos renováveis por iguais períodos, nos termos do
n.º seguinte.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos assistentes convidados que forem contratados em regime de tempo parcial
inferior a 60 % não pode ter uma duração, em anos, superior ao
produto de 4 pelo inverso da fracção de tempo integral por que está
contratado.

Artigo 30.º
Propriedade intelectual
1 — É garantida aos docentes e investigadores a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no exercício das suas
funções, sem prejuízo das utilizações lícitas, nos termos previstos no
regulamento da propriedade intelectual da U.Porto.
2 — Os direitos previstos no número anterior não impedem a livre
utilização, sem quaisquer ónus, dos referidos materiais pedagógicos, no
processo de ensino, por parte da U.Porto, nem o respeito pelas normas de
partilha e livre disponibilização (“open access”) de recursos pedagógicos
que a U.Porto decida subscrever.
Artigo 31.º
Liberdade de orientação e de opinião científica
O pessoal docente goza de liberdade de orientação e de opinião
científica, tanto nas actividades de investigação que realize no âmbito
dos planos estratégicos e operacionais da U.Porto e suas unidades
orgânicas, como na leccionação das matérias ensinadas, no contexto dos programas resultantes da coordenação a que se refere o
artigo seguinte.
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Artigo 32.º
Programas das unidades curriculares

Os programas das unidades curriculares são fixados de forma coordenada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da U.Porto e
das suas unidades orgânicas.
Artigo 33.º
Regimes de prestação de serviço
1 — O pessoal da carreira docente exerce as suas funções, em regra,
em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva.
2 — O exercício de funções pode ser realizado em regime de tempo
integral por decisão do director de unidade orgânica, a pedido do interessado, ou por decisão do reitor, sob proposta fundamentada do director da
unidade orgânica em que se integra o docente em causa, devendo o fundamento ter em conta os resultados da avaliação de desempenho respectivo.
3 — A transição do regime de tempo integral para o de tempo integral e
de dedicação exclusiva não pode ocorrer antes de decorridos, pelo menos,
dois anos desde a transição anterior para o regime de tempo integral.
4 — O pessoal docente que não seja de carreira é contratado em
regime de tempo parcial, podendo excepcionalmente ser contratado em
regime de tempo integral com ou sem dedicação exclusiva, nas condições
definidas nos artigos 23.º a 26.º
Artigo 34.º
Regime de tempo integral
1 — Entende-se por regime de tempo integral aquele que corresponde
a uma duração semanal do trabalho de 35 horas.
2 — Aos órgãos estatutariamente competentes da U.Porto e suas
entidades constitutivas compete tomar as medidas adequadas que permitam ajuizar do cumprimento da obrigação contratual referida no
número anterior.
Artigo 35.º
Regime de tempo parcial
No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço
semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio aos estudantes, é contratualmente fixado, tendo em conta a percentagem do tempo integral
da contratação em causa.
Artigo 36.º
Dedicação exclusiva
1 — O regime de tempo integral e de dedicação exclusiva implica
a renúncia ao exercício de qualquer função ou actividade remunerada,
pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal, bem como
o exercício de uma actividade profissional na entidade contratante com a
intensidade e a qualidade inerentes a uma dedicação em exclusividade.
2 — A manutenção do regime de tempo integral e de dedicação exclusiva depende do desempenho do contratado aferido pela avaliação
de desempenho, de acordo com regulamento específico.
3 — A violação do compromisso referido no n.º 1 implica a reposição
das importâncias efectivamente recebidas correspondentes à diferença
entre o regime de tempo integral e o regime de tempo integral e de
dedicação exclusiva, para além da eventual responsabilidade disciplinar.
4 — Não viola o disposto no n.º 1 a percepção de remunerações
decorrentes de:
a) Direitos de autor;
b) Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras actividades análogas;
c) Ajudas de custo;
d) Despesas de deslocação;
e) Desempenho de funções em órgãos da entidade contratante;
f) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha à U.Porto,
desde que com a anuência prévia desta e quando a forma de remuneração
seja exclusivamente a de senhas de presença;
g) Participação em avaliações e em júris de concursos ou de exames
estranhos à U.Porto;
h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por entidades oficiais nacionais, da União Europeia ou internacionais, ou no
âmbito de comissões constituídas por sua determinação;
i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior pública diversa da U.Porto, quando, com autorização prévia desta última,
se realize para além do período semanal de trinta e cinco horas de serviço
e não exceda quatro horas semanais;
j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a Universidade do Porto ou qualquer uma das suas entidades constituintes e outras

entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
quer no âmbito de projectos subsidiados por quaisquer dessas entidades,
desde que se trate de actividadees da responsabilidade da U.Porto ou de
qualquer uma das suas entidades constituintes e que os encargos com
as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através de receitas
provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado pela U.Porto.
5 — A percepção da remuneração prevista na alínea j) do número
anterior só pode ter lugar quando a actividade exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido pelo reitor ou pelo director de
entidade constituinte da U.Porto como adequado à natureza, dignidade e
funções da U.Porto e quando as obrigações decorrentes do contrato ou
da aceitação do subsídio não impliquem uma relação estável.
Artigo 37.º
Serviço docente
1 — O serviço docente inclui o serviço de qualquer tipo de aulas e
seminários dos ciclos de estudos, cursos ou programas conferentes ou
não de grau cujo funcionamento esteja devidamente autorizado pela(s)
entidades competentes.
2 — Cada docente em regime de tempo integral presta um número
de horas semanais de serviço de aulas ou seminários que lhe for fixado
pelo órgão estatutariamente competente da entidade contratante, com
respeito pelos limites que estiverem consigo contratualizados e tendo
em conta as disponibilidades orçamentais da mesma entidade.
3 — Quando tal se justifique, podem ser excedidos os limites contratualizados referidos no número anterior, compensando-se os excessos
noutros períodos do ano lectivo, se assim o permitirem as condições
do serviço a prestar.
4 — Para além do tempo de leccionação de aulas, o serviço docente
integra a componente relativa a serviço de assistência aos estudantes,
devendo este, em regra, corresponder a metade daquele tempo.
5 — Aos monitores cabe prestar o máximo de seis horas semanais de
serviço de apoio às aulas.
6 — O limite para a acumulação de funções ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, é de seis
horas lectivas semanais.
Artigo 38.º
Serviço docente nocturno
1 — Considera-se serviço docente nocturno o que for prestado em
aulas para além das 20 horas do dia.
2 — Cada hora lectiva nocturna corresponde, para todos os efeitos, a
hora e meia lectiva diurna, excepto no regime de tempo parcial.
Artigo 39.º
Serviço de investigação
Aos docentes cumpre realizar actividades de investigação científica, de
criação cultural, de criação artística ou de desenvolvimento tecnológico,
no âmbito das orientações estratérgicas da U.Porto.
Artigo 40.º
Serviço de extensão universitária
Aos docentes incumbe realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de valorização económica e social do conhecimento.
Artigo 41.º
Gestão universitária
Aos docentes compete participar na gestão da U.Porto e realizar outras
tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam
no âmbito da actividade de docente universitário.
Artigo 42.º
Serviço prestado em funções públicas
1 — Para além do que se encontre consagrado em legislação própria,
é equiparado, para todos os efeitos legais, ao efectivo exercício de
funções, o serviço prestado pelo pessoal docente contratado ao abrigo
deste regulamento em qualquer das seguintes situações:
a) Presidente da República;
b) Membro do Governo;
c) Procurador-Geral da República e membro do Conselho Consultivo
da Procuradoria-Geral da República;
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d) Provedor de Justiça e Provedor-Adjunto;
e) Deputado à Assembleia da República;
f) Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional;
g) Juiz do Supremo Tribunal Administrativo;
h) Deputado à Assembleia Legislativa de região autónoma;
i) Membro de Governo Regional;
j) Inspector-geral; subinspector-geral, secretário-geral, secretário-geral
adjunto, director-geral, subdirector-geral, presidente, vice-presidente e
vogal de conselho directivo de instituto público ou equiparados;
k) Chefe da Casa Civil e assessor da Presidência da República;
l) Chefe do gabinete e adjunto do gabinete de titulares dos demais
órgãos de soberania;
m) Presidente de câmara municipal e vereador a tempo inteiro;
n) Governador civil e vice-governador civil;
o) Chefe do gabinete ou membro do gabinete do Procurador-Geral
da República;
p) Funções, a tempo inteiro, em gabinete de membro do governo;
q) Assessor do gabinete dos juizes do Tribunal Constitucional;
r) Titular, em regime de tempo inteiro, de órgão de gestão de instituições de ensino superior públicas;
s) Membro dos órgãos de administração das entidades públicas empresariais;
t) Funções em organizações internacionais de que Portugal seja membro, desde que autorizado nos termos previstos na lei;
u) Desempenho de funções diplomáticas eventuais;
v) Funções sindicais dirigentes a tempo inteiro;
w) Director de hospital e director clínico de unidades de cuidados de
saúde onde tenha lugar o ensino do curso de Medicina;
x) Funções em institutos de ciência e tecnologia nacionais, públicos
ou privados de utilidade pública, ou internacionais;
y) Funções directivas em pessoas colectivas de direito privado de que
façam parte instituições de ensino superior ou instituições financiadoras
ou integrantes do sistema científico nacional.
2 — O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número
anterior suspende a duração dos vínculos contratuais e, a pedido do
interessado, outras obrigações que sejam previstas nos regulamentos
da U.Porto.
Artigo 43.º
Retribuição, suplementos e prémios
1 — A retribuição devida ao pessoal docente abrangido pelo presente
regulamento é composta por:
a) Remuneração base, incluindo os subsídios de férias e de Natal;
b) Suplementos;
c) Prémios de desempenho.
2 — A remuneração base mensal, incluindo os subsídios de férias e
de Natal, é determinada pela posição salarial pelo qual o docente/investigador está contratado, de harmonia com as tabelas constantes dos
Anexos II e III ao presente regulamento.
3 — Os docentes têm também direito a subsídio de refeição de valor
igual ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, sendo as condições de atribuição idênticas às estabelecidas
para estes trabalhadores.
4 — A matéria relativa aos prémios de desempenho será objecto de
regulamento específico.
5 — As retribuições devidas em regime de tempo parcial serão calculadas na proporção do respectivo período normal de trabalho semanal.
Artigo 44.º
Avaliação de desempenho e seus efeitos
1 — Os docentes contratados ao abrigo do presente regulamento estão
sujeitos a avaliação de desempenho nos termos de regulamento próprio
da unidade orgânica por onde foram contratados.
2 — A avaliação de desempenho deve ser tomada em consideração
para a:
a) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes não integrados
nas respectivas carreiras;
b) Alteração de posicionamento remuneratório na categoria do docente;
c) Manutenção do regime de dedicação exclusiva.
3 — Uma avaliação de desempenho considerada não adequada durante dois períodos de avaliação consecutivos é motivo para denúncia
do contrato por justa causa por parte da U.Porto.

Artigo 45.º
Alteração do posicionamento remuneratório
1 — As alterações do posicionamento remuneratório regem-se por
regulamento próprio da U.Porto.
2 — O orçamento anual da U.Porto deve contemplar dotações previsionais adequadas às eventuais alterações de posicionamento remuneratório
dos seus docentes.
Artigo 46.º
Cargos dirigentes
O exercício de cargos dirigentes ao abrigo do estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional
e local do Estado não produz quaisquer efeitos na carreira docente aqui
regulamentada, com excepção dos seguintes:
a) Contagem de tempo na carreira e categoria;
b) Dispensa de serviço obrigatória;
c) Alteração do posicionamento remuneratório na categoria detida,
nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.
Artigo 47.º
Férias e licenças
Os docentes contratados ao abrigo do presente regulamento têm direito
às férias e licenças previstas no código do trabalho.
Artigo 48.º
Dispensa de serviço docente
1 — No termo de cada sexénio de efectivo serviço, os professores
catedráticos, associados e auxiliares podem, sem perda ou lesão de
qualquer dos seus direitos, requerer ao director da unidade em que
estejam inseridos a dispensa da actividade docente pelo período de um
ano escolar, a fim de realizarem trabalhos de investigação ou publicarem obras de vulto incompatíveis com a manutenção das suas tarefas
escolares e constantes de um plano de trabalhos a apresentar com o
requerimento acima referido.
2 — Podem ser concedidas licenças sabáticas parciais, não acumuláveis com as previstas no número anterior, por períodos de seis meses
após cada triénio de efectivo serviço.
3 — O período de licença sabática não é considerado para a contagem
do sexénio ou triénio a que se referem os números anteriores.
4 — As licenças referidas nos pontos anteriores são conferidas pelo
director de unidade orgânica, caso estejam satisfeitas as condições de
serviço e orçamentais que o permitam e tendo em atenção a avaliação
de desempenho do requerente.
5 — Uma vez terminada a licença sabática a que se referem os números anteriores, o professor contrai a obrigação de, no prazo máximo
de noventa dias, apresentar ao director da unidade orgânica a que está
vinculado os resultados do seu trabalho, sob pena de, quando assim o
não faça, vir a ser compelido a repor as quantias correspondentes às
remunerações auferidas durante aqueles períodos.
6 — O director deve promover a apreciação do relatório apresentado, devendo esta apreciação ser tomada em consideração em futuros
requerimentos de licença sabática apresentados pelo mesmo professor.
7 — Independentemente do disposto nos números anteriores, os professores em regime de tempo integral ou em regime de tempo integral
e de dedicação exclusiva podem ser dispensados do serviço, mediante
decisão do reitor, sob proposta do director da unidade orgânica a que
o professor está vinculado, por períodos determinados, para realização
de projectos de investigação ou extensão.
Artigo 49.º
Dispensa especial de serviço
No termo do exercício de funções de direcção na U.Porto, ou de funções mencionadas no n.º 1 do artigo 39.º, por período continuado igual
ou superior a três anos, o pessoal docente tem direito a uma dispensa
de serviço por um período não inferior a seis meses nem superior a um
ano, para efeitos de actualização científica e técnica, a qual é requerida
obrigatoriamente ao reitor e conta como serviço efectivo.
Artigo 50.º
Bolsas de estudo e equiparação a bolseiro
1 — O pessoal docente:
a) Pode candidatar-se a bolsa de estudo, no país ou no estrangeiro,
obtida a anuência do órgão legal e estatutariamente competente da
Universidade ou unidade orgânica;
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b) Pode ser equiparado a bolseiro, no país ou no estrangeiro, pela
duração que se revelar mais adequada ao objectivo e com ou sem vencimento, nos termos do regulamento próprio da U.Porto, competindo a
decisão ao órgão legal e estatutariamente competente;
c) Durante o período de bolseiro ou de equiparação a bolseiro, independentemente da respectiva duração, o docente mantém todos os direitos
inerentes ao efectivo desempenho de serviço, designadamente o abono da
remuneração, salvo nos casos de equiparação a bolseiro sem vencimento,
e a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais.

3 — Os empregadores beneficiários são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações emergentes da celebração do contrato
de trabalho celebrado nos termos dos números anteriores cujo credor
seja o trabalhador.
4 — Cessando a verificação do pressuposto referido no n.º 1 do presente artigo, o trabalhador fica unicamente vinculado ao empregador
que representa os demais, salvo se do contrato constar acordo diferente.

Artigo 51.º

Recrutamento de docentes/investigadores
com contrato de trabalho em funções públicas

Aposentação e reforma
1 — O pessoal docente tem direito a aposentação ou reforma nos
termos da lei geral.
2 — Ao professor aposentado ou reformado por limite de idade cabe
a designação de professor jubilado.
3 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem:
a) Ser orientadores de dissertações de mestrado e de teses de doutoramento;
b) Ser membros dos júris para atribuição dos graus de mestre e de doutor;
c) Ser membros dos júris para atribuição do título de agregado;
d) Realizar actividades de investigação na U.Porto;
e) Leccionar, em situações excepcionais, na U.Porto, não podendo,
contudo, satisfazer necessidades permanentes de serviço docente;
f) Participar nos procedimentos para contratação de docentes e investigadores abrangidos pelo presente regulamento sendo considerados, em
tal situação, como membros da U.Porto.

Artigo 53.º

1 — Atendendo à especificidade das funções a desempenhar ou ao
interesse por parte da entidade, podem ser contratados mediante contrato
de trabalho ao abrigo deste regulamento, docentes e investigadores com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
qualquer entidade da U.Porto, uma vez cessado o respectivo vínculo
contratual à função pública.
2 — Nos contratos a que se refere o número anterior, considera-se
cumprida a observância dos princípios gerais, em matéria de recrutamento e selecção, aquando do respectivo ingresso em funções públicas,
desde que a nova contratação ocorra para categoria semelhante, pelo que
o recrutamento será efectuado por escolha, em função do mérito.
3 — A alteração do vínculo contratual, nos termos dos números anteriores, afasta o período experimental desde que totalmente cumprido
no contrato em funções públicas.

TÍTULO VII

4 — Ao exercício das funções lectivas referidas na alínea e) do número
anterior, quando remunerado e em situação de trabalho dependente, é
aplicável o regime constante do estatuto da aposentação ou outra legislação aplicável, cabendo a autorização ao reitor.

Disposições finais e transitórias
Artigo 54.º
Revisão anual dos níveis remuneratórios

TÍTULO VI

Os montantes correspondentes às posições salariais constantes do
Anexo III, bem como o valor do subsídio de refeição, são revistos anualmente, na mesma percentagem que as remunerações dos docentes em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, sem necessidade
de quaisquer formalidades, sem prejuízo de revisão pelo conselho de
gestão, a qualquer momento.

Disposições especiais
Artigo 52.º
Pluralidade de empregadores
1 — Qualquer das entidades constitutivas da U.Porto pode celebrar
contratos de trabalho em que o docente se obriga a prestar actividade
a mais do que uma entidade, quando existam estruturas organizativas
comuns e ou serviços partilhados que impliquem a prestação de trabalho
subordinado a mais de uma entidade da U.Porto.
2 — Os contratos assim celebrados, estão sujeitos a forma escrita e,
para além das restantes formalidades exigidas para os demais contratos,
devem ainda conter:
a) Identificação de todos os empregadores;
b) Identificação do empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e exercício dos direitos emergentes do contrato
de trabalho.

Artigo 55.º
Casos omissos
Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento, aplicam-se as disposições legais constantes no Código do
Trabalho.
Artigo 56.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação no Diário da República.

ANEXO I
Caracterização da carreira docente e requisitos mínimos de acesso
Carreira

Categoria

Funções

Requisitos mínimos

Docente Professor Catedrático Ao professor catedrático podem ser atribuídas funções de coordenação da orientação 1 — Grau de Doutor há
pedagógica e científica da unidade organizativa em que esteja integrado, competindomais de cinco anos e
-lhe ainda:
título de agregado
ou
a) Reger unidades curriculares dos vários ciclos de estudo e de programas ou cursos
2 — Prof. catedrático ou
não conferentes de grau e ainda dirigir seminários;
equivalente de outra
b) Dirigir as respectivas aulas práticas e ou teórico-práticas, bem como trabalhos de
universidade portulaboratório ou de campo e assegurar, quando necessário, serviço docente em aulas
guesa ou estrangeira
ou trabalhos dessa natureza;
c) Coordenar, com os restantes professores do seu grupo ou departamento, os programas,
o estudo e a aplicação de métodos de ensino e investigação relativos às unidades
curriculares desse grupo ou departamento;
d) Dirigir e realizar trabalhos de investigação segundo as linhas gerais previamente
estabelecidas ao nível da unidade organizativa em que se integra;
e) Realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de valorização
económica e social do conhecimento;
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Carreira

Categoria

Funções

Requisitos mínimos

f) Participar na gestão universitária e realizar outras tarefas distribuídas pelos órgãos
de gestão competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente universitário;
g) Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores catedráticos
do seu grupo.
Professor Associado Ao professor associado compete coadjuvar os professores catedráticos, competindo-lhe, Grau de Doutor há mais
ainda, nomeadamente:
de cinco anos
a) Reger unidades curriculares dos vários ciclos de estudo e de programas ou cursos
não conferentes de grau e ainda dirigir seminários;
b) Dirigir as respectivas aulas práticas e ou teórico-práticas, bem como trabalhos de
laboratório ou de campo e assegurar, quando necessário, serviço docente em aulas
ou trabalhos dessa natureza;
c) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas gerais previamente
estabelecidas ao nível da unidade organizativa em que se integra;
d) Colaborar com os professores catedráticos da sua unidade organizativa na coordenação
prevista na alínea c) das funções do professor catedrático;
e) Realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de valorização
económica e social do conhecimento;
f) Participar na gestão universitária e realizar outras tarefas distribuídas pelos órgãos
de gestão competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente universitário;
Professor Auxiliar Ao professor auxiliar compete leccionar aulas práticas e teórico-práticas e a prestação Grau de Doutor ou espede serviço em trabalhos de laboratório ou de campo, em unidades curriculares dos
cialista de mérito e exvários ciclos de estudo e de programas ou cursos não conferentes de grau, bem como
periência reconhecidos
a regência de unidades curriculares desses ciclos de estudo e programas ou cursos.
Compete também orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas gerais
previamente estabelecidas ao nível da unidade organizativa em que se integra.
Compete ainda realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de
valorização económica e social do conhecimento, bem como participar na gestão
universitária e realizar outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes
e que se incluam no âmbito da actividade de docente universitário
Ao professor auxiliar pode ser distribuído serviço docente idêntico ao dos professores
associados, caso conte cinco anos de efectivo serviço como docente ou investigador
universitário.
ANEXO II
Categorias e níveis remuneratórios da carreira docente
Posições remuneratórias
1.ª

Categoria

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

Níveis remuneratórios da tabela única

Catedrático em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catedrático em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado com agregação em dedicação exclusiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado com agregação em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado em tempo integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar com agregação em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar com agregação em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leitor em dedicação exclusiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leitor em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
19
26
15
24
12
24
12
20
9
10
4
10
4
1

32
21
28
16
25
13
25
13
23
10
11
5
11
5

33
22
30
18
27
16
27
16
25
13
14
7
14
7

34
24
31
19
29
17
29
17
26
15
15
8
15
8

35
25
32
21
30
18
30
18
27
16

36
26
33
22
31
20
31
20
29
17

ANEXO III
Tabela remuneratória única (euros)
Nível

1.........................
2.........................

Remuneração

436,49
1 091,22

Nível

3.........................
4.........................
5.........................
6.........................
7.........................

Remuneração

1 200,34
1 527,71
1 582,27
1 636,83
1 691,39

7.ª
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Nível

Remuneração

8.........................
9.........................
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 800,51
2 127,88
2 291,56
2 373,40
2 400,68
2 509,81
2 537,09
2 673,49
2 728,05
2 837,17
2 891,73
3 109,98
3 191,82
3 273,66
3 382,78
3 437,34
3 601,03
3 764,71
4 010,23
4 092,08
4 173,92
4 255,76
4 337,6
4 664,97
4 910,49
5 074,17
5 401,54
5 601,00
5 801,00

31 de Dezembro de 2010. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
204154063

Faculdade de Economia
Despacho (extracto) n.º 1045/2011
Por despacho de 19 de Novembro de 2010 do Director da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, foi autorizada a manutenção
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado à
Doutora Maria Catarina de Almeida Roseira como Professora Auxiliar,
com efeitos a partir de 10 de Março de 2011, dia seguinte ao termo do
período inicial de 5 anos nas condições previstas no artigo 25.º do ECDU.
Esta docente está posicionada no 1.º escalão índice 195 da carreira remuneratória do pessoal docente universitário. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
Relatório a que se refere o n.º 3 do artigo 21.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto
O Conselho Científico, em reunião realizada no dia 19 de Novembro
de 2010, propôs a manutenção por tempo indeterminado do contrato
de trabalho em funções públicas da Professora Auxiliar Doutora Maria
Catarina de Almeida Roseira.
A decisão foi tomada em votação nominal justificada por unanimidade
dos professores catedráticos, associados e auxiliares presentes com contrato de trabalho por tempo indeterminado, representando uma maioria
superior a dois terços do número de membros deste Órgão com um dos
referidos vínculos contratuais.
Fundamentou-se esta deliberação na análise do relatório da actividade científica e pedagógica desenvolvida pela Doutora Maria Catarina
de Almeida Roseira durante o período experimental do contrato e na
análise dos pareceres emitidos pelos Professores Catedráticos Doutor
Elísio Fernando Moreira Brandão e Doutor Rui Alberto Ferreira dos
Santos Alves.
Porto, Faculdade de Economia, 24 de Novembro de 2010. — O
Presidente do Conselho Científico, (João Manuel de Frias Viegas
Proença).
Porto, 3 de Janeiro de 2011. — A Técnica Superior, (Lídia Soares).
204157547

Despacho (extracto) n.º 1046/2011
Por despacho de 24 de Novembro de 2010 do Director da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, foi autorizada a manutenção
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado à
Doutora Sandra Maria Tavares da Silva como Professora Auxiliar, com
efeitos a partir de 14 de Julho de 2011, dia seguinte ao termo do período
inicial de 5 anos nas condições previstas no artigo 25.º do ECDU. Esta
docente está posicionada no 1.º escalão índice 195 da carreira remuneratória do pessoal docente universitário. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos).
Relatório a que se refere o n.º 3 do artigo 21.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto
O Conselho Científico, em reunião realizada no dia 19 de Novembro
de 2010, propôs a manutenção por tempo indeterminado do contrato de
trabalho em funções públicas da Professora Auxiliar Doutora Sandra
Maria Tavares da Silva.
A decisão foi tomada em votação nominal justificada por unanimidade
dos professores catedráticos, associados e auxiliares presentes com contrato de trabalho por tempo indeterminado, representando uma maioria
superior a dois terços do número de membros deste Órgão com um dos
referidos vínculos contratuais.
Fundamentou-se esta deliberação na análise do relatório da actividade
científica e pedagógica desenvolvida pela Doutora Sandra Maria Tavares
da Silva durante o período experimental do contrato e na análise dos
pareceres emitidos pelos Professores Catedráticos Doutor Carlos José
Gomes Pimenta e Doutor José da Silva Costa.
Porto, Faculdade de Economia, 24 de Novembro de 2010. — O Presidente do Conselho Científico, João Manuel de Frias Viegas Proença.
3 de Janeiro de 2011. — A Técnica Superior, Lídia Soares.
204161807
Despacho (extracto) n.º 1047/2011
Por despacho de 08 de Setembro de 2010 do Director da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto, foi ao Doutor Pedro Rui Mazeda Gil
Assistente desta Faculdade, autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professor Auxiliar,
com efeitos a partir de 08 de Setembro de 2010, pelo período inicial de
cinco anos, nas condições previstas no n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data, sendo remunerado pelo escalão 1 — índice
195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
4 de Janeiro de 2011. — A Técnica Superior, Lídia Soares.
204165169
Despacho (extracto) n.º 1048/2011
Por despacho de 08 de Novembro de 2010 do Director da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, foi ao Doutor Miguel Augusto
Gomes de Sousa Assistente desta Faculdade, autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 02 de Novembro
de 2010, pelo período inicial de cinco anos, nas condições previstas
no n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data,
sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória
aplicável aos docentes universitários. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos).
4 de Janeiro de 2011. — A Técnica Superior, Lídia Soares.
204163216
Despacho (extracto) n.º 1049/2011
Por despacho de 07 de Dezembro de 2010 do Director da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, foi ao Doutor João Pedro Figueiredo Ferreira Carvalho Oliveira Assistente desta Faculdade, autorizada
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 23 de
Novembro de 2010, pelo período inicial de cinco anos, nas condições
previstas no n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data, sendo remunerado pelo escalão 1 — índice 195 da tabela
remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
Porto, 4 de Janeiro de 2011. — A Técnica Superior, Lídia Soares.
204162869

Regulamento de Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado
da Universidade do Porto, Despacho n.º 17129/2010
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VII

Pronúncia dos interessados:
O prazo para os interessados se pronunciarem é de dez dias úteis,
contados a partir da data:
a) Do recibo de entrega da mensagem electrónica, respeitada uma
dilação de três dias;
b) Do registo do ofício, respeitada a dilação de três dias do correio;
c) Da notificação pessoal.
VIII
Apreciação em mérito absoluto das candidaturas, notificação e exclusão:
Os candidatos que não tenham sido aprovados em mérito absoluto são
notificados para a realização da audiência dos interessados nos termos
previstos no ponto VII
IX
Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
— Doutor Juan Maria Carrasco González, Professor Catedrático da
Universidade de Lengua y Literatura Portuguesas da Universidad de
Extremadura.
— Doutora Maria Sonsoles Fernández López, Professora Titular
Aposentada da Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
— Doutor Hélder Paulo Lourenço Godinho, Professor Catedrático do
Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
— Doutora Maria Fernanda Antunes de Abreu, Professora Associada do Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
— Doutor Ivo José de Castro, Professor Catedrático do Departamento
de Linguística Geral e Românica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
— Doutora Maria Inês Pedrosa da Silva Duarte, Professora Catedrática do Departamento de Linguística Geral e Românica da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa
— Doutora Maria Antónia Ramos Coelho da Mota, Professora Associada do Departamento de Linguística Geral e Românica da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa
X
A ocupação do posto de trabalho de Professor Auxiliar fica sujeito
ao cumprimento das disposições legais em vigor.
Para cumprimento do artigo 62.º- A do ECDU lavrou-se o presente
Edital que vai ser divulgado de acordo com a legislação referida e afixado nos lugares de estilo.
Reitoria da Universidade de Lisboa, 05 de Novembro de 2010. — O
Reitor, (Prof. Doutor A. Sampaio da Nóvoa).
203912116

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.º 17126/2010

Escola de Economia e Gestão
Declaração de rectificação n.º 2322/2010
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 190,
de 29 de Setembro de 2010, a p. 48716, o despacho n.º 14957/2010, referente à mestre Aleida Lopes Vaz de Carvalho, rectifica-se que onde se lê
«Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, 1 de Setembro
de 2010» deve ler-se «Universidade do Minho, Escola de Economia e
Gestão, 9 de Agosto de 2010».
5 de Novembro de 2010. — O Presidente, José António Oliveira
Rocha.
203908797

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho (extracto) n.º 17128/2010
Nos termos do n.º 7 do artigo 7.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, publicados no Diário da
República n.º 60, 2.ª série, de 26 de Março de 2009, através do Despacho
n.º 8664/2009, nomeio o Dr. Hugo de Almeida Azevedo Meireles, Presidente do Conselho de Faculdade da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, em substituição da Dr.ª Maria José
da Cunha Avillez Nogueira Pinto.
Lisboa, 4 de Novembro de 2010. — O Reitor, Professor Doutor
António B. Rendas
203911939

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Declaração de rectificação n.º 2323/2010
Procedimento concursal comum para contratação
de um assistente técnico
Tendo-se verificado a existência de um lapso na publicação do
aviso de abertura do procedimento concursal supra referido, com o
n.º 22532/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de
5 de Novembro de 2010, torna-se público que se procede à rectificação
da alínea a) do n.º 9.3, com a epígrafe «Requisitos preferenciais», tendo
a seguinte redacção:
«a) Experiência comprovada em assuntos relativos à área de ensino
em estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário, nomeadamente experiência comprovada em Secretariado;»
5 de Novembro de 2010. — O Director, João Sàágua.

203909282

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria

Por despacho de 22.10.10 do Reitor, da Universidade do Minho:

Despacho n.º 17129/2010

Doutora Margarida Pereira Varela Santos Montenegro Durães, professora auxiliar com agregação — concedida a licença sabática pelo
período de seis meses, com início em 01.03.2011.

Por despacho de 29 de Julho de 2010, do Conselho de Gestão da
Universidade do Porto, foi aprovado o Regulamento de Avaliação de
desempenho dos docentes da Universidade do Porto:

Universidade do Minho, 08 de Novembro de 2010. — O Director de
Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
203909939

Regulamento de Contratação do Pessoal Docente Especialmente
Contratado da Universidade do Porto

Despacho (extracto) n.º 17127/2010
Por despacho de 28.10.10 do Reitor, da Universidade do Minho:

CAPÍTULO I

Doutora Maria Cláudia Freitas Sousa Mendes Araújo, professora auxiliar — anulada a licença sabática publicada no DR n.º 166 de 26/08/2010,
pelo período de um ano com início em 01.3.2011, e conceder pelo mesmo
período de tempo, com início em 01.09.2011.

Disposições gerais

Universidade do Minho, 08 de Novembro de 2010. — O Director de
Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
203909817

Artigo 1.º
Objecto
O presente regulamento estabelece o regime de contratação do pessoal
docente especialmente contratado da Universidade do Porto, ao abrigo
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do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), na redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto.

de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.

Artigo 2.º

Artigo 7.º

Pessoal especialmente contratado

Recrutamento de assistentes convidados

O presente Regulamento é aplicável à contratação para a prestação
de serviço docente, pela Universidade do Porto, de:

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre
titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado e de currículo
adequado.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.

a) Professores visitantes;
b) Professores convidados;
c) Assistentes convidados;
d) Leitores;
e) Monitores;
nos termos do artigo 3.º do ECDU.

Artigo 8.º
Recrutamento de leitores

Artigo 3.º
Autorização para contratar
A autorização para contratar ou renovar qualquer dos contratos
previstos neste regulamento compete ao director da unidade orgânica contratante e só pode ser concedida caso estejam asseguradas as
condições financeiras necessárias para suportar os custos inerentes à
contratação.
Artigo 4.º
Limite numérico à contratação
Fora dos casos em que, por despacho ministerial, se vier a estabelecer
limite mais elevado, o número máximo de professores catedráticos, associados e auxiliares convidados e visitantes, em equivalentes a tempo
inteiro (ETIs), não pode, na U. Porto, exceder um terço, respectivamente, do número, em ETIs, de professores catedráticos, associados e
auxiliares de carreira.

CAPÍTULO II
Do recrutamento

1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre titulares de
qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo adequado
para o ensino de línguas estrangeiras.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.
3 — Podem ainda exercer as funções de leitor, sem precedência de
qualquer proposta ou convite, individualidades estrangeiras designadas
ao abrigo de convenções internacionais ou de protocolos internacionais,
nos termos por estes fixados e com o acordo do director da unidade
orgânica.
Artigo 9.º
Recrutamento de monitores
1 — O recrutamento de monitores efectua-se, por convite, de entre
estudantes de licenciatura ou de mestrado da Universidade do Porto
ou de outra instituição de ensino superior, universitária ou politécnica,
pública ou privada.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.

Artigo 5.º
Recrutamento de professores visitantes

Artigo 10.º

1 — Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre
professores ou investigadores de reconhecida competência que em estabelecimentos de ensino superior estrangeiros ou internacionais, ou em
instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam funções
em área ou áreas disciplinares análogas àquelas a que o recrutamento
se destina.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do conselho científico da unidade orgânica a partir de um
relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, de categoria igual ou superior à da categoria para que se
contrata.
3 — O relatório referido no n.º anterior deve apresentar os fundamentos que justificam a contratação por convite e tem de ser aprovado
pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício
de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.

Constituição de uma base de recrutamento
para docentes convidados

Artigo 6.º
Recrutamento de professores convidados
1 — O recrutamento de professores catedráticos convidados, de
professores associados convidados e de professores auxiliares convidados efectua-se, por convite, de entre individualidades, nacionais ou
estrangeiras, cuja reconhecida competência científica, pedagógica ou
profissional na área ou áreas disciplinares em causa esteja comprovada
curricularmente.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica a partir de um relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, de categoria igual
ou superior à da categoria para que se contrata.
3 — O relatório referido no n.º anterior deve apresentar os fundamentos que justificam a contratação por convite e tem de ser aprovado
pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício

1 — Sempre que seja considerado mais adequado, o convite de pessoal especialmente contratado pode ser precedido por um período de
candidaturas tendo em vista a constituição de uma base de recrutamento
de entre a qual se procederá à escolha da(s) individualidade(s) que
será(ão) objecto de proposta de convite, sujeita à tramitação prevista
nos números seguintes.
2 — O(s) convite(s) é(são) antecedido(s) de um período de candidaturas, não inferior a 5 dias úteis, de forma a constituir uma base de
recrutamento.
3 — O anúncio para apresentação de candidaturas deve ser publicado
na página electrónica da Universidade do Porto e num jornal diário de
expansão nacional.
4 — O anúncio referido no n.º anterior deve indicar a área ou áreas
disciplinares em que se pretende constituir a(s) base(s) de recrutamento,
a(s) categoria(s) para que se pretende constituir a(s) base(s) de recrutamento, os métodos e critérios de selecção e os documentos a apresentar
pelos candidatos.
5 — O(s) candidato(s) que integrarão a(s) base(s) de recrutamento
serão seleccionados por um júri para cada base de recrutamento a constituir, nomeado pelo presidente do conselho científico, sob proposta da(s)
estrutura(s) interna(s) da unidade orgânica interessada na contratação
caso exista(m).
6 — Cada júri é composto por, pelo menos, dois professores, de categoria igual ou superior ao da categoria em causa para a constituição
da base de recrutamento, pertencentes à área disciplinar em causa, um
dos quais presidirá conforme indicado no despacho de constituição
do júri.
7 — Cada base de recrutamento é constituída por todos os candidatos
que tenham sido seleccionados pelo júri respectivo, não sendo necessário
proceder à respectiva seriação.
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Artigo 11.º

Artigo 15.º

Recrutamento a partir de uma base de recrutamento constituída

Contratação de assistentes convidados

O recrutamento, por convite, a partir de uma base de recrutamento
constituída, efectua-se seguindo os procedimentos apresentados nos
artigos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, consoante o tipo de docente que se pretende
contratar.

1 — Os assistentes convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo integral ou de tempo parcial.
2 — Aos assistentes convidados contratados em regime de tempo
integral ou de tempo parcial superior a 60 % pode ser atribuído o regime
de exclusividade.
3 — Os contratos, a tempo parcial inferior ou igual a 60 %, têm uma
duração de 3 meses a 3 anos, renováveis por iguais períodos.
4 — A contratação em regime de tempo integral ou de tempo parcial
igual ou superior a 60 %, só pode ter lugar quando aberto concurso para
categoria de professor auxiliar este tenha ficado deserto ou não tenha
sido possível preencher todos os lugares postos a concurso por não
existirem candidatos aprovados em número suficiente que reunissem
as condições de admissão a esse concurso.
5 — O contrato, incluindo as renovações, dos assistentes convidados em regime de tempo integral ou de tempo parcial superior
a 60 %, não pode ter uma duração superior a quatro anos, não podendo ser celebrado novo contrato nesses regimes entre a U.Porto
e a mesma pessoa.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos assistentes
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial inferior ou igual a 60 % não pode ter uma duração, em anos, superior ao
produto de 4 pelo inverso da fracção de tempo integral por que está
contratado.

Artigo 12.º
Candidatura espontânea a docente convidado
1 — As candidaturas apresentadas nos termos do artigo 18.º do ECDU,
devem ser apresentadas de 1 de Janeiro a 31 de Março e reportam-se ao
ano lectivo seguinte àquele em que são entregues.
2 — As candidaturas caducam no dia 31 de Dezembro do ano da
sua apresentação.
3 — As candidaturas são entregues no serviço de recursos humanos
da unidade orgânica e são obrigatoriamente acompanhadas da indicação da(s) unidade(s) curricular(es) para que o candidato considera
ter competência para leccionar, bem como do curriculum vitae do
candidato.
4 — Para cada unidade curricular referida no número anterior, o
candidato deve apresentar as razões por que considera ter competência
para a leccionar.
5 — O incumprimento do disposto nos números anteriores implica a
rejeição automática da candidatura.
6 — Quando as necessidades de serviço, as disponibilidades financeiras e o mérito do(s) currículo(s) apresentado(s) o justifiquem, o director
da unidade orgânica submete a(s) candidaturas ao presidente do conselho
científico, que, após análise curricular sumária, pode decidir pela não
aceitação fundamentada da(s) candidatura(s) ou dar continuidade ao
processo de recrutamento por convite.
7 — No caso de continuidade do processo, o recrutamento, por convite,
efectua-se seguindo os procedimentos apresentados nos artigos 4.º, 5.º,
6.º, 7.º e 8.º, consoante o tipo de docente que se pretende contratar.

CAPÍTULO II
Da vinculação
Artigo 13.º
Contratação de professores visitantes
1 — Os professores visitantes são contratados a termo certo e em
regime de tempo integral ou de tempo parcial não superior a 60 %.
2 — Quando contratados em regime de tempo integral, pode-lhes ser
atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores visitantes
que forem contratados em regime de tempo integral, não pode ter uma
duração superior a quatro anos.
4 — O contrato em regime de tempo parcial é por um período de
3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
visitantes que forem contratados em regime de tempo parcial, não pode
ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso da
fracção de tempo integral por que está contratado.
Artigo 14.º
Contratação de professores convidados
1 — Os professores convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo parcial não superior a 60 %, por um período de 3 meses
a 3 anos, renovável por iguais períodos.
2 — Excepcionalmente, por necessidades anormais e temporárias de
serviço, os professores convidados podem ser contratados em regime
de tempo integral, por um período de 1 ano, renovável nas condições
expressas no n.º 4 deste artigo.
3 — Aos professores convidados contratados em regime de tempo
integral pode ser atribuído o regime de exclusividade.
4 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores convidados
que, excepcionalmente, forem contratados em regime de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial, não
pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso
da fracção de tempo integral por que está contratado.

Artigo 16.º
Contratação de leitores
1 — Os leitores são contratados a termo certo e em regime de tempo
integral ou de tempo parcial inferior a 80 %.
2 — Aos leitores contratados em regime de tempo integral ou de tempo
parcial pode ser atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos leitores que forem
contratados em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos.
4 — Os contratos a tempo parcial inferior a 80 % têm uma duração
de 3 meses a 3 anos, renováveis por iguais períodos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos leitores
que forem contratados em regime de tempo parcial não pode ter uma
duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso da fracção de
tempo integral por que está contratado.
Artigo 17.º
Contratação de monitores
1 — Os monitores são contratados a termo certo e em regime de
tempo parcial.
2 — O contrato, incluindo as renovações, dos monitores, tem uma
duração máxima de 4 anos.
Artigo 18.º
Prazo e denúncia dos contratos
1 — Os contratos previstos nos artigos anteriores, têm a duração
neles prevista, sendo renováveis por iguais períodos, salvo denúncia por
qualquer das partes, com a antecedência mínima de 30 dias de calendário
em relação ao período inicial ou de renovação em curso, sem prejuízo
da duração máxima prevista nos artigos anteriores.
2 — A denúncia deve ser efectuada por escrito, por carta registada.
Artigo 19.º
Casos especiais de contratação
1 — No âmbito de acordos de colaboração de que a U. Porto seja parte,
ou no quadro da colaboração voluntária de docentes ou investigadores de
outras instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais, podem ser
contratadas, sem remuneração, para o desempenho de funções docentes
como professores convidados ou assistentes convidados, individualidades que satisfaçam os requisitos, respectivamente, do n.º 1 do artigo 15.
º e do n.º 1 do artigo 16.º do ECDU.
2 — O recrutamento de professores convidados ou assistentes
convidados para efeitos do número anterior é efectuado por convite
fundamentado em relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade e de categoria igual ou superior à da contratação em causa, que tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos
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membros do conselho científico em exercício efectivo de funções,
aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade
a contratar.

funções, por motivo de aposentação, os seguintes trabalhadores desta
Faculdade:
Com efeitos a 1 de Março de 2010:
Francisco José Sampaio — Assistente Técnico.

CAPÍTULO III
Ensino da Medicina
Artigo 20.º
Objecto
O presente regulamento aplica-se ao pessoal docente especialmente
contratado para o ensino da Medicina, sem prejuízo das especificidades definidas em legislação própria, nos termos do artigo 105.º
do ECDU.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
Artigo 21.º
Instrução do processo
Todos os documentos de instrução dos processos referidos no presente
regulamento são apresentados em suporte de papel ou, preferencialmente,
em suporte digital.
Artigo 22.º
Publicação

Com efeitos a 1 de Novembro de 2010:
Lic.ª Albina de Jesus Gonçalves Leão — Técnica Superior
Doutora Rosa de Jesus Soares Bastos Nunes
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto, 8 de Novembro de 2010. — O Director de Serviços, (Dr. Manuel F. Rocha Neves).
203914669

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Reitoria
Declaração de rectificação n.º 2324/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.º 15 665/2010
no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de Outubro de
2010, referente a delegação de competências para presidir a júris de
concursos para professores catedráticos e associados da Faculdade
de Medicina Veterinária, rectifica -se que onde se lê «um Professor
Associado, na área disciplinar de Morfologia e Função» deve ler-se
«um professor associado, na área disciplinar de Clínica».
18 de Outubro de 2010. — A Coordenadora do Departamento de
Assuntos Académicos, Ana Fonseca.
203910091

A contratação ao abrigo do presente Regulamento é objecto de publicação:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na página electrónica da Universidade do Porto.

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 17130/2010

Artigo 23.º
Notificações
Salvo disposição em contrário no presente Regulamento, as notificações são efectuada por uma das seguintes formas:
a) E-mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.
Artigo 24.º
Contratos em vigor
1 — Para efeitos de aplicação do regime relativo ao período de duração máxima dos contratos estabelecida nos artigos anteriores, apenas
é considerado, em relação aos contratos vigentes à data da entrada em
vigor do presente regulamento, o período posterior ao termo do prazo
do contrato ou da renovação em curso.
2 — O regime do artigo 16.º do presente Regulamento aplica-se
à renovação dos contratos em curso, tendo esta, designadamente, a
duração de um ano.
Artigo 25.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
Reitoria da Universidade do Porto, 5 de Novembro de 2010. — O
Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
203907402

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Aviso (extracto) n.º 23259/2010
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12/1-2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se público os trabalhadores que cessaram

Por despacho de 30 de Julho de 2010 do Presidente da Faculdade de
Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, no uso de
competências delegadas pelo Magnifico Reitor da Universidade Técnica
de Lisboa (Despacho n.º 6884/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série do n.º 75 de 19 de Abril de 2010):
Maria Celeste Rocha Simões — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer as funções
de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 12 de Março de 2010.
José Domingos de Jesus Carvalhais — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer as
funções de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 7 de Maio de
2010.
Vítor Manuel Lourenço da Cruz — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer
as funções de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 17 de
Maio de 2010.
28 de Outubro de 2010. — O Secretário da Faculdade, João Mendes
Jacinto.
203913145

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho (extracto) n.º 17131/2010
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, de 12/07/2010, proferido por
delegação do Reitor da mesma Universidade de 13/11/2009 e nos termos
da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59.º/2008,
de 11 de Fevereiro, torna-se público que se procedeu à celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a partir de 12 de Julho de 2010, com Susana Margarida Pereira
dos Anjos, na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso
n.º 4497/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 43 de 3 de
Março de 2010, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, com a remunera-
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Tabela de Remunerações - Pessoal Docente Especialmente Contratado
Horas de
Horas de
aulas
atendimento
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,20

Base 35 horas/semana
Horas de
Horas
preparação e
totais
avaliação
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40

1,25
2,50
3,75
5,00
6,25
7,50
8,75
10,00
11,25
12,50
13,75
15,00
16,25
17,50
18,75
20,00
21,00

Categoria (1º escalão)
% Venc.

ETI

3,6%
7,1%
10,7%
14,3%
17,9%
21,4%
25,0%
28,6%
32,1%
35,7%
39,3%
42,9%
46,4%
50,0%
53,6%
57,1%
60,0%

0,04
0,07
0,11
0,14
0,18
0,21
0,25
0,29
0,32
0,36
0,39
0,43
0,46
0,50
0,54
0,57
0,60

- % Venc. = horas aulas x 2,5 /35
- Não são permitidos ETIs > 0,60
- Inclui ETI = 0,60, apenas permitido para professores convidados e leitores

Prof. Cat. Conv.
111,96 €
220,81 €
332,77 €
444,73 €
556,69 €
665,54 €
777,50 €
889,45 €
998,30 €
1.110,26 €
1.222,22 €
1.334,18 €
1.443,03 €
1.554,99 €
1.666,95 €
1.775,80 €
1.865,99 €

Prof. Assoc. Conv.
86,42 €
170,45 €
256,87 €
343,30 €
429,72 €
513,75 €
600,17 €
686,59 €
770,62 €
857,04 €
943,47 €
1.029,89 €
1.113,92 €
1.200,34 €
1.286,76 €
1.370,79 €
1.440,41 €

Prof. Aux. Conv.
76,60 €
151,08 €
227,68 €
304,29 €
380,89 €
455,37 €
531,97 €
608,57 €
683,05 €
759,65 €
836,26 €
912,86 €
987,34 €
1.063,94 €
1.140,54 €
1.215,02 €
1.276,73 €

Assist. Conv.
55,00 €
108,47 €
163,46 €
218,46 €
273,46 €
326,93 €
381,93 €
436,93 €
490,39 €
545,39 €
600,39 €
655,39 €
708,86 €
763,86 €
818,85 €
872,32 €
-

Leitor
55,00 €
108,47 €
163,46 €
218,46 €
273,46 €
326,93 €
381,93 €
436,93 €
490,39 €
545,39 €
600,39 €
655,39 €
708,86 €
763,86 €
818,85 €
872,32 €
916,63 €

Orientação 01/05/2015 do Reitor para a celebração de contratos de docentes
convidados da Universidade do Porto

Checklist Assistentes Convidados, Leitores e Monitores

UO: ________ N.º Processo SGAP: ____________
Lista de verificação dos documentos que instruem o pedido de contratação
de Assistentes Convidados, Leitores e Monitores
Nome: __________________________________________________________
Categoria: ________________ %: ______
Início: ______________ Duração/Término: ______________
Categoria devidamente indicada
Percentagem
Cópia da deliberação do Conselho Científico
Proposta apresentada ao Conselho Científico
Informação dos Serviços Financeiros
Formulário de dados pessoais
Cópia do NIB

Declaração de acordo com o art.º 99.º do código do IRS

Declaração de incompatibilidades

Cópia da certidão das habilitações literárias

Formulário ADSE (se aplicável)

Autorização de acumulação de funções (se aplicável)
Obs.:

Checklist Professores Convidados

UO: ________ N.º Processo SGAP: ____________
Lista de verificação dos documentos que instruem o pedido de contratação
de Professores Visitantes e Convidados
Nome: __________________________________________________________
Categoria: ________________ %: ______
Início: ______________ Duração/Término: ______________
Categoria devidamente indicada
Percentagem
Cópia da deliberação do Conselho Científico
Relatórios *
Curriculum vitae
Informação dos Serviços Financeiros
Formulário de dados pessoais
Cópia do NIB
Declaração de acordo com o art.º 99.º do código do IRS
Declaração de incompatibilidades
Cópia da certidão das habilitações literárias
Formulário ADSE (se aplicável)
Autorização de acumulação de funções (se aplicável)
Obs.:

* Relatório subscrito, por pelo menos, dois professores da especialidade que tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos
membros do Conselho Científico em exercício efetivo de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade.

Regulamento de docentes e investigadores aposentados da U.Porto,
de 21 de dezembro de 2010

Estatuto de Professor Afiliado da U.Porto, de 9 de maio de 2007

Estatuto
PROFESSOR AFILIADO DA U.PORTO
Secção Permanente do Senado de 09 de Maio de 2007

1 – A Universidade do Porto, adiante designada simplesmente por U.Porto, concede, nos termos
do presente estatuto, o título de professor afiliado a personalidades nacionais ou estrangeiras,
não jubiladas ou aposentadas, de reputado prestígio cujo valioso currículo científico e/ou
profissional em área afim de uma ou mais disciplinas de um grupo ou departamento de uma
Unidade Orgânica da U.Porto possa concitar o seu interesse, tendo em vista uma colaboração
estreita, permanente e profícua em actividades de ensino e investigação desenvolvidas no seio
e sob responsabilidade de uma Faculdade da U.Porto.
2 – O título de professor afiliado é atribuído pelo Conselho Directivo de uma Faculdade da
U.Porto, a personalidades por si convidadas a partir de proposta subscrita por um ou mais
professores com vínculo definitivo a essa Faculdade. O processo para atribuição do título deve
ser instruído com os seguintes documentos:
a) Carta convite à personalidade convidada
b) Carta de aceitação do convidado, dirigida ao Director/Presidente do Conselho
Directivo da Faculdade em questão;
c) Curriculum vitae abreviado do proposto;
d) Justificação da proposta apresentada pelo(s) proponente(s), acompanhada de
parecer favorável do respectivo grupo ou departamento;
e) Autorização de acumulação de funções, sempre que o proposto se encontre
vinculado a instituição, nacional ou estrangeira, de ensino superior, de investigação
ou outra que prossiga fins que a justifiquem.
3 – Completada a instrução nos termos do número anterior, a proposta será submetida à
apreciação do Conselho Directivo da Faculdade para aprovação, de harmonia com os critérios
científicos previamente definidos.
4 – O professor afiliado pode participar, sem sujeição a horário de trabalho, em acções de
índole pedagógica e/ou cientifica da Faculdade em que ficar integrado, designadamente:
a) Cooperar no ensino pré e pós-graduado em horário a acordar entre as partes;
b) Co-orientar teses de mestrado e de doutoramento, desde que o outro co-orientador
seja um professor com vínculo definitivo à mesma Faculdade;
c) Integrar projectos de I & D sedeados nessa Faculdade.
5 – É facultado ao professor afiliado, enquanto tal, e nas mesmas condições de qualquer outro
Professor da Faculdade o acesso e utilização das instalações e equipamentos da U.Porto
necessários ao desenvolvimento das actividades em que colabora, bem como a participação,
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sem direito a voto, nas reuniões dos órgãos de gestão do grupo ou departamento e da
Faculdade a que pertence, e a que tenham acesso os professores da Faculdade em que está
integrado (exclui-se a participação nos órgãos de gestão em que seja exigido o grau de doutor
para todos os seus membros e o Professor Afiliado não seja detentor de tal grau)
6 – O estatuto de professor afiliado não confere ao interessado a qualidade de funcionário ou
agente, nem direito ao abono de qualquer remuneração ou gratificação, nem, tampouco, o
direito à contagem do tempo de serviço enquanto professor afiliado, para quaisquer efeitos
legais.
7 – A afiliação não está sujeita a termo, podendo o interessado, durante a sua vigência, utilizar
o título de professor afiliado da U.Porto na Faculdade em que está integrado. Em todo o caso,
deverá mencioná-lo na apresentação e publicação de trabalhos efectuados no âmbito deste
estatuto.
8 – A afiliação cessa a requerimento do interessado ou por deliberação do Conselho Directivo
da Faculdade em que está integrado, na sequência de proposta de cessação, devidamente
fundamentada, subscrita pelo(s) professor(es) que propuseram a afiliação, pelo grupo ou
departamento a que respeita, ou, ainda, pelo Director/ Presidente do Conselho Directivo da
Faculdade.
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Estatuto de Professor Emérito da U.Porto, de 15 de julho de 2003

Estatutos
PROFESSOR EMÉRITO DA U.PORTO
Secção Permanente do Senado de 15 de Julho de 2003

A tradição académica portuguesa e a regulamentação interna das nossas universidades reserva
o título de Professor Jubilado para os professores catedráticos que se aposentem por limite de
idade e prevê alguns privilégios para estes professores. Nos últimos anos tem-se tornado cada
vez mais comum que, por razões pessoais, professores peçam a aposentação antes de atingido
o limite de idade. Em qualquer dos casos, após a reforma o professor deixa de ter qualquer
vinculação hierárquica à universidade.
A Secção Permanente do Senado da Universidade do Porto, em sua reunião de 15 de Julho de
2003, deliberou criar um regime de direitos e deveres para os professores jubilados e para
outros professores reformados que, por acordo livre com a Universidade do Porto, estabeleçam
uma ligação sem vinculação hierárquica nem relação de tipo laboral ou direito a remuneração.
Com base num simples código deontológico e conjunto adicional de direitos e deveres,
acordado caso a caso entre a Universidade e o Professor, estabelece-se o título de Professor
Emérito da Universidade do Porto. Este título deve ser um pré-requisito para que um professor
jubilado ou reformado possa ser encarregado da direcção de um grupo ou centro de
investigação, da direcção de um museu ou outra unidade da UP, não directamente ligada à
docência. A concessão do título de Professor Emérito é, assim, um reconhecimento pela
Universidade do Porto da contribuição especial que um professor deu e poderá continuar a dar
à Universidade, bem como da vontade deste de manter com ela uma colaboração regular.

Artigo 1º
O título de Professor Emérito pode ser concedido pelo Reitor da Universidade do Porto aos
professores jubilados e a outros professores auxiliares, associados e catedráticos que se
aposentem antes ou depois de atingirem o limite de idade.
Artigo 2º
Este título é concedido por um período de cinco anos renovável.
Artigo 3º
A não renovação do título implica a suspensão de todos os direitos e deveres do Professor
Emérito.
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Artigo 4º
O Professor Emérito a quem esse título não tenha sido explicitamente retirado pelo Reitor
manterá o direito a usar vitaliciamente o título e a posição protocolar prevista no artigo
seguinte.
Artigo 5º
São direitos de um Professor Emérito:
•
•

•
•

O uso do título de Professor Emérito da Universidade do Porto ou de uma
Unidade Orgânica da Universidade do Porto;
A presença em cerimónias da Universidade do Porto na primeira posição
protocolar correspondente ao respectivo nível de professor em que se
jubilou ou solicitou a aposentação;
A utilização de todos os serviços comuns disponíveis para os professores e
nas mesmas condições destes;
A utilização dos benefícios, espaços, e meios materiais que explicitamente
lhe sejam autorizados pela Unidade Orgânica ou pela Reitoria, de forma
proporcionada à contribuição que se propõe dar à UP.

Artigo 6º
São obrigações de um Professor Emérito:
•
•
•

•

•

O respeito pelos responsáveis da governação da Universidade do Porto em
todos os seus níveis;
A contribuição para o bom nome e imagem pública da Universidade do
Porto;
O uso do título de Professor Emérito da Universidade do Porto em todas as
actividades, trabalhos ou publicações em que tenha utilizado algum serviço
ou recurso da Universidade;
A abstenção de participação em actividades que possam criar conflitos de
interesses com os da UP ou que estejam vedadas aos professores no
activo;
A execução das tarefas que tenha acordado com a Universidade do Porto
em cada quinquénio.

Artigo7º
Cabe à Reitoria ou a uma das unidades orgânicas propor a concessão do título de Professor
Emérito em reconhecimento dos serviços prestados à Universidade do Porto.

Artigo 8º
A Reitoria ou alguma Unidade Orgânica podem acordar com o Professor Emérito um conjunto
de direitos e obrigações especiais para um período não superior a cinco anos.

2

Artigo 9º

A proposta de concessão do título de Professor Emérito deve ser apresentada ao Senado para
aprovação com uma justificação baseada na relevância especial dos serviços prestados à
Universidade do Porto no passado e da expectativa futura.

Artigo 10º
O Professor Emérito poderá ser autorizado, especificamente, a usar um espaço de trabalho
individual, um espaço laboratorial ou outro, bem como a dirigir e executar projectos de
educação, de investigação, de inovação e transferência de tecnologia, de criação humanística, e
de criação artística, nas condições e dentro das regras gerais em uso na Universidade do Porto.

Artigo 11º
Dependendo do seu acordo prévio, um Professor Emérito poderá ser encarregado de quaisquer
funções, dentro da Universidade do Porto, com excepção da presença em órgãos de governo ou
daquelas que exigem dependência hierárquica.

Artigo 12º
O título de Professor Emérito, por si próprio, não dá direito a qualquer compensação material e
não responsabiliza a Universidade do Porto por quaisquer consequências dos seus actos, não
podendo, nomeadamente, originar ou intervir como superior hierárquico ou responsável de
qualquer relação laboral com terceiros.

Artigo 13º
O desempenho, por um Professor Emérito da Universidade do Porto, de quaisquer funções
noutra instituição de Ensino Superior ou de Investigação, nacional ou estrangeira, carece de
autorização prévia do Reitor.

Artigo 14º
O título de Professor Emérito poderá ser retirado a qualquer tempo, pelo Reitor, quando se
verifique uma quebra das obrigações assumidas ou qualquer atitude ou compromisso
profissional que possa ser visto como conflitante com os interesses da Universidade do Porto ou
prejudique o seu bom nome e imagem.

Artigo 15º
A concessão do título de Professor Emérito será proclamada normalmente em cerimónia pública
no Dia da Universidade com entrega do diploma e de medalha, sendo a sua renovação feita por
simples proclamação.

3

UNIVERSIDADE DO PORTO
Título de Professor Emérito

Em reconhecimento dos altos serviços prestados à Universidade do Porto durante o seu período
de vinculação profissional, de dd de mmm de aaaa até dd de mmm de aaaa, convido (nome) a
usar o título de Professor Emérito da Universidade do Porto nos termos do regulamento
aprovado pelo Senado em 15 de Julho de 2003. A Universidade do Porto agradece a sua
disponibilidade para colaborar graciosamente no próximo quinquénio no…….

Universidade do Porto, em dd de mmm de aaaa
O Reitor

O Professor Emérito

4

Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de
contratação de doutorados destinado a estimular
o emprego científico e tecnológico

Legislação Consolidada

Diploma
Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico
em todas as áreas do conhecimento
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Decreto-Lei n.º 57/2016
de 29 de agosto
A aposta no conhecimento constitui um desígnio central do programa do XXI Governo Constitucional e do Programa
Nacional de Reformas, refletindo a relevância que o emprego científico assume na sociedade portuguesa.
O investimento no conhecimento, como comprovado nos últimos quarenta anos em Portugal, é um pilar essencial do
sucesso do desenvolvimento científico e tecnológico de um país, devendo traduzir-se numa política pública
inequivocamente orientada no sentido de estimular a crescente afirmação e reconhecimento da qualificação avançada e do
emprego de recursos humanos no plano nacional e internacional, em sintonia com a importância das atividades docente e
de investigação.
Neste sentido, há que reconhecer que o investimento em recursos humanos dedicados à atividade científica é fundamental
para garantir o aumento da qualificação da população e do emprego científico em Portugal, de modo a retomar um
processo de convergência progressiva com a Europa.
A atração e a fixação de recursos humanos qualificados, incluindo o estímulo à abertura de oportunidades de emprego e o
desenvolvimento de percursos profissionais de doutorados, juntamente com a promoção do rejuvenescimento dos recursos
humanos das entidades que integram o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), são propósitos fundamentais do
compromisso de Portugal com o conhecimento.
Assim, em cumprimento do seu programa e do Programa Nacional de Reformas, o XXI Governo Constitucional mantém a
atribuição de bolsas de pós-doutoramento exclusivamente para formação avançada, nos temos do Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica, e adota um regime jurídico de estímulo à contratação de investigadores doutorados, que visa
reforçar o emprego científico, bem como potenciar o impacto da investigação científica no ensino superior e promover uma
estreita articulação entre as atividades de investigação e desenvolvimento e as atividades de ensino, de promoção do
conhecimento e de divulgação de ciência.
Tal como consta no programa do Governo, a realização de contratos para investigadores doutorados será feita de forma
progressiva ao longo da legislatura, acompanhada de outros estímulos para além daquele que é objeto do presente
diploma. Nesse sentido, o reforço do emprego científico será apoiado em diversos instrumentos, entre os quais se
destacam os novos critérios de avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e a possibilidade de
contratação por parte das instituições de ensino superior, não se reduzindo essa política unicamente ao mecanismo agora
aprovado.
Estabelece-se, desde já, a obrigatoriedade de abertura de procedimentos concursais para a contratação de doutorados nas
instituições públicas, ou dotadas de financiamento público, em que os bolseiros de pós-doutoramento exerçam funções há
mais de três anos, seguidos ou interpolados. No entanto, também aqui o impacto do presente diploma não se esgota neste
mecanismo transitório. Ao tornar a contratação no regime regra para a constituição destes vínculos, associada à
implementação dos estímulos adequados, a médio prazo o novo regime de emprego científico visa abranger todos os
investigadores doutorados que já não se encontrem em período de formação.
De forma a potenciar a confiança no SCTN, estabelecem-se processos de avaliação exigentes, privilegiando a avaliação
por pares com base na discussão aprofundada dos conteúdos e resultados da atividade científica, com observância de
padrões internacionais e respeito por regras claras e transparentes reconhecidas pela comunidade científica.
Assume-se, pois, o preconizado em memorandos e documentos internacionais de relevo - como a Carta Europeia do
Investigador e o Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores a que se refere a Recomendação da
Comissão Europeia de 11 de março de 2005; a Declaração de São Francisco da American Society for Cell Biology, sobre a
avaliação da atividade de investigação e desenvolvimento, de dezembro de 2012; as Recomendações da Comissão sobre
Autorregulação Profissional em Ciência da Deutsche Forschungsgemeinschaft, de setembro de 2013; e o Manifesto de
Leiden sobre a utilização de métricas na avaliação científica, de abril de 2015 - por forma a consolidar na sociedade
portuguesa o entendimento de que o conteúdo das publicações científicas e a sua apropriação académica, científica, social
ou económica, é muito mais importante do que as métricas de publicação ou a sua apreciação em função das entidades
que as publicaram.
Este regime visa, assim, contribuir para: (i) a afirmação de um contexto organizativo versátil e aberto à inovação, capaz de
proporcionar a estabilidade institucional e financeira essencial ao bom funcionamento das instituições; (ii) a renovação
contínua da comunidade científica, assegurando um equilíbrio entre transição geracional e a manutenção do capital
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humano instalado, no quadro dos estatutos das carreiras docente e de investigação científica; (iii) a articulação entre as
entidades do SCTN e o tecido económico e produtivo, reforçando o emprego científico, nomeadamente em «Laboratórios
Colaborativos» que assumam a forma de colaborações institucionais.
Por outro lado, num contexto de reconhecida exigência e grande contenção orçamental, estimula-se, ainda, a
corresponsabilização da comunidade e das instituições científicas e académicas no desenvolvimento do país,
designadamente através da criação de consórcios, do incentivo à partilha de recursos materiais de instituições próximas e
da captação de receitas pelas instituições académicas e científicas para facilitar a contratação de jovens doutorados,
propósito que deve prevalecer sobre a rivalidade académica e a competição, ainda que saudável, entre instituições que
atuam na mesma área científica.
Deste modo, no âmbito do apoio à modernização progressiva do sistema de ensino superior e no contexto do reforço,
valorização e capacitação do ensino politécnico, pretende-se contribuir para a promoção das atividades de investigação,
valorizando, entre outras, a da investigação baseada na prática, por forma a contribuir para que o país recupere a sua
atratividade para captar jovens altamente qualificados.
Atenta a indispensabilidade do reforço do investimento em ciência e tecnologia para a qualificação do setor público, visase, também, contribuir para dotar os serviços e organismos públicos, incluindo os Laboratórios do Estado, de profissionais
mais qualificados, formalizando o emprego científico após o doutoramento e provando que o rejuvenescimento das
instituições, o combate à precariedade laboral e a promoção da segurança e justiça no trabalho podem ser
compatibilizadas, na esteira das melhores práticas internacionais.
Pretende-se, por último, contribuir para o reforço dos atuais centros de interface e de transferência de conhecimento,
incluindo os Centros Tecnológicos e de Engenharia, ou outro tipo de «Laboratórios Colaborativos», criados e desenvolvidos
com o intuito de incentivar a cooperação entre as instituições científicas e de ensino superior e o tecido produtivo,
promovendo o emprego qualificado gerador de valor social e económico, e mobilizador da capacidade de produção
industrial.
Em paralelo com as medidas agora tomadas, serão desenvolvidos, no quadro do Programa Nacional de Reformas, os
mecanismos adequados ao estímulo para a inserção de doutorados no tecido produtivo.
Refira-se ainda que, com o presente diploma, reforçam-se as condições de estabilidade e previsibilidade para os
investigadores doutorados, já que os contratos de trabalho têm o seu horizonte temporal alargado para seis anos, face aos
apenas cinco do programa Investigador FCT.
Para além do estabelecimento de vínculos laborais mais prolongados, este novo mecanismo admite um leque mais vasto
de níveis remuneratórios, o que torna os contratos mais acessíveis a um maior conjunto de investigadores. Ao contrário do
que sucedia no programa Investigador FCT, em que os níveis remuneratórios limitavam o número de contratos atribuídos e
se encontravam indexados ao estabelecido no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, criando uma verdadeira
carreira paralela, o presente diploma apresenta níveis remuneratórios mais flexíveis, que favorecem a contratação de
investigadores mais jovens.
No quadro da criação de estímulos adicionais para a contratação de doutorados, a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P., passa a considerar um novo enquadramento, mais rigoroso, do processo de atribuição de bolsas de pósdoutoramento e de gestão de ciência e tecnologia, no âmbito da aprovação dos respetivos regulamentos, bem como a
valorizar a contratação como modalidade principal de recrutamento de investigadores doutorados, no âmbito do processo
de avaliação das unidades de I&D.
Foram ouvidos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos, a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, o Fórum dos Laboratórios do Estado, o Conselho dos
Laboratórios Associados, a Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia, a Associação dos Bolseiros
de Investigação Científica e a Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas.
Foram observados os procedimentos de negociação coletiva decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015,
de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Capítulo I
Disposições gerais
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Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e
tecnológico em todas as áreas do conhecimento, a promover o rejuvenescimento das instituições que integram o Sistema
Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), bem como a valorizar as atividades de investigação científica, de
desenvolvimento tecnológico, de gestão e de comunicação de ciência e tecnologia nessas instituições.

Artigo 2.º
Âmbito

E

1 - O regime aprovado pelo presente decreto-lei aplica-se à contratação a termo resolutivo de doutorados para o exercício
de atividades de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico, de gestão e de comunicação de ciência e
tecnologia em instituições do SCTN, tendo em vista o desenvolvimento estratégico das mesmas e o reforço do investimento
em ciência e tecnologia.
2 - No caso das instituições privadas, o presente decreto-lei aplica-se apenas aos casos em que a contratação de
doutorados é financiada:
a) Pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), com base em recursos financeiros nacionais ou
europeus;
b) Por outras agências públicas nacionais de financiamento, com base em recursos financeiros nacionais ou europeus;
c) Através de cofinanciamento por recursos financeiros nacionais;
d) Por outros recursos públicos nacionais.

Artigo 3.º

R

Instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional

D

Para efeitos de aplicação do presente decreto-lei, consideram-se instituições do SCTN as seguintes:
a) Os Laboratórios do Estado;
b) As outras instituições públicas de investigação a que se refere o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2005, de 3 de junho, quer tenham ou não o estatuto de laboratório associado;
c) As instituições privadas de investigação a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 91/2005, de 3 de junho, quer tenham ou não o estatuto de laboratório associado;
d) As instituições de ensino superior públicas, incluindo as de natureza fundacional a que se refere o artigo 129.º da Lei n.º
62/2007, de 10 de setembro, que estabeleceu o regime jurídico das instituições de ensino superior;
e) Os estabelecimentos de ensino superior privados;
f) As empresas públicas e privadas, bem como outras instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, que desenvolvam
ou participem em atividades de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico, ou de comunicação de ciência e
tecnologia;
g) A FCT, I. P.;
h) A Direção-Geral do Ensino Superior.

Capítulo II
Recrutamento e contratação de doutorados

Secção I
Disposições comuns

Artigo 4.º
Seleção de doutorados
O recrutamento de doutorados ao abrigo do presente decreto-lei é efetuado mediante procedimento concursal.
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Artigo 5.º
Critérios de seleção
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1 - A seleção dos doutorados a contratar ao abrigo do presente decreto-lei realiza-se através da avaliação do seu percurso
científico e curricular.
2 - A avaliação do percurso científico e curricular incide sobre a relevância, qualidade e atualidade:
a) Da produção científica, tecnológica, cultural ou artística dos últimos cinco anos considerada mais relevante pelo
candidato;
b) Das atividades de investigação aplicada, ou baseada na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas
de maior impacto pelo candidato;
c) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente
no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior relevância pelo candidato;
d) Das atividades de gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação, ou da experiência na observação e
monitorização do sistema científico e tecnológico ou do ensino superior, em Portugal ou no estrangeiro.
3 - O período de cinco anos a que se refere o número anterior pode ser aumentado pelo júri, a pedido do candidato,
quando fundamentado em suspensão da atividade científica por razões socialmente protegidas, nomeadamente, por
motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, e outras situações de indisponibilidade para o trabalho
legalmente tuteladas.
4 - Os critérios de avaliação devem respeitar os seguintes princípios, quando aplicáveis:
a) Ser explícitos quanto à forma de proceder à avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos;
b) Não adotar procedimentos meramente quantitativos, baseados em indicadores, na contagem de publicações, ou no
cálculo dos seus fatores de impacto cumulativo;
c) Assumir que o conteúdo da produção científica é mais relevante que as métricas de publicação ou do que a entidade que
a publicou;
d) Considerar a qualidade intrínseca do conteúdo científico da atividade, selecionada pelo candidato, que deve ser alvo de
apreciação pelo júri;
e) Considerar a especificidade disciplinar.
5 - O processo de avaliação pode incluir uma entrevista ou uma sessão de apresentação ou demonstração pública pelos
candidatos, ou por uma parte dos candidatos a selecionar pelo júri, que se destina exclusivamente à clarificação de aspetos
relacionados com os resultados da sua investigação e tem um peso máximo de 10 % do total da avaliação.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19, em vigor a partir de 2017-07-24

Artigo 6.º
Modalidades de contratação
1 - A contratação de doutorados ao abrigo do presente decreto-lei realiza-se através de:
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho, no caso de contratos a celebrar por entidades sujeitas ao
regime de direito público;
b) Contrato de trabalho a termo incerto, nos termos do Código do Trabalho, no caso de contratos a celebrar por entidades
abrangidas pelo regime de direito privado.
2 - Os contratos referidos na alínea a) do número anterior são celebrados pelo prazo de três anos, automaticamente
renováveis por períodos de um ano até à duração máxima de seis anos, salvo se, e sem prejuízo de outras causas de
cessação ou extinção legalmente previstas, o órgão científico da instituição contratante propuser a sua cessação com
fundamento em avaliação desfavorável do trabalho desenvolvido pelo doutorado, realizada nos termos do regulamento em
vigor na instituição contratante, a qual deve ser comunicada ao interessado até 90 dias antes do termo do contrato.
3 - Os contratos a que alude a alínea b) do n.º 1 são celebrados pelo prazo máximo de seis anos, com fundamento na
execução de serviço determinado, precisamente definido e não duradouro.
4 - Nos casos em que na entidade contratante não exista órgão científico, o órgão executivo da instituição é competente
para emitir a proposta prevista no n.º 2.
5 - A instituição, em função do seu interesse estratégico, procede à abertura de procedimento concursal para categoria da
Versão à data de 11-01-2018

Pág. 4 de 10

Legislação Consolidada

carreira de investigação científica ou da carreira de docente do ensino superior, de acordo com as funções desempenhadas
pelo contratado doutorado, até seis meses antes do termo do prazo de seis anos referido no n.º 2.
6 - Independentemente do prazo a que alude o número anterior, as instituições podem, a todo o tempo, proceder à abertura
de procedimento concursal nos termos legais.
7 - O tempo de vigência dos contratos de trabalho celebrados ao abrigo do presente diploma é contabilizado para o
preenchimento do período experimental exigido para a contratação por tempo indeterminado com vista ao exercício de
funções de investigador ou docente, desde que cumprido na mesma área científica e instituição.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19, em vigor a partir de 2017-07-24

Artigo 7.º
Regime de exercício de funções
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1 - O exercício de funções em instituições públicas pelos doutorados é efetuado, em regra, em regime de dedicação
exclusiva, podendo, por opção do doutorado, realizar-se em regime de tempo integral.
2 - Entende-se por regime de tempo integral aquele que corresponde à duração semanal do trabalho para a generalidade
dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, de acordo com a LTFP, ou de contrato de
trabalho, ao abrigo do Código do Trabalho, consoante o regime laboral aplicável na instituição contratante.
3 - O regime de dedicação exclusiva implica a renúncia ao exercício de qualquer função ou atividade remunerada, pública
ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal.
4 - Não prejudica o exercício de funções em regime de dedicação exclusiva a perceção de remunerações decorrentes de:
a) Direitos de autor;
b) Edição de publicações científicas;
c) Direitos de propriedade industrial;
d) Realização de seminários, conferências, palestras, cursos de formação profissional de curta duração e outras atividades
análogas;
e) Atividades de docência em instituições do ensino superior, com a concordância do próprio, a autorização prévia da
instituição contratante e, se aplicável da unidade de investigação de acolhimento, e sem prejuízo do objeto do contrato,
desde que não excedam um máximo de quatro horas por semana e um valor médio anual de três horas semanais por
semestre, não podendo ainda abranger a responsabilidade exclusiva por cursos ou unidades curriculares;
f) Elaboração de estudos ou emissão de pareceres solicitados pelo Governo ou no âmbito de estruturas criadas ou de
comissões ou grupos de trabalho constituídos por aquele, ou solicitados por entidades públicas ou privadas, a nível
nacional ou internacional;
g) Participação em júris e comissões de avaliação.

Artigo 8.º
Deveres da instituição contratante
Sem prejuízo de outras obrigações, as instituições contratantes devem:
a) Integrar a atividade do doutorado no âmbito da política académica, científica e tecnológica da instituição;
b) Garantir as condições técnicas e logísticas necessárias para que o doutorado possa desenvolver as suas atividades de
acordo com o projeto de investigação científica ou o plano de trabalhos em que for integrado;
c) Respeitar a autonomia científica e técnica do doutorado;
d) Comunicar, atempadamente, ao doutorado, as regras de funcionamento da instituição e demais condições de exercício
das funções;
e) Adotar, no que se refere à higiene, segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para a instituição ou para
a atividade, da aplicação das prescrições legais e convencionais vigentes;
f) Definir contratualmente com o doutorado as condições referentes a direitos de propriedade intelectual e industrial, nos
termos estabelecidos sobre a matéria no Estatuto da Carreira de Investigação Científica.
g) Efetivar o direito dos doutorados de integrar os órgãos de gestão e científico das instituições;
h) Cumprir os demais deveres decorrentes da legislação e regulamentos aplicáveis, bem como do respetivo contrato.
Alterações
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Artigo 9.º
Deveres dos contratados
Os doutorados contratados ao abrigo do presente decreto-lei devem:
a) Cumprir o objeto fixado no respetivo contrato;
b) Cumprir e respeitar as regras de funcionamento interno da instituição contratante;
c) Utilizar e zelar pela conservação dos equipamentos e demais bens que lhes sejam confiados para efeitos do exercício
das funções;
d) Responder, atempadamente, às solicitações que lhe sejam dirigidas e facultar os documentos respeitantes à atividade
contratada, sem prejuízo, quando aplicável, dos abrangidos pelo sigilo profissional;
e) Manter a confidencialidade de toda a informação e dados a que tiver acesso e que sejam identificados como
confidenciais pela instituição;
f) Cumprir os demais deveres decorrentes da legislação e regulamentos aplicáveis, bem como do respetivo contrato.

Secção II
Contratação por instituições públicas

Artigo 10.º

E

Recrutamento

R

O recrutamento de doutorados realizado por instituições públicas ao abrigo do presente diploma é efetuado mediante
procedimento concursal de seleção internacional.

D

Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19, em vigor a partir de 2017-07-24

Artigo 11.º

Abertura do procedimento concursal

1 - A abertura do procedimento concursal é da responsabilidade:
a) Do órgão legal e estatutariamente competente da instituição contratante;
b) Da FCT, I. P.; ou
c) De qualquer outra entidade financiadora de atividade científica e tecnológica.
2 - A abertura do procedimento concursal é publicitada na 2.ª série do Diário da República, na bolsa de emprego público e
nos sítios na Internet da instituição contratante e da FCT, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa.

Artigo 12.º
Candidatura
1 - Ao procedimento concursal podem candidatar-se os doutorados nacionais, estrangeiros e apátridas que sejam
detentores de um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver.
2 - No processo de candidatura, o candidato deve apresentar a informação a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º, bem como
a que seja adicionalmente fixada por regulamento aplicável e pelo aviso de abertura do procedimento concursal.

Artigo 13.º
Júri
1 - A apreciação das candidaturas é realizada por um júri nomeado pelo órgão legal e estatutariamente competente da
instituição contratante, sob proposta da unidade de investigação de acolhimento do contratado, ou do investigador
responsável pelo projeto que enquadra e financia o contrato.
2 - Quando, nas situações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º, a abertura do concurso não seja realizada
pela instituição contratante, a nomeação do júri é realizada pelo órgão legalmente competente da instituição que procede à
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E

abertura do procedimento concursal.
3 - O júri deve, obrigatoriamente:
a) Ter o mínimo de três e o máximo de cinco membros;
b) Integrar maioritariamente membros pertencentes à área científica para a qual é aberto o procedimento concursal ou a
áreas afins relevantes no caso concreto.
4 - A presidência do júri compete:
a) Nos casos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º:
i) Ao dirigente máximo da instituição contratante;
ii) Ao dirigente da unidade de investigação de acolhimento do contratado ou a um investigador da mesma, por ele
nomeado; ou
iii) Ao investigador responsável pelo projeto que enquadra e financia o contrato;
b) Nos casos a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º, a quem seja nomeado pelo órgão legal e
estatutariamente competente da instituição que procede à abertura do procedimento concursal.
5 - O júri delibera através de votação nominal fundamentada de acordo com os critérios de seleção adotados e divulgados,
não sendo permitidas abstenções.
6 - As reuniões do júri, incluindo as destinadas à decisão final, podem ser realizadas por videoconferência.
7 - Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo do que nelas houver ocorrido, bem como os votos
emitidos por cada um dos membros e respetiva fundamentação.
8 - Após conclusão da aplicação dos critérios de seleção, o júri deve proceder à elaboração de uma lista ordenada dos
candidatos aprovados com a respetiva classificação.
9 - O prazo de proferimento das decisões finais do júri não pode ser superior a 90 dias, contados a partir da data limite para
a apresentação das candidaturas.

R

Artigo 14.º

Decisão final

D

1 - A homologação da deliberação final do júri é da competência do dirigente máximo da instituição responsável pela
abertura do procedimento concursal.
2 - A decisão final sobre a contratação é da competência do dirigente máximo da instituição contratante.
3 - Todos os atos praticados no âmbito do procedimento concursal estão sujeitos a impugnação, nos termos gerais
legalmente aplicáveis.

Artigo 15.º
Níveis remuneratórios
1 - Os contratos celebrados ao abrigo do presente diploma, incluindo os previstos no artigo 23.º, têm por referência os
níveis remuneratórios das categorias constantes dos artigos 10.º, 11.º e 12.º do Estatuto da Carreira de Investigação
Científica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, alterado pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 373/99, de 18 de setembro, devendo o Governo proceder à respetiva regulamentação respeitando os
seguintes critérios:
a) O nível remuneratório inicial a aplicar tem como referência o nível 33 da Tabela Remuneratória Única;
b) A determinação do nível remuneratório a aplicar não pode implicar perda de rendimento líquido mensal;
c) A progressão do nível remuneratório, tendo em consideração o trabalho desenvolvido no decurso do contrato.
2 - No aviso de abertura do procedimento concursal consta a categoria da carreira de investigação científica.
3 - (Revogado.)
4 - (Revogado.)
5 - Os doutorados que optem pelo regime de tempo integral, nos termos do artigo 7.º, auferem o montante correspondente
a dois terços dos valores dos níveis remuneratórios a que se refere o n.º 1.
6 - Caso os doutorados optem, durante a vigência do contrato de investigação, por mudar de regime de exercício de
funções, têm obrigatoriamente que respeitar um mínimo de permanência de um ano no regime para o qual transitem.
7 - Os contratos celebrados ao abrigo do presente decreto-lei encontram-se abrangidos pelas disposições que estabelecem
as condições relativas às valorizações remuneratórias estabelecidas anualmente na lei que aprova o Orçamento do Estado.
Alterações

Versão à data de 11-01-2018

Pág. 7 de 10

Legislação Consolidada

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19, em vigor a partir de 2017-07-24

Artigo 16.º
Pareceres e autorizações
O procedimento concursal e a contratação a que alude a presente secção e cujos encargos onerem, exclusivamente,
receitas transferidas da FCT, I. P., receitas próprias provenientes de programas, projetos e prestações de serviço e receitas
de programas e projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, estão dispensados:
a) De autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública,
designadamente a referida no n.º 3 do artigo 7.º da LTFP;
b) Da obtenção do parecer prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, referido no n.º 5 do artigo 30.º da LTFP;
c) Do procedimento de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, referido no artigo 265.º da LTFP.

Artigo 17.º
Financiamento
Os encargos resultantes dos contratos celebrados ao abrigo do presente decreto-lei oneram as dotações provenientes dos
programas e projetos no âmbito dos quais são realizadas as contratações e, apenas na insuficiência destes, outras receitas
próprias das entidades contratantes.

E

Secção III

R

Contratação por instituições de ensino superior públicas de regime fundacional

Artigo 18.º

Regime de contratação por instituições de ensino superior públicas de regime fundacional

D

1 - O disposto nos artigos 11.º a 17.º é aplicável ao recrutamento e contratação de doutorados a termo resolutivo para o
exercício de atividades de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e de comunicação de ciência e de
tecnologia em instituições de ensino superior públicas de regime fundacional.
2 - A contratação de doutorados a que se refere o número anterior realiza-se através de contrato de trabalho a termo
incerto, nos termos do Código do Trabalho.
3 - O nível remuneratório aplicável pode ser revisto, no sentido de um incremento positivo, após o decurso de três anos de
contrato de trabalho a termo incerto, por comum acordo entre as partes, tendo em consideração o trabalho desenvolvido no
decurso do contrato e os parâmetros a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º

Secção IV
Contratação por entidades privadas

Artigo 19.º
Regime de contratação por entidades privadas
1 - Com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 11.º a 15.º aplica-se ao recrutamento e contratação de
doutorados a termo resolutivo para o exercício de atividades de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico, de
gestão e de comunicação de ciência e de tecnologia em instituições privadas do SCTN, no âmbito de projetos financiados
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 2.º
2 - A contratação de doutorados a que se refere o número anterior realiza-se através de contrato de trabalho a termo
incerto, nos termos do Código do Trabalho.
3 - O nível remuneratório aplicável pode ser revisto, no sentido de um incremento positivo, após o decurso de três anos de
contrato de trabalho a termo incerto, por comum acordo entre as partes, tendo em consideração o trabalho desenvolvido no
decurso do contrato e os parâmetros a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º

Capítulo III
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Disposições finais e transitórias

Artigo 20.º
Programas e projetos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., ou por outra entidade financiadora
O recrutamento e a contratação de doutorados para programas e projetos financiados pela FCT, I. P., ou por outra entidade
financiadora de atividade científica e tecnológica são realizados nos termos deste decreto-lei e no respeito do que sobre
essa matéria tenha sido fixado no contrato-programa que rege a atribuição do financiamento.

Artigo 21.º
Legislação subsidiária
A contratação ao abrigo do presente decreto-lei rege-se, em tudo o que nele não estiver expressamente previsto, pela
legislação em vigor para os trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas ou em regime de
contrato de trabalho, ao abrigo do Código do Trabalho, consoante o regime laboral aplicável na instituição contratante.

Artigo 22.º
Cômputo das remunerações totais dos trabalhadores

R

E

Os encargos com os contratos celebrados pelas instituições públicas de ensino superior ao abrigo do presente decreto-lei
para execução de programas, projetos e prestações de serviço no âmbito das respetivas missões e atribuições não são
considerados para efeitos do cômputo do valor total das remunerações dos trabalhadores docentes e não docentes e
investigadores e não investigadores das instituições de ensino superior em relação ao valor comparativo anualmente fixado
pela lei que aprova o Orçamento do Estado, quando onerem exclusivamente receitas transferidas da FCT, I. P., receitas
próprias provenientes de programas, projetos e prestações de serviço, ou receitas de programas e projetos financiados ou
cofinanciados por fundos europeus.

D

Artigo 23.º

Norma transitória

1 - As instituições procedem, até 31 de dezembro de 2017 e até 31 de agosto de 2018, à abertura de dois procedimentos
concursais para a contratação de doutorados, ao abrigo do presente regime, para o desempenho das funções realizadas
por bolseiros doutorados que celebraram contratos de bolsa na sequência de concurso aberto ao abrigo do Estatuto do
Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de
agosto, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, e que desempenham funções
em instituições públicas há mais de três anos, seguidos ou interpolados, ou estejam a ser financiados por fundos públicos
há mais de três anos, igualmente seguidos ou interpolados.
2 - Os procedimentos concursais são realizados pelas instituições em que os bolseiros desempenham funções.
3 - (Revogado.)
4 - Os encargos resultantes das contratações de doutorados previstas no n.º 1, para o desempenho de funções que
estivessem a ser exercidas por bolseiros doutorados financiados direta ou indiretamente pela FCT, I. P., há mais de três
anos, seguidos ou interpolados, são suportados por esta, na sua totalidade e até ao termo dos contratos e das suas
renovações, através de contrato a realizar com a instituição de acolhimento do bolseiro ou investigador, a qual passa a
instituição contratante ao abrigo do presente diploma.
5 - Se o contratado ao abrigo do n.º 1 não estiver nas condições referidas no n.º 4, após concurso em que tenha sido
opositor um bolseiro doutorado financiado pela FCT, I. P., há mais de três anos, seguidos ou interpolados, esta assume os
encargos da contratação durante o período referido no n.º 2 do artigo 6.º, deduzido do período de contrato remanescente
do bolseiro preterido no concurso.
6 - As instituições podem substituir a obrigação de abertura de procedimentos concursais para a contratação de
doutorados, prevista no n.º 1, pela abertura de procedimentos concursais de ingresso nas carreiras docentes e de
investigação, desde que na mesma área científica em que o bolseiro doutorado exerce funções.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 57/2017 - Diário da República n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19, em vigor a partir de 2017-07-24
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Artigo 24.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 28/2013, de 19 de fevereiro.

Artigo 25.º
Aplicação no tempo
1 - A revogação referida no artigo anterior é feita sem prejuízo da transitória manutenção daquele regime, aplicável aos
contratos vigentes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, bem como às respetivas renovações.
2 - O Decreto-Lei n.º 28/2013, de 19 de fevereiro, mantém-se, ainda, aplicável aos procedimentos de concurso a decorrer à
data de entrada em vigor do presente decreto-lei, e à subsequente celebração e renovação dos respetivos contratos.

Artigo 26.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.

Assinatura

D

R

E

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de julho de 2016. - Augusto Ernesto Santos Silva - Fernando António
Portela Rocha de Andrade - Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Promulgado em 11 de agosto de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendado em 18 de agosto de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 57/2017

exigido para a contratação por tempo indeterminado
com vista ao exercício de funções de investigador ou
docente, desde que cumprido na mesma área científica
e instituição.

de 19 de julho

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento.
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto

Os artigos 5.º, 6.º, 8.º, 10.º, 15.º e 23.º do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — O processo de avaliação pode incluir uma entrevista ou uma sessão de apresentação ou demonstração
pública pelos candidatos, ou por uma parte dos candidatos a selecionar pelo júri, que se destina exclusivamente
à clarificação de aspetos relacionados com os resultados
da sua investigação e tem um peso máximo de 10 % do
total da avaliação.
Artigo 6.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — A instituição, em função do seu interesse estratégico, procede à abertura de procedimento concursal
para categoria da carreira de investigação científica ou
da carreira de docente do ensino superior, de acordo com
as funções desempenhadas pelo contratado doutorado,
até seis meses antes do termo do prazo de seis anos
referido no n.º 2.
6 — Independentemente do prazo a que alude o número anterior, as instituições podem, a todo o tempo,
proceder à abertura de procedimento concursal nos
termos legais.
7 — O tempo de vigência dos contratos de trabalho
celebrados ao abrigo do presente diploma é contabilizado para o preenchimento do período experimental

Artigo 8.º
[...]

[...]
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Efetivar o direito dos doutorados de integrar os
órgãos de gestão e científico das instituições;
h) Cumprir os demais deveres decorrentes da legislação e regulamentos aplicáveis, bem como do respetivo
contrato.
Artigo 10.º
[...]

O recrutamento de doutorados realizado por instituições
públicas ao abrigo do presente diploma é efetuado mediante procedimento concursal de seleção internacional.
Artigo 15.º
[...]

1 — Os contratos celebrados ao abrigo do presente
diploma, incluindo os previstos no artigo 23.º, têm por
referência os níveis remuneratórios das categorias constantes dos artigos 10.º, 11.º e 12.º do Estatuto da Carreira
de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 124/99, de 20 de abril, alterado pela Lei n.º 157/99,
de 14 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 373/99, de 18
de setembro, devendo o Governo proceder à respetiva
regulamentação respeitando os seguintes critérios:
a) O nível remuneratório inicial a aplicar tem como
referência o nível 33 da Tabela Remuneratória Única;
b) A determinação do nível remuneratório a aplicar
não pode implicar perda de rendimento líquido mensal;
c) A progressão do nível remuneratório, tendo em
consideração o trabalho desenvolvido no decurso do
contrato.
2 — No aviso de abertura do procedimento concursal
consta a categoria da carreira de investigação científica.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5— .....................................
6— .....................................
7— .....................................
Artigo 23.º
[...]

1 — As instituições procedem, até 31 de dezembro
de 2017 e até 31 de agosto de 2018, à abertura de dois
procedimentos concursais para a contratação de doutorados, ao abrigo do presente regime, para o desempenho
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das funções realizadas por bolseiros doutorados que
celebraram contratos de bolsa na sequência de concurso
aberto ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto,
alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, e que desempenham
funções em instituições públicas há mais de três anos,
seguidos ou interpolados, ou estejam a ser financiados
por fundos públicos há mais de três anos, igualmente
seguidos ou interpolados.
2— .....................................
3 — (Revogado.)
4 — Os encargos resultantes das contratações de
doutorados previstas no n.º 1, para o desempenho de
funções que estivessem a ser exercidas por bolseiros
doutorados financiados direta ou indiretamente pela
FCT, I. P., há mais de três anos, seguidos ou interpolados, são suportados por esta, na sua totalidade e até
ao termo dos contratos e das suas renovações, através
de contrato a realizar com a instituição de acolhimento
do bolseiro ou investigador, a qual passa a instituição
contratante ao abrigo do presente diploma.
5 — Se o contratado ao abrigo do n.º 1 não estiver nas
condições referidas no n.º 4, após concurso em que tenha
sido opositor um bolseiro doutorado financiado pela
FCT, I. P., há mais de três anos, seguidos ou interpolados,
esta assume os encargos da contratação durante o período
referido no n.º 2 do artigo 6.º, deduzido do período de
contrato remanescente do bolseiro preterido no concurso.
6 — As instituições podem substituir a obrigação de
abertura de procedimentos concursais para a contratação
de doutorados, prevista no n.º 1, pela abertura de procedimentos concursais de ingresso nas carreiras docentes
e de investigação, desde que na mesma área científica
em que o bolseiro doutorado exerce funções.»

3 — Adote medidas que permitam minorar os prejuízos
sofridos pelas famílias que vivem da agricultura e foram
fortemente atingidas pela catástrofe.
4 — Promova um sistema de seguros de calamidade
para a produção frutícola e, em particular, para a produção
de pequenos frutos, em moldes exequíveis e compatíveis
com os escassos recursos financeiros da agricultura familiar e das micro e pequenas empresas agrícolas.

Aprovada em 24 de maio de 2017.

Resolução da Assembleia da República n.º 154/2017

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 7 de julho de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendada em 7 de julho de 2017.
Pelo Primeiro-Ministro, Augusto Ernesto Santos Silva,
Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Resolução da Assembleia da República n.º 152/2017
Recomenda ao Governo que apoie os produtores agrícolas
do Vale do Vouga e promova um sistema de seguros
de colheita adequado às pequenas explorações agrícolas

AAssembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do
artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:
1 — Analise a necessidade e a possibilidade de decretar
o estado de calamidade pública para os concelhos da região
do Vale do Vouga mais afetados pela queda de granizo do
passado dia 19 de abril, assegurando auxílio financeiro aos
produtores pelos danos sofridos.
2 — Acione os recursos financeiros do Programa de
Desenvolvimento Rural — 2020 (PDR2020) que permitem
apoiar o restabelecimento do potencial produtivo.

Aprovada em 1 de junho de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Resolução da Assembleia da República n.º 153/2017
Recomenda ao Governo que promova uma campanha
de divulgação dos seguros agrícolas
e o aumento de cobertura dos seguros especiais

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — Promova, através do recurso à comunicação social,
plataformas digitais e outros meios adequados, como as
Direções Regionais de Agricultura e Pescas e as organizações de produtores de cada setor ou região, uma campanha
de divulgação massiva com vista a alertar os agricultores
para as vantagens dos seguros agrícolas, assegurando maior
informação, adesão e a redução dos respetivos custos.
2 — Proceda com celeridade à regulamentação dos seguros especiais para cobertura de um maior número de
culturas, bem como dos seguros pecuários.
Aprovada em 1 de junho de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão
Parlamentar de Inquérito à Recapitalização
da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco

A Assembleia da República, resolve nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, e ao abrigo do disposto no
artigo 11.º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, aprovado pela Lei n.º 5/93, de 1 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis n.os 126/97,
de 10 de dezembro, e 15/2007, de 3 de abril, prorrogar
o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos
e à Gestão do Banco até ao próximo dia 18 de julho, com
vista a conceder o prazo necessário ao Deputado relator
para desenvolver diligências no âmbito do relatório.
Aprovada em 30 de junho de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2017
O Conselho das Finanças Públicas é um órgão independente criado pelo artigo 12.º-I da Lei de Enquadramento

Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro, que procede à
regulamentação dos níveis remuneratórios dos contratos celebrados ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 57/2016
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FINANÇAS E ECONOMIA

Artigo 2.º
Atualização da taxa do imposto sobre os produtos
petrolíferos e energéticos

1 — A taxa do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aplicáveis à gasolina com teor de
chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro, classificada
pelos códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 49, é de € 556,64
por 1000 l.
2 — A taxa do ISP aplicável ao gasóleo, classificado
pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49, é de € 343,15
por 1000 l.
Artigo 3.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 345-C/2016, de 30 de dezembro.
Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro
de 2018.
O Ministro das Finanças, Mário José Gomes de Freitas
Centeno, em 21 de dezembro de 2017. — O Ministro da
Economia, Manuel de Herédia Caldeira Cabral, em 29 de
dezembro de 2017.
111033822

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017
de 29 de dezembro

Portaria n.º 385-I/2017
de 29 de dezembro

No Orçamento do Estado para 2018 seguiu-se uma
política de estabilização ao nível da tributação indireta,
procedendo-se a uma mera atualização de taxas no que respeita aos impostos especiais de consumo, que foi efetuada
tendo por referência o valor da inflação previsto.
Nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2010, de 21 de junho, a taxa unitária do Imposto
sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicável
à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário, é fixada,
para o continente, por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da economia.
Importa, pois, proceder à atualização, ao nível da inflação, do valor das taxas de ISP a aplicar no ano de 2018
a estes produtos, em linha com o Orçamento do Estado.
Nestes termos:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e da
Economia, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria atualiza o valor da taxa unitária do
imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos aplicável no continente à gasolina sem chumbo e ao gasóleo
rodoviário.

O Programa de Estímulo ao Emprego Científico visa,
na senda do preconizado pelo Programa do XXI Governo
Constitucional, reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional através do reforço das condições de emprego
científico em Portugal, tendo por referência as melhores
práticas internacionais e estimulando um processo de convergência com a Europa. Este objetivo será prosseguido
designadamente através do reforço e da diversificação de
instrumentos de apoio e da responsabilidade acrescida
das instituições científicas e de ensino superior, garantindo os contratos de legislatura assinados em julho de
2016 entre o Governo e as instituições de ensino superior.
A implementação do Programa de Estímulo ao Emprego
Científico foi iniciada com aprovação do regime jurídico
de estímulo à contratação de investigadores doutorados
constante do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, o qual promove
o emprego científico, potencia o impacto das atividades
de investigação e desenvolvimento (I&D) e procura uma
estreita articulação entre as atividades de investigação e
desenvolvimento e as atividades de ensino superior, de
promoção do conhecimento e de divulgação de ciência.
Este novo regime de emprego científico tem como objetivo tornar os contratos de trabalho como o vínculo normal para o trabalho científico pós-doutoral em Portugal,
visando abranger todos os investigadores doutorados que
já não se encontrem em período de formação. O Governo
estima que, até ao fim da presente legislatura, possam
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ser celebrados cinco mil novos contratos de investigadores doutorados para o exercício de atividades de I&D.
Pretende-se, assim, reforçar as condições de emprego
para atividade de I&D, em associação com a necessidade
crescente em estimular a maturidade científica das nossas
instituições, diferenciando: i) a formação doutoral; ii) o recrutamento pós-doutoral em condições de contrato de trabalho,
e iii) o acesso a carreiras científicas e académicas.
O Governo, no âmbito do Programa Nacional de Reformas, promoverá os apoios financeiros adequados para
que a contratação de investigadores doutorados para o
exercício de atividades de I&D seja estimulada no quadro
desta legislatura, reduzindo a precariedade de vínculos
e mobilizando um quadro diversificado de apoios ao
emprego científico, designadamente a atribuir pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), os
quais incluirão:
i) O apoio direto à contratação de diferentes níveis de investigadores doutorados por instituições académicas e científicas, através de concursos anuais a abrir pela FCT, I. P.,
para candidaturas individuais de doutorados;
ii) O apoio ao desenvolvimento de planos de emprego
científico e desenvolvimento de carreiras científicas por
instituições académicas e científicas, através de concursos
periódicos a abrir pela FCT, I. P., os quais devem estimular
a responsabilização das instituições para reforçarem as
suas carreiras;
iii) O apoio ao desenvolvimento de pacotes plurianuais
de contratação de investigadores doutorados através da
componente de financiamento plurianual das unidades de
I&D, na sequência do processo em curso de avaliação das
unidades de I&D;
iv) O apoio ao desenvolvimento de projetos de I&D
consagrando a contratação de investigadores doutorados
pelas próprias instituições científicas no âmbito das equipas de projeto;
v) O apoio direto à contratação, por instituições académicas e científicas, de investigadores doutorados titulares de bolsa que desempenham funções há mais de
três anos, seguidos ou interpolados, ou financiados por
fundos públicos de financiamento de atividade científica, a implementar através dos concursos a abrir pelas
instituições no âmbito da norma transitória constante do
artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto,
na sua redação atual.
Pelo regime transitório supra referido são abrangidos os doutorados que, em 1 de setembro de 2016, desempenhavam funções há mais de três anos, seguidos
ou interpolados, ainda que a sua bolsa tenha entretanto
cessado, mas também os doutorados que, tendo já bolsa
ativa em 1 de setembro de 2016, venham a perfazer mais
de três anos de funções até 31 dezembro de 2017 ou 31
de agosto de 2018. No caso de ingresso na carreira nos
termos previstos no n.º 6 do mesmo artigo 23.º, o apoio
financeiro à contratação é feito por um período de três
anos e em valor correspondente ao nível 54 da Tabela
Remuneratória Única, no caso de concurso para carreira
de investigação científica, e ao nível 23, no caso de concurso para carreira docente, desde que o contratado seja
integrado numa unidade de I&D avaliada pela FCT e a
respetiva distribuição de serviço docente não seja superior
a seis horas por semana.
Este quadro diversificado de apoios ao emprego científico é ainda complementado com outros instrumentos de

apoio à atividade de I&D facilitando o emprego científico
através de fundos europeus, designadamente através do
Portugal 2020, assim como pela necessária mobilização
das próprias instituições científicas e, sobretudo, de ensino superior, para processos internos de recrutamento e
progressão de carreiras.
O presente decreto regulamentar vem, assim, fixar os
níveis remuneratórios dos contratos a celebrar ao abrigo do
regime de contratação de doutorados destinado a estimular
o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento, completando as disposições necessárias à
completa execução desse diploma.
Foram ouvidas a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia e a Associação dos Bolseiros
de Investigação Científica.
Foi promovida a audição do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador
dos Institutos Superiores Politécnicos.
Foram observados os procedimentos de negociação
coletiva decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sua redação atual.
Assim:
Nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição
e do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na sua redação atual, o Governo decreta o
seguinte:
Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente decreto regulamentar procede à regulamentação dos níveis remuneratórios dos contratos
celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, na sua redação atual, que aprova um regime de
contratação de doutorados destinado a estimular o emprego
científico e tecnológico.
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 4.º,
o presente decreto regulamentar não é aplicável aos contratos celebrados nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 6.º
e do n.º 6 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na sua redação atual, devendo estes respeitar o disposto no estatuto da carreira ao abrigo do qual se
abrem os respetivos procedimentos concursais e demais
legislação aplicável.
Artigo 2.º
Níveis remuneratórios

1 — A remuneração dos contratos mencionados no artigo
anterior tem por referência os níveis remuneratórios das
categorias de investigador auxiliar, investigador principal e
investigador coordenador, previstos no Estatuto da Carreira
de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 124/99, de 20 de abril, na sua redação atual, e o nível
inicial a aplicar tem como referência o nível remuneratório
33 da Tabela Remuneratória Única (TRU) de acordo com
as posições seguintes:
Posições remuneratórias

Nível inicial . . . . . . . . . .

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

TRU 33

TRU 38

TRU 44

TRU 49
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2 — Os níveis remuneratórios das categorias de investigador auxiliar e de investigador principal referidos no
número anterior têm por referência as respetivas categorias
sem habilitação e agregação.
3 — O aviso de abertura do procedimento concursal
indica o nível inicial ou a categoria de referência da carreira de investigação a que se destina, bem como o nível
remuneratório a atribuir ao contrato a celebrar e a correspondente remuneração base.
4 — O nível inicial destina-se a doutorados com reduzida experiência pós-doutoral ou sem currículo científico
após doutoramento.
Artigo 3.º
Regime de exercício de funções

1 — Os doutorados que optem pelo regime de tempo integral, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na sua redação atual, auferem o montante
correspondente a dois terços dos valores dos níveis remuneratórios publicitados no aviso de abertura do procedimento
concursal a que se refere o artigo anterior.
2 — Caso os doutorados optem, durante a vigência do
contrato de investigação, por mudar de regime de exercício de funções, têm obrigatoriamente que respeitar um
mínimo de permanência de um ano no regime para o qual
transitem.
Artigo 4.º
Alteração do nível remuneratório

A progressão entre níveis remuneratórios é feita de
acordo com os sistemas de avaliação de desempenho de
investigadores vigentes, ou a criar quando não existam,
nas instituições contratantes.
Artigo 5.º
Contratos celebrados ao abrigo do regime transitório

1 — Os contratos celebrados ao abrigo do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto,
na sua redação atual, são remunerados de acordo com o
nível remuneratório 33 da TRU, sem prejuízo do disposto
no n.º 3.
2 — Os contratos celebrados ao abrigo de concursos
abertos até 31 de agosto de 2017 por força do disposto
na norma referida no número anterior são remunerados
pelo nível 33 da TRU, devendo as entidades envolvidas
promover a alteração do contrato de trabalho e do respetivo
contrato de financiamento, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.

I SÉRIE

3 — Nas situações em que o subsídio de manutenção
mensal da bolsa paga ao bolseiro doutorado que se encontrava a desempenhar as funções que determinaram a
abertura do concurso seja superior ao nível 33 da TRU, o
aviso de abertura do procedimento concursal fixa o nível
remuneratório da TRU adequado a garantir que, caso seja
selecionado no âmbito daquele concurso, o rendimento
líquido mensal a receber pelo doutorado é, no mínimo, de
montante idêntico à bolsa mensal anteriormente paga pelo
desempenho das funções.
4 — Os encargos resultantes da contratação de doutorados que, de acordo com n.º 4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na sua redação atual,
devam ser suportados pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), incluem a remuneração inicial e eventuais progressões de níveis remuneratórios que
venham a ser devidas em virtude da aplicação dos mecanismos legais em vigor, limitados, no caso das entidades
abrangidas pelo regime de direito privado, a valor homólogo ao aplicável no caso de trabalhadores em funções
públicas.
5 — Quando a instituição optar pela abertura de procedimento concursal de ingresso nas carreiras de investigação e docente nos termos do n.º 6 do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na sua redação
atual, a FCT, I. P., suporta, durante um período de três
anos, parte dos encargos da contratação em valor correspondente ao nível 54 da TRU, no caso de concurso de
carreira de investigação, e ao nível 23 da TRU, no caso de
concurso de carreira docente, desde que o contratado seja
integrado numa unidade de I&D avaliada pela FCT, I. P.,
e o seu serviço docente não exceda as seis horas semanais.
Artigo 6.º
Entrada em vigor

O presente decreto regulamentar entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de
dezembro de 2017. — Augusto Ernesto Santos Silva —
Mário José Gomes de Freitas Centeno — Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Promulgado em 28 de dezembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendado em 29 de dezembro de 2017.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
111033871
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Regulamento do emprego científico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

REGULAMENTO DO EMPREGO CIENTÍFICO
(REC)

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Conselho Diretivo

NOTA JUSTIFICATIVA

1.

CONTEXTO DO PROJETO
Justificação e objetivos do projeto

A aposta no conhecimento constitui um desígnio central do programa do XXI Governo Constitucional e do
Programa Nacional de Reformas, refletindo a relevância que o emprego científico assume na sociedade
portuguesa.
O investimento no conhecimento, como comprovado nos últimos quarenta anos em Portugal, é um pilar
essencial do sucesso do desenvolvimento científico e tecnológico de um país, devendo traduzir-se numa
política pública inequivocamente orientada no sentido de estimular a crescente afirmação e
reconhecimento da qualificação avançada e do emprego de recursos humanos no plano nacional e
internacional, em sintonia com a importância das atividades docente e de investigação.
A atração e a fixação de recursos humanos qualificados, incluindo o estímulo à abertura de oportunidades
de emprego e o desenvolvimento de percursos profissionais de doutorados, juntamente com a promoção
do rejuvenescimento dos recursos humanos das entidades que integram o Sistema Científico e Tecnológico
Nacional (SCTN), são propósitos fundamentais do compromisso de Portugal com o conhecimento.
No âmbito do Programa Nacional de Reformas, da Agenda “Compromisso com a Ciência e Conhecimento”,
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2016, de 3 de junho e do Programa de Estímulo
ao Emprego Científico, prevê-se o lançamento de apoios financeiros adequados para que seja estimulada a
contratação de novos investigadores e de planos de emprego científico e desenvolvimento de carreiras
científicas por instituições de ensino superior, laboratórios do Estado e instituições científicas, públicas ou
privadas, promovendo o emprego científico e académico, proporcionando o rejuvenescimento institucional
e reduzindo a precariedade dos vínculos na investigação científica, através de um quadro diversificado de
apoio ao emprego científico e académico.
Procura-se com estes apoios financeiros reforçar o sistema científico e tecnológico nacional e contrariar a
precariedade dos seus investigadores sendo que para o efeito é crucial aumentar as oportunidades de
emprego para doutores, com vista a garantir a formalização do emprego científico após o doutoramento,
contribuir para a maior atratividade do território nacional para captar jovens altamente qualificados e,
ainda, garantir o rejuvenescimento das instituições científicas, atraindo mais e melhores cientista e facilitar
um quadro que estimule a mobilidade de investigadores.
Neste quadro cabe à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, I.P.) agir, também, como facilitador
do reforço do emprego científico.
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Assim a FCT, I.P. cria, por esta via, dois instrumentos de apoio específicos de estímulo ao emprego
científico, de natureza competitiva, a saber:
(1) Apoio direto à contratação de investigadores doutorados, através de concursos anuais
promovidos pela FCT, I.P., de modo a facilitar a integração contínua e sistemática de doutores nas
instituições científicas, a partir de 2017 – Apoio à contratação de investigadores doutorados em
todas as áreas científicas e à sua inserção em unidades de investigação, financiadas pela FCT, e
respetivas instituições de acolhimento.
(2) Apoio ao desenvolvimento de atividades de I&D consagrando e estimulando, entre outros, a
contratação de investigadores doutorados pelas instituições científicas, através de concursos
anuais dirigidos as instituições, a promover pela FCT, I.P., a partir de 2017 - Apoio a planos de
emprego científico e desenvolvimento de carreiras científicas por instituições de ensino superior,
laboratórios de Estado e instituições científicas, públicas ou privadas.

2.

ELEMENTOS JURÍDICOS DO PROJETO

O presente projeto estabelece as regras de atribuição de apoios, seus destinatários, documentos de
candidatura, composição e competências dos painéis de avaliação, parâmetros de avaliação, condições
gerais do apoio, causas da sua redução e revogação, condições gerais da contratação de doutorados, entre
outros aspetos. Na sua elaboração visou-se a prossecução do interesse público, da proteção dos direitos e
interesses dos cidadãos, da boa administração, o respeito pelos princípios da legalidade, da justiça e da
razoabilidade, da igualdade e da imparcialidade, a estabilidade financeira e jurídica, a transparência, a
administração eletrónica e o controlo eficaz na atribuição e aplicação dos apoios aos destinatários
abrangidos por este ato normativo.
O presente projeto é feito ao abrigo conjugado das seguintes disposições: alíneas a), c) e e), todas do n.º 2
do art.º 3.º do Decreto-lei n.º 55/2013, de 17 de abril, que aprovou a lei orgânica da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia I.P., da alínea h) do art.º 21.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 41.º, ambas da Lei n.º
3/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo Decreto-lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e alterada pelo
Decreto-lei n.º 123/2012, de 20 de junho.
O presente regulamento é compatível com a Regulamentação sobre Auxílios de Estado, nomeadamente com o
Regulamento (EU) n.º 651/2014, de 16 de Junho (Regulamento Geral de Isenção por Categorias, RGIC).

3.

PONDERAÇÃO DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS

Dando cumprimento ao disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o qual impõe a introdução de uma «nota justificativa» aos
regulamentos e estabelece que a mesma deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas
projetadas/adotadas, cumpre enfatizar os benefícios diretos para os destinatários individuais que usufruam
dos apoios previstos neste Regulamento, que se estendem às instituições do STCN e à população em geral,
que beneficia da atividade daqueles.
REGULAMENTO DO EMPREGO CIENTÍFICO (REC) | 3

Há, pois, por um lado, uma vantagem decorrente da aprovação do presente regulamento: a introdução de
novas regras na atribuição de apoios à contratação de doutorados, com ganhos ao nível da transparência e
do rigor na transferência destes subsídios e, bem assim, no que concerne ao tratamento equitativo dos
seus destinatários. Por outro lado, premeia-se a importância, a qualidade e a relevância das candidaturas a
apoiar.
Sai também reforçada uma visão de reciprocidade na relação estabelecida entre a FCT, I.P., os doutorados
e as instituições envolvidas: à prestação da FCT, I.P., contrapõe-se uma contraprestação por parte dos
doutorados/instituições contratantes, traduzida na realização de atividades de investigação, com
importância fundamental no reforço do SCTN, proporcionando assim o rejuvenescimento das instituições
científicas e de ensino superior.
No fundo, à visão simplista e unilateral de atribuição de apoios contrapõe-se uma relação sinalagmática de
reciprocidade, que coloca o acento tónico numa perspetiva de permanente colaboração institucional.
Ademais, com a introdução de critérios disciplinadores da atribuição dos apoios e a subsequente aplicação
do presente instrumento normativo, cumprem-se várias das atribuições que, em matéria de ciência estão
atribuídas à FCT, I.P. – cf. art.º 3.º do Decreto-lei n.º 55/2013, de 17 de abril, que aprovou a lei orgânica da
FCT, I.P.
Quanto aos custos decorrentes das medidas previstas no regulamento, os mesmos serão aferidos pela sua
inscrição nos documentos previsionais da FCT, I.P., principalmente no orçamento anual. Com a aprovação
do presente regulamento, que define regras e procedimentos na atribuição de apoio, não ocorrerão custos
de forma imediata. Não é possível especificar, aqui e agora, os custos que a aplicação deste regulamento
implica, sendo certo que os mesmos podem ser apreciados, em cada ano, pela análise dos documentos
previsionais, com a posterior confirmação nos documentos de prestação de contas referentes ao exercício
económico em causa. De todo o modo, a ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas não
exige uma quantificação exata dos mesmos, podendo esta ser substituída por uma análise
custos/efetividade.
Foram assim ponderados os benefícios e os custos decorrentes da aplicação das regras definidas no
presente ato normativo, concluindo-se que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados.
Bem perspetivadas as coisas, inexistem custos que advenham imediata e diretamente da aprovação do
regulamento, porquanto a atribuição dos apoios não decorre ipso facto da existência deste instrumento,
que se limita a disciplinar as respetivas regras da sua atribuição.

O Conselho Diretivo
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REGULAMENTO DO EMPREGO CIENTÍFICO
(REC)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto das alíneas a), c), e e) do n.º 2 do art.º 3.º do
Decreto-lei n.º 55/2013, de 17 de abril, que aprovou a lei orgânica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
I.P., e da alínea h) do art.º 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17 de janeiro, e alterada pelo Decreto-lei n.º 123/2012, de 20 de junho.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto
1 — O presente regulamento tem por objeto estabelecer as condições de acesso e as regras do apoio à
contratação de doutorados com vista à sua inserção no sistema científico e tecnológico nacional (STCN).
2 — O presente regulamento aplica-se a todo o território nacional.
3 — A contratação de doutorados é financiada por fundos nacionais através da FCT, I.P. e, quando elegível,
cofinanciada por verbas de outras fontes.
4 — Podem ser definidas no aviso para apresentação de candidaturas outras condições técnicas e ou restrições
às regras descritas neste regulamento.

Artigo 3.º
Objetivos
O apoio à contratação de doutorados tem como objetivos:
a) Apoiar, aprofundar e especializar o exercício de atividades de investigação científica, desenvolvimento
tecnológico e de gestão e comunicação em C&T, desenvolvidas por doutorados;
b) Estimular o emprego científico, em termos da contratação de investigadores doutorados para o
exercício de atividades de investigação e desenvolvimento, no âmbito de contextos institucionais
distintos que caracterizam o sistema científico e tecnológico nacional;
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c) Reforçar o emprego científico em Portugal, incluindo aquele orientado para a inovação, de modo a
contribuir para o aumento da competitividade do tecido produtivo e social.

Artigo 4.º
Destinatários dos apoios
1 — São destinatários dos apoios:
a) Apoio Individual: Doutorados, em qualquer área científica, que pretendam desenvolver atividade de
investigação científica, desenvolvimento tecnológico ou de gestão e comunicação em C&T em Portugal
integrados em unidades de I&D financiadas pela FCT,I.P;
b) Apoio Institucional:
i. Entidades não empresariais do sistema de I&I, designadamente instituições do ensino superior,
seus institutos e unidades de I&D, Laboratórios do Estado ou internacionais com sede em Portugal
e instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D,
incluindo laboratórios associados e laboratórios colaborativos.
ii. Empresas cuja atividade haja sido reconhecida como de interesse científico ou tecnológico ou às
quais tenha sido atribuído o título de Laboratório colaborativo.
2 — No caso de unidades de I&D sem personalidade jurídica, os contratos-programa ou outros instrumentos
similares que sejam celebrados são outorgados pela instituição dotada de personalidade jurídica em que as
mesmas se integrem e pelo responsável máximo da unidade de I&D.

Artigo 5.º
Apoios
1 — Os apoios a conceder pela FCT, I.P., revestem a natureza de subvenções reembolsáveis.
2 — Por subvenções reembolsáveis entende-se o reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.
3 — Os apoios atribuídos devem observar os limiares previstos no Regulamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de
Dezembro, aplicável aos Auxílios de Minimis, ou quando tal não suceda, as condições estabelecidas no
Regulamento (EU) n.º651/2014, de 16 de Junho (Regulamento Geral de Isenção por Categorias, RGIC), para que
se verifique a isenção de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado.

Artigo 6.º
Modalidades de apresentação de candidaturas
1 — A apresentação de candidaturas é feita no âmbito de um procedimento concursal.
2 — Podem ser abertos procedimentos concursais nas seguintes modalidades:
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a) Procedimento Concursal de Apoio Individual, onde a submissão de candidaturas é feita por
doutorados, em qualquer área científica, apoiados por uma unidade de I&D, designada por instituição
de acolhimento;
b) Procedimento Concursal de Apoio Institucional, onde a submissão de candidaturas é feita pelas
instituições referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, designadas por instituição beneficiária.

Artigo 7.º
Abertura do procedimento concursal
1 — A abertura do procedimento concursal é feita através de deliberação do Conselho Diretivo.
2 — O aviso de apresentação de candidaturas é publicitado no portal da FCT, I.P., sem prejuízo da sua divulgação
por outros meios considerados necessários.
3 — O prazo para apresentação de candidaturas é definido no aviso não podendo ser inferior a 20 dias úteis.
4 — As candidaturas são submetidas no prazo e condições indicadas no aviso de apresentação de candidaturas.

Artigo 8.º
Avisos para apresentação de candidaturas
Sem prejuízo de outros, os avisos para apresentação de candidaturas devem conter os seguintes elementos:
a) Os objetivos e as prioridades visadas no trabalho a desenvolver, incluindo a identificação prioritária de
pelo menos um dos objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável;
b) Os destinatários dos apoios e a modalidade do procedimento concursal;
c) A dotação indicativa do apoio a conceder ou do número de contratos a apoiar;
d) Os limites ao número de candidaturas a submeter;
e) As regras e os limites à elegibilidade de despesa;
f)

As condições de atribuição do apoio nomeadamente as taxas de cofinanciamento e os montantes
mínimos e máximos;

g) Os parâmetros de avaliação, especificando a metodologia de avaliação descrita no guião de avaliação,
com indicação do limiar de mérito mínimo;
h) A documentação da candidatura;
i)

O ponto de contacto onde podem ser obtidas informações ou esclarecimentos adicionais.
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Artigo 9.º
Verificação de admissibilidade das candidaturas
1 — A verificação dos requisitos formais de admissibilidade das candidaturas é efetuada pelos serviços da FCT,
I.P.
2 — A não apresentação dos esclarecimentos, informações ou documentos que sejam solicitados, no prazo de 5
dias úteis, significa a desistência da candidatura.
3 — A lista das candidaturas admitidas e excluídas ao procedimento é aprovada pelo Conselho Diretivo, com
possibilidade de delegação, sendo divulgada no portal da FCT, I.P.
4 — Os candidatos excluídos são notificados para os efeitos previstos no artigo 12.º.

Artigo 10.º
Parâmetros de avaliação
1 — As candidaturas são avaliadas tendo em conta o mérito da candidatura com base nos parâmetros fixados no
aviso para apresentação de candidaturas e no respetivo guião de avaliação.
2 — As candidaturas avaliadas são ordenadas por ordem decrescente em função do mérito e selecionadas até
ao limite orçamental ou número de contratos definido no aviso para apresentação de candidaturas, sem
prejuízo do limite ou número de contratos poder ser reforçado por decisão da FCT, I.P., e verificado o limiar de
mérito mínimo definido naquele aviso.

Artigo 11.º
Painéis de avaliação
1 — Os painéis de avaliação são designados por deliberação do Conselho Diretivo da FCT, I.P., ou por quem este
delegue, sendo a sua composição divulgada na página eletrónica da FCT, I.P. antes da audiência prévia.
2 — Os painéis de avaliação são constituídos preferencialmente por peritos internacionais de reconhecido
mérito, sendo assegurada a representatividade das áreas científicas correspondentes aos conselhos científicos
da FCT, I.P.
3 — Os painéis de avaliação podem recorrer a avaliadores externos, os quais elaboram pareceres sobre as
candidaturas que lhes forem atribuídas destinados a informar o trabalho e as decisões dos painéis.
4 — É aplicável ao procedimento de avaliação o regime de garantias de imparcialidade previsto nos artigos 69.º
a 76.º do Código do Procedimento Administrativo, e ainda os de confidencialidade, transparência, e a não
existência de conflitos de interesse.
5 — Compete aos painéis de avaliação:
a) Aplicar e deliberar fundamentadamente de acordo com os parâmetros de avaliação definidos no aviso
para apresentação de candidaturas e no guião de avaliação;
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b) Elaborar um parecer de avaliação de cada candidatura;
c) Selecionar e hierarquizar as candidaturas a apoiar;
d) Elaborar um Relatório Final que inclua, para além dos resultados, críticas ou recomendações que
possam contribuir para a melhoria do sistema de avaliação. O Relatório Final deverá identificar todas as
situações de conflito de interesses verificadas durante o funcionamento do painel.

6 — As reuniões, incluindo as destinadas à decisão final, podem ser realizadas por videoconferência.
7 — De cada reunião é lavrada a respetiva ata, na qual se procede a um resumo dos trabalhos ocorridos,
designadamente, indicando a data e o local, os membros presentes, a respetiva fundamentação das
classificações atribuídas, os assuntos agendados e tratados da ordem do dia, as candidaturas analisadas e a
respetivas deliberações.
8 — Após conclusão da aplicação dos parâmetros de avaliação, os membros de cada painel procedem à
elaboração, nos termos do n.º 2 do artigo anterior, da lista ordenada das candidaturas.
9 — As listas referidas no número anterior são objeto de aprovação pelo membro do Conselho Diretivo com
poderes delegados em razão da matéria, a quem compete igualmente proferir a decisão final.

Artigo 12.º
Notificação da proposta de decisão, audiência prévia e decisão
1 — A FCT, I.P. notifica da proposta de decisão e do parecer do respetivo painel de avaliação, sem prejuízo da
dispensa prevista no Código do Procedimento Administrativo, no prazo de vinte dias úteis após a receção dos
pareceres e relatórios dos painéis de avaliação.
2 — O Conselho Diretivo da FCT, I.P. pode notificar da proposta de decisão antes da receção de todos os
pareceres.
3 — O candidato/instituição beneficiária pode, caso queira, pronunciar-se sobre a proposta de decisão, no prazo
de dez dias úteis, contados da notificação da proposta de decisão.
4 — Os comentários apresentados pelo candidato/instituição beneficiária à proposta de decisão são apreciados:
a) Pela FCT, I.P. nos aspetos administrativos e processuais;
b) Pelos painéis que procederam à avaliação, no que diz respeito a questões de natureza científica.
5 — As observações de natureza administrativa ou processual e as observações de natureza científica são
submetidas em simultâneo, no portal da FCT, I.P.
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Artigo 13.º
Reclamação
1 — Após notificação da decisão, cabe reclamação para o conselho diretivo da FCT, I.P. no prazo de quinze dias
úteis.
2 — A reclamação é analisada:
a) pela FCT, I.P., nos aspetos administrativos e processuais;
b) por um segundo painel de peritos independentes, nos aspetos do mérito científico, que recomendam,
de forma devidamente justificada, a manutenção ou a modificação da decisão.
3 — Constitui fundamento para modificação da decisão a confirmação da existência de erros grosseiros ou atos
negligentes.
4 — O Conselho Diretivo da FCT, I.P., ou algum dos seus membros em que delegue, designa os membros que
compõem os painéis de peritos referidos na alínea b) do n.º 2.
5 — Os painéis de peritos, referidos na alínea b) do n.º 2, elaboram um Relatório Final que inclui, para além dos
resultados, críticas ou recomendações que possam contribuir para a melhoria do sistema de avaliação, assim
como a identificação de todas as situações de conflito de interesse verificadas durante o funcionamento do
painel.

Artigo 14.º
Cessação do procedimento
1 — O procedimento concursal cessa com a celebração do contrato-programa com a FCT, I.P. ou quando a
celebração não ocorra no prazo definido para o efeito.
2 — O procedimento concursal pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Conselho Diretivo,
homologado pela tutela, desde que ainda não se tenha procedido à notificação da lista de ordenação final dos
candidatos.

Artigo 15.º
Redução ou revogação do apoio
1 — O incumprimento das obrigações, bem como a inexistência ou a perda de qualquer dos requisitos de
concessão do apoio podem determinar a sua redução ou revogação.
2 — Constituem fundamentos suscetíveis de determinar a redução do apoio ou, mantendo-se a situação, a sua
revogação, designadamente e quando aplicável:
a) O incumprimento, total ou parcial, das obrigações dos destinatários;
b) A justificação da despesa ou a imputação de valores superiores aos legalmente permitidos ou de valores
não elegíveis;
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c) O incumprimento das normas relativas a informação e publicidade, e de divulgação de publicações
científicas geradas no âmbito do apoio, de acordo com a política de acesso aberto da FCT, I.P., sendo a
redução determinada em função da gravidade do incumprimento;
d) O desrespeito por normas éticas de conduta e pelo disposto na legislação europeia e nacional aplicável,
devendo aplicar-se uma redução proporcional à gravidade do incumprimento.
3 — Constituem fundamentos suscetíveis de determinar a revogação do apoio designadamente:
a) Não envio do contrato-programa à FCT, I.P., no prazo definido para o efeito;
b) A execução do contrato-programa não tenha início no prazo máximo de 90 dias, no caso de apoio
individual, e de 6 meses, no caso de apoio institucional, contados a partir da data de notificação da
decisão de apoio;
c) Não cumprimento dos regulamentos ou dos compromissos assumidos, que ponha em causa a
consecução dos objetivos definidos, por motivo imputável aos destinatários do apoio, bem como a
recusa de prestação de informações ou de outros elementos relevantes que forem solicitados;
d) Não cumprimento, por facto imputável à Instituição de Acolhimento ou Beneficiária, das suas
obrigações legais, nomeadamente as fiscais e para com a segurança social;
e) Prestação de informações falsas sobre a situação dos destinatários dos apoios, viciação e falsificação de
dados fornecidos em fase de candidatura, avaliação, assinatura do contrato-programa e ou
acompanhamento da sua execução incluindo relatório final de atividades e elementos justificativos das
despesas (apresentação dos mesmos custos a mais de uma entidade financiadora, sem aplicação de
critérios de imputação devidamente fundamentados, ou a outras entidades responsáveis por
financiamentos públicos);
f)

Incumprimento dos objetivos essenciais previstos na candidatura por motivos imputáveis aos
destinatários;

g) A inexecução substancial da candidatura nos termos em que foi aprovada;
h) A existência de alterações aos elementos determinantes da decisão de apoio que ponham em causa o
mérito da candidatura;
i)

A não apresentação do relatório final de atividades e parecer da Instituição de Acolhimento ou
Beneficiária, no prazo de 60 dias após fim de contrato;

j)

A inexistência ou a falta de regularização das deficiências de organização do processo relativo à
contratação e o não envio de elementos solicitados pela FCT, I.P., nos prazos fixados;

k) A recusa de submissão ao controlo e auditoria a que estão legalmente sujeitos;
l)

A violação grave de códigos de ética, deontologia e conduta responsável em investigação científica.

4 — A revogação da decisão de apoio implica a suspensão do financiamento e a consequente obrigação de
restituição do já recebido, sendo a Instituição de Acolhimento ou Beneficiária obrigada, no prazo de 30 dias úteis
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a contar da data do recebimento da respetiva notificação, a repor as importâncias recebidas, acrescidas de
eventuais juros, de acordo com o estabelecido no Contrato-Programa.
5 — Quando a revogação se verificar pelo motivo referido na alínea e) do n.º 3, o candidato e ou a instituição em
causa não poderá beneficiar de apoios no âmbito do Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e
Tecnológico Nacional pelo período de três anos.
6 — A não aplicação da redução de apoio, prevista no n.º 2, pode verificar-se desde que devidamente autorizada
pelo Conselho Diretivo, ou membro seu com competência delegada, e quando fundamentada em motivos de
força maior.

Artigo 16.º
Recuperação do apoio
1 — Os montantes indevidamente recebidos, designadamente por incumprimento das obrigações legais ou
contratuais, pela ocorrência de qualquer irregularidade, bem como a inexistência ou a perda de qualquer
requisito de concessão do apoio, constituem dívida da instituição que deles beneficiou.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a FCT, I.P. notifica a instituição do montante da dívida e da
respetiva fundamentação, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
3 — O prazo de reposição é de 30 dias úteis, a contar da data da receção da notificação a que se refere o
número anterior, sendo que, em caso de mora, ao valor em dívida acrescem juros, os quais, na falta de
disposição de legislação europeia especial, são contabilizados à taxa legal fixada nos termos do n.º 1 do artigo
559.º do Código Civil, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até ao efetivo e integral reembolso do
montante devido.
4 — Em caso de incumprimento do dever de repor, a FCT, I.P. promove recuperação do montante em dívida
através dos mecanismos legalmente previstos ou de cobrança coerciva por processo de execução fiscal podendo
haver lugar à revogação do contrato-programa a qual implica a obrigação de reposição da totalidade dos
montantes recebidos pela instituição, sendo os titulares dos órgãos de gestão da instituição subsidiariamente
responsáveis pelo pagamento da dívida.
5 — Não é desencadeado processo de recuperação por reposição, sempre que o montante em dívida seja igual
ou inferior ao estabelecido anualmente no decreto-lei de execução orçamental.
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CAPITULO II
CONDIÇÕES GERAIS DO APOIO E DA CONTRATAÇÃO DO DOUTORADO

Artigo 17.º
Contrato-Programa
O apoio é concedido mediante a celebração de um contrato-programa entre a FCT, I.P e a instituição
contratante do doutorado.

Artigo 18.º
Custos
1 — São elegíveis, na proporção do apoio fixado pela FCT,I.P., os seguintes custos remuneratórios efetivamente
suportados pela instituição contratante:
a) Encargos com a remuneração base, subsídios de férias e de Natal, devendo a sua determinação ser feita
nos termos em que estes devam ser pagos, em cada momento, aos trabalhadores em funções públicas;
b) Subsídio de alimentação, de valor correspondente ao dos trabalhadores em funções públicas;
c) Encargos sociais obrigatórios da entidade empregadora, incluindo seguro de acidentes de trabalho;
d) Encargos proporcionais decorrentes da compensação, se aplicável, e quando devida pela caducidade do
contrato de trabalho a termo, calculado nos termos da legislação aplicável.
2 — Não são elegíveis outros custos ou montantes superiores que a instituição contratante decida, por sua
iniciativa pagar ou proporcionar ao (s) doutorado (s), incluindo custos com pagamentos relativos a férias não
gozadas, no termo do contrato de trabalho.

Artigo 19.º
Condições gerais do apoio
1 — O processamento dos custos elegíveis inicia-se após a receção dos contratos de trabalho e depois de
acautelados todos os aspetos éticos relevantes aplicáveis.
2 — As transferências relativas ao apoio são feitas nos termos previstos no Contrato-Programa.
3 — Em caso de cessação dos contratos de trabalho cessa imediatamente o apoio previsto no contratoprograma, assumindo as partes as obrigações legais perante a FCT, I.P., que decorram daquele ato.
4 — Os contratos de trabalho são celebrados:
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a) No caso de Procedimento Concursal de Apoio Individual, nas modalidades, duração e regime de
exercício de funções previstos nos artigos 6.º e 7.º do D.L n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho.
b) No caso de Procedimento Concursal de Apoio Institucional, nas modalidades, duração e regime de
exercício de funções previstos nos artigos 6.º e 7.º do D.L n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, ou por tempo indeterminado nas carreiras de Investigação Científica, de
Docente Universitária e de Docente do Ensino Superior Politécnico, e sem termo para as instituições não
abrangidas pelos Estatutos de carreiras.

Artigo 20.º
Obrigações dos destinatários do apoio
1 — Sem prejuízo de outras obrigações, as instituições contratantes são obrigadas a:
a) Integrar a atividade do doutorado no âmbito da política académica, científica e tecnológica da
instituição, assegurando a sua autonomia científica e técnica;
b) Garantir as condições técnicas e logísticas necessárias para que o doutorado possa desenvolver as suas
atividades de acordo com o projeto de investigação científica ou o plano de trabalhos em que for
integrado;
c) Comunicar, atempadamente, ao doutorado, as regras de funcionamento da instituição e demais
condições de exercício das funções;
d) Adotar, no que se refere à higiene, segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para a
instituição ou para a atividade, da aplicação das prescrições legais e convencionais vigentes;
e) Definir contratualmente com o doutorado as condições referentes a direitos de propriedade intelectual
e industrial, nos termos estabelecidos sobre a matéria nos estatutos de carreira e dos regulamentos
internos da instituição contratante;
f)

Emitir parecer que acompanhe o relatório final das atividades elaborados pelos doutorados com a
descrição detalhada da investigação realizada a enviar à FCT,I.P. no prazo de 60 dias após o fim do
contrato.

2 — Sem prejuízo de outras obrigações, as instituições contratantes e os contratados são obrigados a:
a) Cumprir o objeto fixado no respetivo contrato;
b) Cumprir e respeitar as regras de funcionamento interno da instituição contratante;
c) Utilizar e zelar pela conservação dos equipamentos e demais bens que lhes sejam confiados para efeitos
do exercício das funções;
d) Responder, atempadamente, às solicitações que lhe sejam dirigidas pela FCT e facultar os documentos
respeitantes à atividade contratada, sem prejuízo, quando aplicável, dos abrangidos pelo sigilo
profissional;
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e) Manter a confidencialidade de toda a informação e dados a que tiver acesso e que sejam identificados
como confidenciais pela instituição;
f)

Cumprir os demais deveres decorrentes da legislação e regulamentos aplicáveis, bem como do respetivo
contrato.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

SECÇÃO I – APOIO INDIVIDUAL

Artigo 21.º
Condições específicas
1 — O apoio individual destina-se a doutorados nacionais, estrangeiros e apátridas, detentores de percurso
relevante em qualquer área científica que pretendam desenvolver a sua atividade científica em Portugal.
2 — Não podem ser candidatos doutorados que sejam titulares de relações jurídicas de emprego por tempo
indeterminado ou sem termo com alguma das instituições identificadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 4.º,
cujo objeto ou conteúdo inclua atividades de investigação científica.
3 — Em cada procedimento concursal cada candidato submete uma única candidatura.
4 — A submissão, pelo mesmo candidato, de mais que uma candidatura é motivo de exclusão.
5 — São admitidas candidaturas em todas as áreas científicas.
6 — Cada candidatura é apoiada por uma unidade de I&D e, quando aplicável, pela sua respetiva instituição de
acolhimento.

Artigo 22.º
Processo de candidatura
1 — O processo de candidatura segue o estipulado no Guião de Candidatura.
2 — Para além da documentação exigida no aviso de apresentação de candidaturas cada candidatura é
obrigatoriamente instruída com a seguinte documentação:
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigidas no n.º 1 do art.º anterior
(por submissão eletrónica);
b) Plano de investigação (só por submissão eletrónica);
c) Resumo do percurso científico e curricular, com uma seleção das principais atividades e resultados
obtidos nos últimos 5 anos (só por submissão eletrónica);
d) Curriculum Vitae do candidato (só por submissão eletrónica);
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e) Carta de motivação, identificando até duas das principais contribuições do candidato nos últimos 5 anos
e a expectativa da sua principal proposta de contribuição para os próximos anos (só por submissão
eletrónica);
f)

Resumo das condições de acolhimento e do modo como o plano de investigação proposto se integra na
estratégia da unidade de investigação associada (só por submissão eletrónica);

g) Declaração de apoio da instituição de acolhimento (a submeter na plataforma eletrónica aquando da
associação da instituição de acolhimento).
3 — A não submissão dos documentos, referidos no número anterior, dentro do prazo fixado para o efeito
determina a exclusão da candidatura.

Artigo 23.º
Especificidades da avaliação
1 — A avaliação do percurso científico e curricular é feita de acordo com os parâmetros a definir em aviso de
apresentação de candidaturas e no respetivo guião de avaliação.
2 — A definição dos parâmetros de avaliação segue os princípios previstos no n.º 4 do art.º 5.º do DL n.º
57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho.
3 — A avaliação pode incluir uma entrevista ou uma sessão de apresentação ou demonstração pública pelos
candidatos, ou por uma parte dos candidatos a selecionar pelo júri, que se destina exclusivamente à clarificação
de aspetos relacionados com os resultados da sua investigação e tem um peso máximo de 10 % do total da
avaliação.

Artigo 24.º
Especificidades do apoio
1 — A FCT, I.P. celebra contratos-programa com as instituições de acolhimento dos candidatos assegurando o
financiamento das despesas que sejam consideradas elegíveis, incorridas com a contratação do doutorado, por
um período máximo de 6 anos.
2 — Para os efeitos do número anterior, considera-se os níveis de remuneração previstos na regulamentação do
n.º 1 do art.º 15.º do D.L. n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de agosto.
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SECÇÃO II – APOIO INSTITUCIONAL
Artigo 25.º
Condições específicas
1 — O apoio institucional destina-se às instituições referidas na alínea b) do n.º 1 do art.º 4.º, para a realização
de atividades de investigação em unidades de I&D financiadas pela FCT, I.P., nos termos expressos no respetivo
plano de emprego científico.
2 — Cada instituição beneficiária pode estar associada a mais do que uma candidatura.
3 — Cada instituição beneficiária pode apresentar, no máximo, um número de candidaturas igual ao previsto no
respetivo aviso de apresentação de candidaturas.

Artigo 26.º
Processo de candidatura
1 — O processo de candidatura segue o estipulado no Guião de Candidatura.
2 — Para além da documentação exigida no aviso de apresentação de candidaturas cada candidatura é instruída
obrigatoriamente pela seguinte documentação:
a) Plano de Emprego Científico, que demonstre esforços efetivos de rejuvenescimento e de reforço de
carreiras, a cinco anos, da (s) Instituição (ões) contratante (s) e articulação com a (s) unidade (s) de I&D
associada (s) na candidatura;
b) Nível de apoio solicitado, em termos do número de contratos, por um período de 6 anos;
c) Caracterização do corpo de investigação e/ou docente da (s) Instituição (ões) contratante (s), a partir do
último reporte oficial, se aplicável;
d) Declaração de compromisso do (s) dirigente (s) máximo (s) da (s) Instituição (ões) contratante (s);
3 — A não submissão dos documentos, referidos no número anterior, dentro do prazo fixado para o efeito
determina a exclusão da candidatura.

Artigo 27.º
Especificidades da avaliação
1 — A avaliação é feita de acordo com os parâmetros a definir em aviso de apresentação de candidaturas e no
respetivo guião de avaliação.
2 — A avaliação das candidaturas tem em conta o plano de emprego científico da (s) Instituição (ões),
contratante (s), as condições de acolhimento da (s) unidade (s) de I&D, a articulação entre a(s) Instituição(ões)
contratante(s) e a(s) unidade(s) de I&D e a composição do quadro da instituição contratante e o seu plano de
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reforço e rejuvenescimento desse quadro, bem como a área cientifica a reforçar e/ou desenvolver com os
contratos a celebrar.
3 — Os critérios de avaliação têm ainda por base as condições de acolhimento da instituição beneficiária,
incluindo necessariamente a prática, em paralelo e independentemente do apoio a conceder pela FCT, I.P. para
o recrutamento de investigadores doutorados, de abertura de procedimentos concursais para o reforço das
categorias de topo das carreiras de Investigação Científica, de Docente Universitária e de Docente do Ensino
Superior Politécnico, aprovadas pelos Decretos-Leis n.º 124/99,de docência de 20 de abril, 448/79, de 13 de
novembro, e n.º 185/81, de 1 de julho, nas suas atuais redações, respetivamente, nas condições a estipular em
aviso de apresentação de candidaturas.
4 — No caso de instituições não abrangidas pelos Estatutos de carreiras, os critérios de avaliação devem ainda
considerar a abertura de procedimentos concursais de acesso a carreiras de Investigação Científica ou de
recrutamento para contrato de trabalho sem termo no âmbito de carreira equivalente às mencionadas no
número anterior, e previstas no respetivo plano de emprego científico, nas condições a estipular em aviso de
apresentação de candidaturas.

Artigo 28.º
Especificidades do apoio
1 — A FCT, I.P. celebra contratos-programa com as instituições de acolhimento dos candidatos assegurando o
financiamento das despesas que sejam consideradas elegíveis, incorridas com a contratação do doutorado, por
um período máximo de:
a) Seis anos para contratos de trabalho a celebrar nas modalidades, duração e regime de exercício de
funções previstos nos artigos 6.º e 7.º do D.L n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º
57/2017, de 19 de julho.
b) Seis anos para contratos de trabalho a celebrar por tempo indeterminado para as carreiras de
Investigação Científica, de Docente Universitária e de Docente do Ensino Superior Politécnico, e sem
termo para as instituições não abrangidas pelos Estatutos de carreiras.
2 — Para os efeitos da alínea a) do número anterior, considera-se os níveis de remuneração previstos na
regulamentação do n.º 1 do art.º 15.º do D.L. n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19
de agosto.
3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior, considera-se o valor correspondente ao nível 54 da TRU, no
caso de concurso de carreira de investigação ou de instituição não abrangida pelos Estatutos de carreiras, e em
valor correspondente ao nível 23 da TRU, no caso de concurso de carreira docente desde que o contratado seja
integrado numa unidade de I&D avaliada pela FCT, I.P. e o seu serviço docente não exceda as seis horas
semanais.
4 — Os procedimentos concursais são abertos no prazo máximo de 6 meses a contar da data de celebração do
contrato-programa sob pena de caducidade da decisão de apoio.
5 - Os procedimentos concursais para contratos sem termo das instituições não abrangidas pelos Estatutos de
Carreira e para os contratos a celebrar nas modalidades, duração e regime de exercício de funções previstos nos
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artigos 6.º e 7.º do D.L n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, seguem as
regras previstas nesse regime jurídico de contratação de doutorados.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29.º
Publicidade
1 — Os doutorados e respetivas instituições devem, quando aplicável, cumprir o disposto na regulamentação
aplicável em matéria de publicidade, designadamente em anúncios publicados ou editados por qualquer meio
de comunicação, seminários, ações de formação ou outros eventos.
2 — Em todas as atividades de divulgação consta o logótipo da FCT, I.P.

Artigo 30.º
Revogação
1 — Nos termos do artigo 146.º do D.L n.º 4/2015, de 7 de janeiro é revogado o regulamento n.º 179/2014, de 2
de maio, com a entrada em vigor do presente regulamento.
2 — A revogação é feita sem prejuízo da transitória manutenção daquele regime, aplicável aos contratos
vigentes à data de entrada em vigor do presente regulamento.

Artigo 31.º
Dúvidas e omissões
Os casos omissos, os casos excecionais, as lacunas e as dúvidas de interpretação decorrentes da aplicação do
presente regulamento que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e de
integração, são resolvidos mediante deliberação do Conselho diretivo

Artigo 32.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
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Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de
agosto e alterada e republicada pelo
Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto

	
  

	
  
	
  
	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação	
  

	
  
O	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
   Investigação	
   foi	
   aprovado	
   pela	
   Lei	
   nº	
   40/2004,	
   de	
   18	
   de	
   agosto,	
   alterada	
   e	
  
republicada	
  pelo	
  Decreto-‐Lei	
  n.º	
  202/2012,	
  de	
  27	
  de	
  agosto.	
  
O	
   presente	
   texto	
   foi	
   elaborado	
   de	
   acordo	
   com	
   a	
   republicação	
   efetuada	
   em	
   anexo	
   ao	
  Decreto-‐Lei	
   n.º	
  
202/2012,	
  de	
  27	
  de	
  agosto,	
  e	
  encontra-‐se	
  atualizado	
  de	
  acordo	
  com	
  os	
  seguintes	
  diplomas:	
  
• Decreto-‐Lei	
  n.º	
  89/2013,	
  de	
  9	
  de	
  julho,	
  que	
  procede	
  à	
  terceira	
  alteração	
  ao	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  
Investigação;	
  
• Decreto-‐Lei	
  n.º	
  233/2012,	
  de	
  29	
  de	
  outubro,	
  com	
  entrada	
  em	
  vigor	
  a	
  27	
  de	
  agosto;	
  
• Lei	
  n.º	
  12/2013,	
  de	
  29	
  de	
  janeiro.	
  
	
  
Não	
  dispensa	
  a	
  consulta	
  do	
  Diário	
  da	
  República	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO	
  I	
  
Disposições	
  gerais	
  
	
  
ARTIGO	
  1º	
  
ÂMBITO	
  DE	
  APLICAÇÃO	
  
	
  
1. O	
   presente	
   Estatuto	
   define	
   o	
   regime	
   aplicável	
   aos	
   beneficiários	
   de	
   subsídios,	
   atribuídos	
   por	
  
entidades	
   de	
   natureza	
   pública	
   e	
   ou	
   privada,	
   destinados	
   a	
   financiar	
   a	
   realização,	
   pelo	
   próprio,	
   de	
  
atividades	
   de	
   natureza	
   científica,	
   tecnológica	
   e	
   formativa,	
   nos	
   termos	
   do	
   artigo	
   seguinte,	
   sem	
  
prejuízo	
  do	
  disposto	
  pelo	
  direito	
  comunitário	
  e	
  pelo	
  direito	
  internacional.	
  
2. Os	
   subsídios	
   a	
   que	
   se	
   refere	
   o	
   número	
   anterior	
   designam-‐se	
   por	
   bolsas,	
   sendo	
   concedidos	
   no	
  
âmbito	
  de	
  um	
  contrato	
  celebrado	
  entre	
  o	
  bolseiro	
  e	
  uma	
  entidade	
  de	
  acolhimento.	
  
3. Não	
  são	
  abrangidas	
  pelo	
  presente	
  Estatuto	
  as	
  bolsas	
  atribuídas	
  ao	
  abrigo	
  da	
  ação	
  social	
  escolar.	
  
4. (Revogado.)	
  
5. É	
  proibido	
  o	
  recurso	
  a	
  bolseiros	
  de	
  investigação	
  para	
  satisfação	
  de	
  necessidades	
  permanentes	
  dos	
  
serviços.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  2º	
  
OBJETO	
  
	
  
1. São	
  abrangidas	
  pelo	
  presente	
  Estatuto	
  as	
  bolsas	
  destinadas	
  a	
  financiar:	
  
a. Trabalhos	
  de	
  investigação	
  tendentes	
  à	
  obtenção	
  dos	
  graus	
  académicos	
  de	
  mestrado	
  não	
  integrado	
  
em	
   áreas	
   estratégicas	
   previamente	
   definidas	
   e	
   de	
   doutoramento,	
   bem	
   como	
   trabalhos	
   de	
  
investigação	
  e	
  formação	
  avançada	
  de	
  pós-‐doutoramento;	
  

	
  
	
  
ESTATUTO	
  DO	
  BOLSEIRO	
  D	
   E	
  INVESTIGAÇÃO	
  	
  	
  |	
  	
  	
  1	
  

	
  

	
  
	
  

b. Atividades	
   de	
   investigação	
   científica,	
   desenvolvimento	
   tecnológico,	
   experimentação	
   ou	
  
transferência	
   de	
   tecnologia	
   e	
   de	
   saber,	
   com	
   caráter	
   de	
   iniciação	
   ou	
   atualização,	
  
independentemente	
  do	
  nível	
  de	
  formação	
  do	
  bolseiro;	
  
c. Atividades	
  de	
  iniciação	
  ou	
  atualização	
  de	
  formação	
  em	
  qualquer	
  área,	
  desenvolvidas	
  pelo	
  próprio,	
  
no	
   âmbito	
   de	
   estágio	
   não	
   curricular,	
   nos	
   termos	
   e	
   condições	
   previstas	
   no	
   regulamento	
   de	
  
concessão	
  da	
  bolsa,	
  salvo	
  o	
  disposto	
  em	
  lei	
  especial.	
  
2. Independentemente	
   do	
   tipo	
   de	
   bolsa,	
   são	
   sempre	
   exigidos	
   a	
   definição	
   do	
   objeto	
   e	
   um	
   plano	
   de	
  
atividades	
  sujeito	
  a	
  acompanhamento	
  e	
  fiscalização,	
  nos	
  termos	
  do	
  capítulo	
  III.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  3º	
  
DURAÇÃO	
  
	
  
1. A	
  duração	
  das	
  bolsas	
  é	
  fixada	
  nos	
  respetivos	
  regulamentos.	
  
2. As	
  bolsas	
  a	
  que	
  se	
  refere	
  a	
  alínea	
  a)	
  do	
  n.º	
  1	
  do	
  artigo	
  anterior	
  não	
  podem	
  exceder	
  dois	
  anos,	
  no	
  caso	
  
de	
  mestrado	
  não	
  integrado,	
  quatro	
  anos,	
  no	
  caso	
  de	
  doutoramento	
  e	
  seis	
  anos	
  para	
  as	
  bolsas	
  de	
  pós-‐
doutoramento.	
  
3. As	
   bolsas	
   podem	
   ser	
   renovadas	
   por	
   períodos	
   adicionais,	
   se	
   o	
   regulamento	
   o	
   permitir,	
   sem	
   prejuízo	
   dos	
  
limites	
  máximos	
  previstos	
  no	
  número	
  anterior.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  4º	
  
NATUREZA	
  DO	
  VÍNCULO	
  
	
  
Os	
  contratos	
  de	
  bolsa	
  não	
  geram	
  relações	
  de	
  natureza	
  jurídico-‐laboral	
  nem	
  de	
  prestação	
  de	
  serviços,	
  não	
  
adquirindo	
  o	
  bolseiro	
  a	
  qualidade	
  de	
  trabalhador	
  em	
  funções	
  públicas.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  5º	
  
EXERCÍCIO	
  DE	
  FUNÇÕES	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   exerce	
   funções	
   em	
   cumprimento	
   estrito	
   do	
   plano	
   de	
   atividades	
   acordado,	
   sendo	
   sujeito	
   à	
  
supervisão	
   de	
   um	
   orientador	
   científico,	
   bem	
   como	
   ao	
   acompanhamento	
   e	
   fiscalização	
   regulado	
  
no	
  capítulo	
  III	
  do	
  presente	
  Estatuto.	
  
2. O	
  desempenho	
  de	
  funções	
  a	
  título	
  de	
  bolseiro	
  é	
  efetuado	
  em	
  regime	
  de	
  dedicação	
  exclusiva,	
  não	
  sendo	
  
permitido	
  o	
  exercício	
  de	
  qualquer	
  outra	
  função	
  ou	
  atividade	
  remunerada,	
  pública	
  ou	
  privada,	
  incluindo	
  
o	
  exercício	
  de	
  profissão	
  liberal,	
  salvo	
  o	
  disposto	
  nos	
  números	
  seguintes.	
  
3. Considera-‐se,	
   todavia,	
   compatível	
   com	
   o	
   regime	
   de	
   dedicação	
   exclusiva	
   a	
   perceção	
   de	
   remunerações	
  
decorrentes	
  de:	
  
a. Direitos	
  de	
  autor	
  e	
  de	
  propriedade	
  industrial;	
  
b. Realização	
  de	
  conferências	
  e	
  palestras,	
  cursos	
  de	
  formação	
  profissional	
  de	
  curta	
  duração	
  e	
  outras	
  
atividades	
  análogas;	
  
c. Ajudas	
  de	
  custo	
  e	
  despesas	
  de	
  deslocação;	
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d. Desempenho	
  de	
  funções	
  em	
  órgãos	
  da	
  instituição	
  de	
  acolhimento;	
  
e. Participação	
  em	
  órgãos	
  consultivos	
  de	
  instituição	
  estranha	
  àquela	
  a	
  que	
  pertença,	
  desde	
  que	
  com	
  a	
  
anuência	
  prévia	
  desta	
  última;	
  
f. Participação	
  em	
  júris	
  de	
  concursos,	
  exames	
  ou	
  avaliações	
  estranhos	
  à	
  instituição	
  de	
  acolhimento;	
  
g. Participação	
  em	
  júris	
  e	
  comissões	
  de	
  avaliação	
  e	
  emissão	
  de	
  pareceres	
  solicitados	
  por	
  organismos	
  
nacionais	
  ou	
  estrangeiros.	
  
h. Prestação	
   de	
   serviço	
   docente	
   pelos	
   bolseiros	
   em	
   instituição	
   de	
   ensino	
   superior	
   quando,	
   com	
   a	
  
concordância	
   dos	
   próprios,	
   a	
   autorização	
   prévia	
   da	
   instituição	
   de	
   acolhimento	
   e	
   sem	
   prejuízo	
   da	
  
exequibilidade	
  do	
  programa	
  de	
  trabalhos	
  subjacente	
  à	
  bolsa,	
  se	
  realize	
  até	
  um	
  máximo	
  de	
  quatro	
  
horas	
   por	
   semana,	
   não	
   excedendo	
   um	
   valor	
   médio	
   de	
   três	
   horas	
   semanais	
   por	
   semestre,	
   não	
  
podendo	
  ainda	
  abranger	
  a	
  responsabilidade	
  exclusiva	
  por	
  cursos	
  ou	
  unidades	
  curriculares.	
  
4. Considera-‐se,	
   ainda,	
   compatível	
   com	
   o	
   regime	
   de	
   dedicação	
   exclusiva	
   a	
   realização	
   de	
   atividades	
  
externas	
  à	
  entidade	
  de	
  acolhimento,	
  ainda	
  que	
  remuneradas,	
  desde	
  que	
  diretamente	
  relacionadas	
  com	
  
o	
  plano	
  de	
  atividades	
  subjacente	
  à	
  bolsa	
  e	
  desempenhadas	
  sem	
  caráter	
  de	
  permanência.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  5.º	
  -‐	
  A	
  
DEVERES	
  DO	
  ORIENTADOR	
  CIENTÍFICO	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   desenvolve	
   a	
   sua	
   atividade	
   sob	
   a	
   supervisão	
   de	
   um	
   orientador	
   científico	
   designado	
   pela	
  
entidade	
  de	
  acolhimento.	
  
2. Ao	
  orientador	
  científico	
  compete,	
  designadamente:	
  
a. Supervisionar	
  a	
  atividade	
  desenvolvida	
  pelo	
  bolseiro	
  no	
  âmbito	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
b. Garantir	
  a	
  afetação	
  exclusiva	
  do	
  bolseiro	
  ao	
  cumprimento	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
c. Emitir	
   declarações	
   comprovativas	
   das	
   atividades	
   desenvolvidas	
   pelo	
   bolseiro	
   na	
   entidade	
   de	
  
acolhimento;	
  
d. Elaborar,	
  no	
  âmbito	
  das	
  suas	
  funções	
  de	
  supervisão,	
  um	
  relatório	
  final	
  de	
  avaliação	
  da	
  atividade	
  do	
  
bolseiro,	
  a	
  remeter	
  à	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.	
  
3. As	
  falsas	
  declarações	
  do	
  orientador	
  científico	
  impedem	
  a	
  continuidade	
  da	
  supervisão	
  e	
  são	
  punidas	
  nos	
  
termos	
  da	
  lei.	
  
(redação	
  da	
  Lei	
  n.º	
  12/2013,	
  de	
  29	
  de	
  janeiro)	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  6º	
  
REGULAMENTOS	
  
	
  
1. Do	
  regulamento	
  de	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  consta:	
  
a. A	
  descrição	
  do	
  tipo,	
  fins,	
  objeto	
  e	
  duração	
  da	
  bolsa,	
  incluindo	
  os	
  objetivos	
  a	
  atingir	
  pelo	
  candidato;	
  
b. As	
  componentes	
  financeiras,	
  periodicidade	
  e	
  modo	
  de	
  pagamento	
  da	
  bolsa;	
  
c. As	
  categorias	
  de	
  destinatários;	
  
d. O	
   modelo	
   de	
   contrato	
   de	
   bolsa	
   e	
   dos	
   relatórios	
   finais	
   a	
   elaborar	
   pelo	
   bolseiro	
   e	
   pelo	
   orientador	
  
científico	
  e	
  respetivos	
  critérios	
  de	
  avaliação;	
  
e. Os	
  termos	
  e	
  condições	
  de	
  renovação	
  da	
  bolsa,	
  se	
  a	
  ela	
  houver	
  lugar;	
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f. O	
  regime	
  aplicável	
  em	
  matéria	
  de	
  informação	
  e	
  publicidade	
  dos	
  financiamentos	
  concedidos.	
  
2. Os	
   elementos	
   a	
   que	
   se	
   refere	
   o	
   número	
   anterior	
   são	
   obrigatoriamente	
   incluídos	
   no	
   anúncio	
   de	
  
abertura	
  do	
  concurso.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  7º	
  
APROVAÇÃO	
  
	
  
1. A	
   entidade	
   financiadora	
   deve	
   submeter	
   os	
   regulamentos	
   de	
   bolsas	
   a	
   aprovação	
   da	
   Fundação	
   para	
   a	
  
Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  podendo,	
  todavia,	
  aplicar	
  um	
  regulamento	
  em	
  vigor.	
  
2. A	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  dispõe	
  de	
  um	
  prazo	
  de	
  20	
  dias	
  úteis	
  para	
  se	
  pronunciar	
  
sobre	
   a	
   aprovação	
   dos	
   regulamentos	
   referidos	
   no	
   número	
   anterior,	
   considerando-‐se	
   os	
   mesmos	
  
tacitamente	
  deferidos	
  na	
  falta	
  de	
  decisão	
  naquele	
  prazo.	
  
3. Na	
   apreciação,	
   por	
   parte	
   da	
   Fundação	
   para	
   a	
   Ciência	
   e	
   a	
   Tecnologia,	
   I.P.,	
   deve	
   ser	
   ponderada	
   a	
  
adequação	
  do	
  programa	
  de	
  bolsas	
  proposto	
  com	
  o	
  disposto	
  no	
  artigo	
  2.º	
  do	
  presente	
  Estatuto.	
  
4. A	
   aprovação	
   depende	
   sempre	
   de	
   declaração,	
   por	
   parte	
   da	
   entidade	
   financiadora,	
   da	
   cabimentação	
  
orçamental	
  das	
  bolsas	
  a	
  atribuir.	
  
5. A	
   aprovação	
   do	
   regulamento	
   acarreta	
   a	
   obrigação,	
   para	
   a	
   entidade	
   financiadora,	
   de	
   emitir,	
   em	
   relação	
  
aos	
  respetivos	
  bolseiros,	
  todos	
  os	
  documentos	
  comprovativos	
  da	
  qualidade	
  de	
  bolseiro.	
  
6. A	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   é	
   subsidiariamente	
   responsável	
   pela	
   emissão	
   de	
   documentos	
   a	
   que	
   se	
  
refere	
  o	
  número	
  anterior.	
  
7. Compete	
  à	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  avaliar,	
  quando	
  entenda	
  conveniente	
  ou	
  por	
  
determinação	
   do	
   membro	
   do	
   Governo	
   responsável	
   pela	
   área	
   da	
   ciência,	
   os	
   regulamentos	
   de	
   bolsas,	
  
tendo	
  em	
  conta	
  os	
  resultados	
  atingidos	
  pelo	
  programa.	
  
8. Verificada	
  discrepância	
  manifesta	
  entre	
  o	
  disposto	
  no	
  regulamento	
  e	
  a	
  sua	
  execução,	
  designadamente	
  
atendendo	
  aos	
  resultados	
  atingidos,	
  a	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  pode	
  revogar	
  a	
  sua	
  
aprovação.	
  
9. Da	
  recusa	
  de	
  aprovação	
  do	
  regulamento	
  ou	
  revogação	
  da	
  mesma	
  cabe	
  sempre	
  recurso	
  para	
  o	
  membro	
  
do	
  Governo	
  responsável	
  pela	
  área	
  da	
  ciência.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  8º	
  
CONTRATOS	
  DE	
  BOLSA	
  
	
  
1. Do	
  contrato	
  de	
  bolsa	
  consta	
  obrigatoriamente:	
  
a. A	
  identificação	
  do	
  bolseiro	
  e	
  do	
  orientador	
  científico;	
  
b. A	
  identificação	
  da	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  e	
  financiadora;	
  
c. A	
  identificação	
  do	
  regulamento	
  aplicável,	
  quando	
  haja;	
  
d. O	
  plano	
  de	
  atividades	
  a	
  desenvolver	
  pelo	
  bolseiro;	
  
e. A	
  indicação	
  da	
  duração	
  e	
  data	
  de	
  início	
  da	
  bolsa.	
  
2. Os	
   contratos	
   de	
   bolsa	
   são	
   reduzidos	
   a	
   escrito,	
   devendo	
   ser	
   remetidas	
   à	
   Fundação	
   para	
   a	
   Ciência	
   e	
   a	
  
Tecnologia,	
   I.P.,	
   cópias	
   de	
   todos	
   os	
   contratos	
   celebrados,	
   com	
   base	
   nos	
   quais	
   elaborará	
   um	
   registo	
  
nacional	
  dos	
  bolseiros.	
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3. O	
   Estatuto	
   de	
   Bolseiro	
   é	
   automaticamente	
   concedido	
   com	
   a	
   celebração	
   do	
   contrato,	
   reportando-‐se	
  
sempre	
  à	
  data	
  de	
  início	
  da	
  bolsa.	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO	
  II	
  
Direitos	
  e	
  deveres	
  dos	
  bolseiros	
  
	
  
ARTIGO	
  9º	
  
DIREITOS	
  DOS	
  BOLSEIROS	
  
	
  
1. Todos	
  os	
  bolseiros	
  têm	
  direito	
  a:	
  
a. Receber	
  pontualmente	
  o	
  financiamento	
  de	
  que	
  beneficiem	
  em	
  virtude	
  da	
  concessão	
  da	
  bolsa;	
  
b. Obter	
   da	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   o	
   apoio	
   técnico	
   e	
   logístico	
   necessário	
   à	
   prossecução	
   do	
   seu	
  
plano	
  de	
  trabalhos;	
  
c. Beneficiar	
  de	
  um	
  regime	
  próprio	
  de	
  segurança	
  social,	
  nos	
  termos	
  do	
  artigo	
  10.º;	
  
d. (Revogada.)	
  
e. Beneficiar,	
  por	
  parte	
  da	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  ou	
  financiadora,	
  de	
  um	
  seguro	
  contra	
  acidentes	
  
pessoais,	
  incluindo	
  as	
  deslocações	
  ao	
  estrangeiro;	
  
f. Suspender	
   as	
   atividades	
   financiadas	
   pela	
   bolsa	
   por	
   motivo	
   de	
   parentalidade,	
   nos	
   termos	
   do	
   regime	
  
previsto	
  no	
  Código	
  do	
  Trabalho;	
  
g. Suspender	
   as	
   atividades	
   financiadas	
   pela	
   bolsa	
   por	
   motivo	
   de	
   doença	
   do	
   bolseiro,	
   justificada	
   por	
  
atestado	
  médico	
  ou	
  declaração	
  de	
  doença	
  passada	
  por	
  estabelecimento	
  hospitalar;	
  
h. Beneficiar	
  de	
  um	
  período	
  de	
  descanso	
  que	
  não	
  exceda	
  os	
  22	
  dias	
  úteis	
  por	
  ano	
  civil;	
  
i. Receber,	
   por	
   parte	
   das	
   entidades	
   financiadora	
   e	
   de	
   acolhimento,	
   todos	
   os	
   esclarecimentos	
   que	
  
solicite	
  a	
  respeito	
  do	
  seu	
  estatuto;	
  
j. Todos	
  os	
  outros	
  direitos	
  que	
  decorram	
  da	
  lei,	
  do	
  regulamento	
  e	
  ou	
  do	
  contrato	
  de	
  bolsa.	
  
2. Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   nos	
   números	
   seguintes,	
   os	
   bolseiros	
   que	
   sejam	
   titulares	
   de	
   um	
   vínculo	
  
jurídico-‐laboral	
   têm	
   ainda	
   direito	
   à	
   contagem	
   do	
   tempo	
   durante	
   o	
   qual	
   beneficiaram	
   do	
   presente	
  
Estatuto,	
  para	
  todos	
  os	
  efeitos	
  legais,	
  como	
  tempo	
  de	
  serviço	
  efetivo.	
  
3. Os	
  bolseiros	
  detentores	
  de	
  uma	
  prévia	
  relação	
  jurídica	
  de	
  emprego	
  público,	
  constituída	
  por	
  contrato	
  de	
  
trabalho	
   em	
   funções	
   públicas	
   por	
   tempo	
   indeterminado,	
   suspendem,	
   obrigatoriamente,	
   aquele	
  
contrato	
   durante	
   o	
   período	
   de	
   duração	
   da	
   bolsa,	
   ao	
   abrigo	
   do	
   n.º4	
   do	
   artigo	
   232.º	
   do	
   Regime	
   do	
  
Contrato	
  de	
  Trabalho	
  em	
  Funções	
  Públicas,	
  aprovado	
  pela	
  Lei	
  n.º59/2008,	
  de	
  11	
  de	
  setembro.	
  
4. O	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  é	
  aplicável	
  aos	
  bolseiros	
  detentores	
  de	
  uma	
  prévia	
  relação	
  jurídica	
  de	
  
emprego	
   público,	
   constituída	
   por	
   contrato	
   de	
   trabalho	
   em	
   funções	
   públicas	
   a	
   termo	
   resolutivo,	
   sem	
  
prejuízo	
  do	
  disposto	
  no	
  n.º3	
  do	
  artigo	
  231.º	
  do	
  Regime	
  do	
  Contrato	
  de	
  Trabalho	
  em	
  Funções	
  Públicas,	
  
aprovado	
  pela	
  Lei	
  n.º59/2008,	
  de	
  11	
  de	
  setembro.	
  
5. Os	
  bolseiros	
  detentores	
  de	
  uma	
  prévia	
  relação	
  jurídica	
  de	
  emprego	
  pública	
  constituída	
  por	
  nomeação	
  
suspendem	
  esta	
  relação	
  jurídica	
  mediante	
  a	
  concessão	
  de	
  licença	
  sem	
  vencimento.	
  
6. Na	
  suspensão	
  das	
  atividades	
  a	
  que	
  se	
  referem	
  as	
  alíneas	
  f)	
  e	
  g)	
  do	
  n.º	
  1	
  pode	
  ser	
  mantido	
  o	
  pagamento	
  
da	
   bolsa	
   pelo	
   tempo	
   correspondente,	
   não	
   havendo,	
   nesse	
   caso,	
   lugar	
   ao	
   pagamento	
   de	
   outros	
  
subsídios	
   aplicáveis	
   nas	
   eventualidades	
   previstas	
   naquelas	
   disposições,	
   nos	
   termos	
   legais	
   gerais,	
  
reiniciando-‐se	
  a	
  contagem	
  no	
  1.º	
  dia	
  útil	
  de	
  atividade	
  do	
  bolseiro	
  após	
  a	
  interrupção.	
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7. As	
  importâncias	
  auferidas	
  pelos	
  bolseiros	
  em	
  razão	
  da	
  bolsa	
  relevam	
  para	
  efeitos	
  de	
  candidatura	
  que	
  
pressuponham	
  a	
  existência	
  de	
  rendimentos,	
  designadamente	
  para	
  a	
  obtenção	
  de	
  crédito	
  à	
  habitação	
  
própria	
  e	
  incentivos	
  ao	
  arrendamento	
  para	
  jovens,	
  devendo,	
  para	
  este	
  fim,	
  a	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  
a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  passar	
  comprovativo	
  da	
  condição	
  de	
  bolseiro.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  10º	
  
SEGURANÇA	
  SOCIAL	
  
	
  
1. Os	
   bolseiros	
   que	
   não	
   se	
   encontrem	
   abrangidos	
   por	
   qualquer	
   regime	
   de	
   proteção	
   social	
   podem	
  
assegurar	
   o	
   exercício	
   do	
   direito	
   à	
   segurança	
   social	
   mediante	
   adesão	
   ao	
   regime	
   do	
   seguro	
   social	
  
voluntário,	
   nos	
   termos	
   do	
   Código	
   dos	
   Regimes	
   Contributivos	
   do	
   Sistema	
   Previdencial	
   de	
   Segurança	
  
Social,	
  com	
  as	
  especialidades	
  resultantes	
  dos	
  números	
  seguintes.	
  
2. São	
   cobertas	
   pelo	
   seguro	
   social	
   voluntário	
   as	
   eventualidades	
   de	
   invalidez,	
   velhice,	
   morte,	
  
parentalidade,	
  doença	
  e	
  doenças	
  profissionais	
  cobertas	
  pelo	
  sistema	
  previdencial.	
  
3. A	
  eventualidade	
  de	
  doença	
  é	
  regulada	
  nos	
  termos	
  do	
  regime	
  dos	
  trabalhadores	
  independentes.	
  
4. Os	
   beneficiários	
   do	
   Estatuto	
   previsto	
   na	
   presente	
   lei	
   têm	
   direito	
   à	
   assunção,	
   por	
   parte	
   da	
   instituição	
  
financiadora,	
   dos	
   encargos	
   resultantes	
   das	
   contribuições	
   que	
   incidem	
   sobre	
   o	
   primeiro	
   dos	
   escalões	
  
referidos	
   no	
   artigo	
   180.º	
   do	
   Código	
   dos	
   Regimes	
   Contributivos	
   do	
   Sistema	
   Previdencial	
   de	
   Segurança	
  
Social,	
   correndo	
   por	
   conta	
   própria	
   o	
   acréscimo	
   de	
   encargos	
   decorrente	
   da	
   opção	
   por	
   uma	
   base	
   de	
  
incidência	
  superior.	
  
5. O	
  disposto	
  nos	
  números	
  anteriores	
  é	
  aplicável	
  às	
  bolsas	
  com	
  duração	
  igual	
  ou	
  superior	
  a	
  seis	
  meses,	
  
reportando-‐se	
  o	
  enquadramento	
  no	
  regime	
  do	
  seguro	
  social	
  voluntário	
  à	
  data	
  de	
  início	
  da	
  bolsa,	
  desde	
  
que	
  o	
  requerimento	
  seja	
  efetuado	
  no	
  período	
  mínimo	
  de	
  duração	
  da	
  mesma.	
  
6. Compete	
  à	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  emitir	
  comprovativo	
  do	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro,	
  
para	
  os	
  efeitos	
  previstos	
  nos	
  números	
  anteriores.	
  
7. Podem,	
  igualmente,	
  enquadrar-‐se	
  no	
  regime	
  do	
  seguro	
  social	
  voluntário	
  previsto	
  no	
  presente	
  diploma	
  
os	
  bolseiros	
  estrangeiros	
  ou	
  apátridas	
  que	
  exerçam	
  a	
  sua	
  atividade	
  em	
  Portugal,	
  independentemente	
  
do	
  tempo	
  de	
  residência.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  11º	
  
ACESSO	
  A	
  CUIDADOS	
  DE	
  SAÚDE	
  
	
  
Os	
  bolseiros	
  têm	
  acesso	
  a	
  cuidados	
  de	
  saúde,	
  no	
  quadro	
  de	
  protocolos	
  celebrados	
  entre	
  a	
  entidade	
  
financiadora	
  e	
  as	
  estruturas	
  de	
  saúde,	
  nos	
  termos	
  a	
  regular.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  12º	
  
DEVERES	
  DOS	
  BOLSEIROS	
  
	
  
Todos	
  os	
  bolseiros	
  devem:	
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a. Cumprir	
   pontualmente	
   o	
   plano	
   de	
   atividades	
   estabelecido,	
   não	
   podendo	
   este	
   ser	
   alterado	
  
unilateralmente;	
  
b. Cumprir	
   as	
   regras	
   de	
   funcionamento	
   interno	
   da	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   e	
   as	
   diretrizes	
   do	
  
orientador	
  científico;	
  
c. Apresentar	
  atempadamente	
  os	
  relatórios	
  a	
  que	
  esteja	
  obrigado,	
  nos	
  termos	
  do	
  regulamento	
  e	
  do	
  
contrato;	
  
d. Comunicar	
   à	
   Fundação	
   para	
   a	
   Ciência	
   e	
   a	
   Tecnologia,	
   I.P.,	
   a	
   ocorrência	
   de	
   qualquer	
   facto	
   que	
  
justifique	
  a	
  suspensão	
  da	
  bolsa;	
  
e. Colaborar	
   com	
   as	
   entidades	
   competentes	
   para	
   o	
   acompanhamento	
   do	
   bolseiro,	
   facilitando	
   a	
   sua	
  
atividade	
  e	
  respondendo	
  prontamente	
  a	
  todas	
  as	
  solicitações	
  que	
  lhe	
  forem	
  feitas	
  no	
  âmbito	
  desse	
  
acompanhamento;	
  
f. Elaborar	
  um	
  relatório	
  final	
  de	
  apreciação	
  do	
  programa	
  de	
  bolsa,	
  o	
  qual	
  deve	
  conter	
  uma	
  listagem	
  
das	
   publicações	
   e	
   trabalhos	
   elaborados	
   no	
   âmbito	
   do	
   contrato,	
   bem	
   como	
   cópia	
   do	
   respetivo	
  
trabalho	
  final,	
  no	
  caso	
  de	
  bolsa	
  concedida	
  para	
  obtenção	
  de	
  grau	
  ou	
  diploma	
  académico;	
  
g. Cumprir	
  os	
  demais	
  deveres	
  decorrentes	
  da	
  lei,	
  do	
  regulamento	
  e	
  ou	
  do	
  contrato.	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO	
  III	
  
Acompanhamento	
  e	
  fiscalização	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  13º	
  
ENTIDADE	
  DE	
  ACOLHIMENTO	
  
	
  
1. A	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  deve:	
  
a. Acompanhar	
  e	
  fornecer	
  o	
  apoio	
  técnico	
  e	
  logístico	
  necessário	
  ao	
  cumprimento	
  do	
  plano	
  de	
  
atividades	
  por	
  parte	
  do	
  bolseiro,	
  designando-‐lhe,	
  aquando	
  do	
  início	
  da	
  bolsa,	
  um	
  
orientador	
  científico	
  que	
  supervisiona	
  a	
  atividade	
  desenvolvida;	
  
b. Proceder	
  à	
  avaliação	
  do	
  desempenho	
  do	
  bolseiro;	
  
c. Comunicar,	
  atempadamente,	
  ao	
  bolseiro	
  as	
  regras	
  de	
  funcionamento	
  da	
  entidade	
  de	
  
acolhimento;	
  
d. Prestar,	
  a	
  todo	
  o	
  momento,	
  a	
  informação	
  necessária,	
  por	
  forma	
  a	
  garantir	
  ao	
  bolseiro	
  o	
  
conhecimento	
  do	
  seu	
  Estatuto.	
  
2. A	
  atividade	
  inserida	
  no	
  âmbito	
  da	
  bolsa	
  pode,	
  pela	
  sua	
  especial	
  natureza	
  e	
  desde	
  que	
  previsto	
  no	
  
regulamento	
  e	
  ou	
  contrato,	
  ser	
  desenvolvida	
  noutra	
  entidade,	
  pública	
  ou	
  privada,	
  considerando-‐se,	
  
neste	
  caso,	
  extensíveis	
  a	
  esta	
  todos	
  os	
  deveres	
  que	
  incumbem	
  à	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  por	
  força	
  
do	
  número	
  anterior.	
  
3. A	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  é	
  subsidiariamente	
  responsável	
  pelo	
  pagamento	
  da	
  bolsa,	
  sem	
  prejuízo	
  
do	
  direito	
  de	
  regresso	
  contra	
  a	
  entidade	
  financiadora,	
  nos	
  termos	
  gerais.	
  
4. O	
  montante	
  da	
  bolsa	
  pode	
  ser	
  majorado	
  pela	
  instituição	
  de	
  acolhimento	
  desde	
  que	
  essa	
  majoração	
  
não	
  seja	
  diretamente	
  financiada	
  pela	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.P.,	
  e	
  não	
  implique	
  
qualquer	
  alteração	
  ao	
  programa	
  de	
  trabalhos.	
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ARTIGO	
  14º	
  
ENTIDADE	
  FINANCIADORA	
  

	
  
A	
  entidade	
  financiadora	
  deve	
  efetuar,	
  pontualmente,	
  os	
  pagamentos	
  a	
  que	
  se	
  encontra	
  vinculada	
  por	
  força	
  
do	
  regulamento	
  e	
  contrato	
  de	
  bolsa.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  15º	
  
NÚCLEO	
  DO	
  BOLSEIRO	
  
	
  
1. Em	
  cada	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  deve	
  existir	
  um	
  núcleo	
  de	
  acompanhamento	
  dos	
  bolseiros,	
  
responsável	
  por	
  prestar	
  toda	
  a	
  informação	
  relativa	
  ao	
  seu	
  Estatuto.	
  
2. O	
  regulamento	
  define	
  a	
  composição	
  e	
  modo	
  de	
  funcionamento	
  do	
  núcleo.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  16º	
  
PAINEL	
  CONSULTIVO	
  
	
  
(Revogado.)	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  16º-‐A	
  
PROVEDOR	
  DO	
  BOLSEIRO	
  
	
  
1. O	
  provedor	
  do	
  bolseiro	
  é	
  designado	
  pelo	
  membro	
  do	
  Governo	
  responsável	
  pela	
  área	
  da	
  ciência,	
  de	
  
entre	
  personalidades	
  de	
  reconhecido	
  mérito	
  científico,	
  pelo	
  período	
  de	
  três	
  anos.	
  
2. O	
  provedor	
  do	
  bolseiro	
  tem	
  como	
  função	
  defender	
  e	
  promover,	
  sem	
  poder	
  de	
  decisão,	
  os	
  direitos	
  e	
  
legítimos	
  interesses	
  dos	
  bolseiros	
  de	
  investigação	
  no	
  âmbito	
  da	
  aplicação	
  do	
  presente	
  Estatuto.	
  
3. Os	
  bolseiros	
  de	
  investigação	
  podem,	
  individual	
  ou	
  coletivamente,	
  apresentar	
  ao	
  provedor	
  do	
  
bolseiro	
  queixas	
  e	
  participações,	
  por	
  ações	
  ou	
  omissões,	
  quer	
  das	
  instituições	
  de	
  acolhimento	
  quer	
  
da	
  entidade	
  financiadora,	
  bem	
  como	
  formular	
  sugestões	
  ou	
  boas	
  práticas	
  no	
  âmbito	
  deste	
  
Estatuto.	
  
4. O	
  provedor	
  do	
  bolseiro,	
  no	
  âmbito	
  da	
  sua	
  atividade,	
  pode	
  emitir	
  recomendações	
  às	
  instituições	
  de	
  
acolhimento	
  bem	
  como	
  às	
  instituições	
  financiadoras.	
  
5. O	
  exercício	
  das	
  funções	
  de	
  provedor	
  do	
  bolseiro	
  não	
  é	
  remunerado,	
  sem	
  prejuízo	
  do	
  direito	
  ao	
  
pagamento	
  de	
  despesas	
  com	
  as	
  deslocações,	
  decorrentes	
  das	
  funções	
  exercidas,	
  nos	
  termos	
  
previstos	
  no	
  regime	
  jurídico	
  do	
  abono	
  de	
  ajudas	
  de	
  custo	
  e	
  transporte	
  relativo	
  às	
  deslocações	
  em	
  
serviço	
  público	
  da	
  generalidade	
  dos	
  trabalhadores	
  em	
  funções	
  públicas.	
  
6. O	
  apoio	
  logístico,	
  administrativo	
  e	
  técnico	
  -‐jurídico	
  ao	
  provedor	
  do	
  bolseiro	
  é	
  prestado	
  pela	
  
Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  Tecnologia,	
  I.	
  P.	
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ARTIGO	
  17º	
  
CESSAÇÃO	
  DO	
  CONTRATO	
  

	
  
São	
  causas	
  de	
  cessação	
  do	
  contrato	
  de	
  bolsa,	
  com	
  o	
  consequente	
  cancelamento	
  do	
  Estatuto:	
  
	
  
a) O	
  incumprimento	
  reiterado,	
  por	
  uma	
  das	
  partes;	
  
b) A	
  prestação	
  de	
  falsas	
  declarações	
  pelo	
  bolseiro;	
  
c) A	
  conclusão	
  do	
  plano	
  de	
  atividades;	
  
d) O	
  decurso	
  do	
  prazo	
  pelo	
  qual	
  a	
  bolsa	
  é	
  atribuída;	
  
e) A	
  revogação	
  por	
  mútuo	
  acordo	
  ou	
  alteração	
  das	
  circunstâncias;	
  
f) A	
  constituição	
  de	
  uma	
  relação	
  jurídico-‐laboral	
  com	
  a	
  entidade	
  de	
  acolhimento;	
  
g) Outro	
  motivo	
  atendível,	
  desde	
  que	
  previsto	
  no	
  regulamento	
  e	
  ou	
  contrato.	
  
(redação	
  da	
  Lei	
  n.º	
  12/2013,	
  de	
  29	
  de	
  janeiro)	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  18º	
  
SANÇÕES	
  
	
  
1. O	
  incumprimento	
  reiterado	
  e	
  grave	
  por	
  parte	
  da	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  implica	
  a	
  proibição	
  de	
  
receber	
  novos	
  bolseiros	
  durante	
  um	
  período	
  de	
  um	
  a	
  dois	
  anos.	
  
2. No	
  caso	
  de	
  incumprimento	
  reiterado	
  e	
  grave	
  por	
  parte	
  do	
  bolseiro,	
  a	
  entidade	
  financiadora	
  tem	
  direito	
  
a	
  exigir	
  a	
  restituição	
  das	
  importâncias	
  atribuídas.	
  
3. (Revogado.)	
  
4. A	
  entidade	
  financiadora	
  tem	
  ainda	
  direito	
  a	
  exigir	
  do	
  bolseiro	
  e	
  ou	
  da	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  a	
  
restituição	
  das	
  importâncias	
  atribuídas,	
  salvo	
  motivos	
  poderosos	
  devidamente	
  justificados,	
  em	
  caso	
  de	
  
não	
  entrega	
  da	
  tese	
  para	
  a	
  obtenção	
  do	
  grau	
  no	
  período	
  de	
  três	
  anos	
  após	
  a	
  cessação	
  do	
  contrato	
  de	
  
bolsa.	
  
5. O	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  é	
  aplicável	
  no	
  caso	
  de	
  desistência	
  de	
  bolsa,	
  por	
  parte	
  do	
  bolseiro,	
  
depois	
  de	
  decorrido	
  metade	
  do	
  período	
  da	
  duração	
  da	
  mesma	
  e	
  sem	
  a	
  entrega	
  da	
  tese	
  para	
  a	
  obtenção	
  
do	
  grau	
  no	
  período	
  de	
  três	
  anos	
  após	
  a	
  cessação	
  do	
  contrato	
  de	
  bolsa.	
  
6. A	
  decisão	
  de	
  aplicação	
  das	
  sanções	
  a	
  que	
  se	
  referem	
  os	
  n.os	
  1	
  e	
  2	
  compete	
  ao	
  membro	
  do	
  Governo	
  
responsável	
  pela	
  área	
  da	
  ciência,	
  ouvido	
  o	
  provedor	
  do	
  bolseiro	
  e	
  a	
  Fundação	
  para	
  a	
  Ciência	
  e	
  a	
  
Tecnologia,	
  I.P.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  19º	
  
EXTENSÃO	
  
	
  
O	
  regime	
  estabelecido	
  na	
  presente	
  lei	
  aplica-‐se,	
  com	
  as	
  devidas	
  adaptações,	
  em	
  tudo	
  o	
  que	
  não	
  seja	
  
contrariado	
  pelo	
  direito	
  comunitário	
  e	
  pelo	
  direito	
  internacional,	
  aos	
  bolseiros	
  portugueses	
  a	
  desenvolver	
  
atividade	
  no	
  estrangeiro	
  e	
  aos	
  bolseiros	
  estrangeiros	
  a	
  desenvolver	
  atividade	
  em	
  Portugal,	
  sempre	
  que	
  as	
  
respetivas	
  bolsas	
  sejam	
  concedidas	
  por	
  entidades	
  nacionais.	
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Doutora Maria do Carmo Félix da Costa Seabra.
Doutora Maria João Costa Santos Mattos Marques Gomes.
Representantes dos estudantes, membros efectivos:
Luís Humberto Martins da Silva Coelho.
Frederico Manuel Saraiva de Amaral Trigueiros.
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Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto
Disposições genéricas
Artigo 1.º
Âmbito
1 — O presente Regulamento, aprovado pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, elaborado ao abrigo da Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto,
que define o regime aplicável aos beneficiários de subsídios por entidades
de natureza publica e ou privada, destinados a financiar a realização, pelo
próprio, de actividades de natureza científica, tecnológica e formativa,
aplica-se às acções de formação de estudantes em pós-graduações e
outras actividades directamente ligadas ao ensino e investigação.
2 — As acções de formação podem ser apoiadas através da atribuição
de bolsas enunciadas no artigo 2.º, mas também através de subsídios
à realização de actividades de formação por instituições de ensino, de
investigação ou empresas.
Artigo 2.º
Tipos de bolsas
O presente regulamento compreende os seguintes tipos de bolsas:
a) Bolsas de pós-doutoramento
b) Bolsas de desenvolvimento de carreira científica
c) Bolsas de doutoramento
d) Bolsas de doutoramento em empresas
e) Bolsas de mestrado
f) Bolsas de investigação
g) Bolsas de iniciação científica
h) Bolsas de integração na investigação
i) Bolsas de estágio em organizações científicas e tecnológicas internacionais
j) Bolsas de licença sabática
k) Bolsas de mobilidade entre instituições de I&D e empresas ou
outras entidades
l) Bolsas de gestão de ciência e tecnologia
m) Bolsas de técnico de investigação
n) Bolsas de cientista convidado
o) Bolsas de formação
Artigo 3.º
Bolsas de pós-doutoramento
As bolsas de pós-doutoramento destinam-se a titulares do grau de
doutor ou equivalente legal que tenham obtido o grau, preferencialmente
há menos de cinco anos e pretendam realizar trabalhos avançados de
investigação científica.
Artigo 4.º
Bolsas de desenvolvimento de carreira científica
1 — As bolsas de desenvolvimento de carreira científica destinam-se
a titulares do grau de doutor ou equivalente legal, que tenham obtido o
grau, entre dois e seis anos antes da data da apresentação da candidatura
e tenham revelado, na actividade realizada após o sua obtenção, mérito
científico elevado.
2 — Estas bolsas têm como objectivo apoiar o desenvolvimento
de aptidões de direcção e coordenação de projectos científicos, pelo
que, durante o período da bolsa, o bolseiro deve dirigir um projecto
científico próprio.
Artigo 5.º
Bolsas de doutoramento
1 — As bolsas de doutoramento destinam-se a licenciados, mestres
ou pessoas com formação de nível de 2.º ciclo que pretendam obter o
grau de doutor.
2 — Podem, também, candidatar-se estudantes inscritos no 1.º ano
de programas doutorais em Portugal ou no estrangeiro.
Artigo 6.º

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Deliberação n.º 3182/2008
De acordo com o previsto na Lei n.º 40/2004 de 18 de Agosto, e por
Deliberação da Secção Permanente do Senado de 10 de Setembro de
2008, foi alterado o Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto
que passa a ter a seguinte redacção:

Bolsas de doutoramento em empresas
1 — As bolsas de doutoramento em empresas destinam-se a quem
satisfaça as condições previstas no n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de Março alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de
25 de Junho e que pretendam realizar trabalhos de doutoramento em ambiente empresarial e visando temas de relevância para a correspondente
empresa, desde que aceites pela Universidade do Porto.
2 — A atribuição deste tipo de bolsa pressupõe um plano de trabalhos
que especifique detalhadamente os objectivos, as condições de suporte à
actividade de investigação do bolseiro na empresa e a interacção prevista
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entre a empresa e a Universidade do Porto, devendo, em particular, ser
prevista a forma de articulação entre a orientação académica do doutoramento por um professor universitário ou investigador da Universidade
do Porto e a correspondente supervisão empresarial, através de protocolo
a celebrar entre as partes.
Artigo 7.º
Bolsas de mestrado
As bolsas de mestrado destinam-se a licenciados ou com formação de
nível de 1.º ciclo que pretendam obter o grau de mestre, para frequência
da parte curricular do mestrado e ou para o período de dissertação do
mestrado ou de estágio/projecto.
Artigo 8.º
Bolsas de investigação
As bolsas de investigação destinam-se a licenciados ou mestres (1.º
ou 2.º ciclo, respectivamente), para obterem formação científica em
projectos de investigação ou em instituições científicas e tecnológicas
na Universidade do Porto.
Artigo 9.º
Bolsas de iniciação científica
As bolsas de iniciação científica destinam-se preferencialmente a
estudantes do ensino superior, com um mínimo de 3 anos de formação
(1.º ciclo completo ou equivalente) para obterem formação científica
integrados em projectos de investigação a desenvolver em instituições
nacionais.
Artigo 10.º
Bolsas de integração na investigação
1 — As bolsas de integração na investigação destinam-se, preferencialmente, a estudantes do ensino superior nos anos iniciais de formação
e com bom desempenho escolar, inscritos em instituições nacionais do
ensino superior público ou privado.
2 — Este tipo de bolsa tem por objectivo estimular o início de actividades científicas e o desenvolvimento do sentido crítico, da criatividade
e da autonomia dos estudantes do ensino superior através da prática da
investigação, da aprendizagem dos seus métodos e da participação na
vida de instituições de investigação, devendo os bolseiros ser integrados
em equipas de projectos de investigação, e ter um doutorado de uma das
instituições de acolhimento da Universidade do Porto como supervisor.
3 — Este tipo de bolsa pode ser renovável desde que noutra instituição
de acolhimento.
Artigo 11.º
Bolsas de estágio em organizações científicas
e tecnológicas internacionais
As bolsas de estágio em organizações científicas e tecnológicas internacionais têm como principal objectivo facultar oportunidades de
formação nessas organizações e promover a aproximação de grupos
de investigação e desenvolvimento da Universidade do Porto com as
mesmas.
Artigo 12.º
Bolsas de licença sabática
As bolsas de licença sabática destinam-se a titulares do grau de doutor ou equivalente legal em regime de licença sabática, previamente
autorizada, junto da unidade orgânica a que se encontram adstritos, para
realizarem actividades de investigação em instituições estrangeiras.
Artigo 13.º
Bolsas de mobilidade entre sistema de C&T,
empresas ou outras entidades
1 — As bolsas de mobilidade entre o sistema de C&T, empresas e
outros sectores de actividade destinam-se a licenciados, mestres ou
doutores e têm por objectivo incentivar a mobilidade e a transferência
de conhecimento e tecnologia entre instituições de I&D e empresas
ou outras entidades públicas ou privadas com actividades de natureza
económica, social ou de Administração Pública no País.
2 — Estas bolsas destinam-se à realização de actividades de I&D,
para participação em programas de formação avançada que envolvam
empresas ou associações empresariais e instituições científicas ou universidades, ou para a realização de actividades que promovam a inovação
tecnológica, designadamente em entidades gestoras de capital de risco,
de intermediação tecnológica, de gestão de propriedade intelectual e de
consultoria científica.

Artigo 14.º
Bolsas de gestão de ciência e tecnologia
As bolsas de gestão de ciência e tecnologia destinam-se a licenciados, mestres ou doutores para obterem formação complementar em
gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação, ou formação
na observação e monitorização do sistema científico e tecnológico ou
do ensino superior.
Artigo 15.º
Bolsas de técnico de investigação
As bolsas de técnico de investigação destinam-se proporcionar formação complementar especializada a técnicos, em instituições de I&D
do País e do estrangeiro, com o objectivo de garantir o funcionamento
e a manutenção de equipamento e de infra-estruturas de carácter científico e de apoiar actividades de investigação de unidades de I&D na
Universidade do Porto.
Artigo 16.º
Bolsas para cientistas convidados
As bolsas para cientistas convidados destinam-se a docentes ou investigadores seniores, residentes no estrangeiro, de mérito reconhecidamente
elevado, que possam contribuir para início ou desenvolvimento de linhas
de investigação promissoras que de outro modo seria difícil criar ou
desenvolver na Universidade do Porto.
Artigo 17.º
Bolsas de formação
As bolsas de formação destinam-se a apoiar a formação em qualquer
área, por períodos nunca superiores a um ano, de pessoas que a Universidade do Porto ou alguma das entidades a ela associadas, entenda
dever financiar.

CAPÍTULO II
Candidaturas
Artigo 18.º
Abertura de concursos
1 — Os concursos são abertos para um ou mais tipos de bolsas abrangidas pelo presente regulamento.
2 — Os concursos são publicitados através da internet e ainda, se tal
for considerado adequado, através de outros meios de comunicação ou
de divulgação.
3 — Os avisos de abertura devem indicar os tipos de bolsas postos
a concurso, os destinatários, o prazo de candidatura, os critérios de
selecção e as normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como as
respectivas fontes de financiamento.
4 — Compete à entidade financiadora autorizar a abertura de concurso
e a nomeação da comissão de selecção, depois de feita a respectiva
cabimentação orçamental.
Artigo 19.º
Documentos de suporte e avaliação das candidaturas
1 — A documentação de suporte varia com o tipo de bolsa e será a
exigida no aviso de abertura do concurso bem como outra indicada nos
regulamentos próprios das entidades financiadoras.
2 — A comissão de selecção é responsável pela recepção, avaliação,
seriação e divulgação dos resultados, que deverá ocorrer até 30 dias úteis
após o termo do prazo para a apresentação das candidaturas.
3 — Compete à comissão de selecção analisar todos os documentos
submetidos, podendo solicitar informação adicional e organizar uma
entrevista ou provas de selecção.
Artigo 20.º
Proposta de seriação
1 — A comissão de selecção enviará à entidade financiadora o processo de concurso com a sua proposta justificada de seriação e de contratos, sendo as candidaturas seleccionadas instruídas nos termos do
número seguinte.
2 — As candidaturas serão apresentadas à entidade financiadora, de
acordo com o estabelecido no aviso de abertura, devendo ser considerados os itens seguintes:
a) Documentos comprovativos de que o(s) candidato(s) reúne as
condições exigíveis para o respectivo tipo de bolsa; nomeadamente, se
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tal for o caso, certificado de habilitações e das disciplinas realizadas,
com a respectiva classificação;
b) Curriculum Vitae do(s) candidato(s) seleccionados;
c) Programa de trabalhos a desenvolver, com a indicação do local
ou locais onde vai ser executado/desenvolvido, subscrito pelo orientador/responsável pelo programa de formação e pelo(s) candidato(s)
seleccionado(s);
d) Parecer do orientador/responsável pelo acompanhamento da actividade de cada candidato, que assumirá a responsabilidade pelo programa
de trabalhos, enquadramento, acompanhamento e ou supervisão deste,
sobre a sua qualidade e adequação às actividades previstas;
e) Documento comprovativo de aceitação do candidato ou genericamente, dos candidatos a ocupar as vagas postas a concurso, por parte
da unidade orgânica ou da instituição onde decorrerão os trabalhos de
investigação ou as actividades de formação, garantindo as condições
necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho;
f) Documento comprovativo de aceitação do(s) candidato(s) por parte
da instituição que conferirá o grau académico, se for caso disso.
Artigo 21.º
Divulgação dos resultados
1 — Os resultados da avaliação são divulgados, para consulta pelos candidatos até 90 dias úteis após a data limite de submissão para
avaliação.
2 — Os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis, após a divulgação
referida no número anterior, para se pronunciarem sobre os resultados
da avaliação, querendo, em sede de audiência prévia, prevista no Código
do Procedimento Administrativo.
3 — A decisão definitiva será comunicada aos candidatos, nos termos
previstos no Código do Procedimento Administrativo.
4 — Da decisão referida no número anterior pode ser interposta reclamação no prazo de 15 dias úteis após a respectiva notificação.
5 — Os comentários a enviar em sede de audiência prévia, previstos
no n.º 2 do presente artigo, assim como a reclamação prevista no n.º 4,
devem ser apresentados pela via definida pela entidade financiadora.
Artigo 22.º
Concessão de bolsas
A concessão da bolsa concretiza-se mediante a atribuição de um subsídio, nas condições previstas pela entidade financiadora e no contrato
de bolsa a celebrar entre a entidade financiadora e o bolseiro, conforme
modelo anexo.
Artigo 23.º
Prazo para assinatura do contrato
1 — Nos 15 dias úteis seguintes à data do recebimento do contrato de
bolsa, o bolseiro deve devolvê-lo à entidade financiadora devidamente
assinado.
2 — Compete à entidade financiadora enviar uma cópia do contrato
da bolsa para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia nos termos
do disposto no artigo 8.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 40/2004, de 18 de
Agosto.

CAPÍTULO III
Regime e condições financeiras das bolsas

Artigo 25.º
Alteração ao plano de trabalho
1 — O bolseiro não poderá alterar o plano de trabalho proposto, sem
o assentimento do orientador/responsável pelo programa de formação e
sem prévia autorização da entidade financiadora.
2 — O pedido da alteração referida no número anterior deverá ser
submetido pelo bolseiro e ser apoiado por parecer do orientador/responsável pelo programa de formação.

SECÇÃO II
Componentes e montantes da bolsa
Artigo 26.º
Componentes da bolsa
1 — De acordo com o tipo de bolsa e situação do candidato, esta pode
incluir as seguintes componentes:
a) Subsídio de manutenção mensal;
b) Subsídio de execução gráfica de tese de doutoramento ou mestrado,
a atribuir apenas depois de recebido um exemplar da tese em papel e em
suporte electrónico nos moldes definidos pela Universidade do Porto;
c) Subsídio para despesas excepcionais de investigação, em montante
a fixar na sequência de análise do programa de trabalhos, passível de
atribuição, designadamente aos bolseiros que não aufiram subsídio
mensal de manutenção;
d) Subsídio extraordinário para participação em cursos ou congressos
fora do Porto, pedido casuisticamente com parecer do orientador;
2 — Quando relevante, poderá ainda incluir:
a) Subsídio de transporte para viagem internacional de ida e volta,
respectivamente no início e final do período de bolsa, na tarifa economicamente mais vantajosa;
b) Subsídio de instalação para estadias iguais ou superiores a seis
meses consecutivos.
3 — Não são devidos, em qualquer circunstância, subsídios de alimentação, férias, Natal, ou quaisquer outros não expressamente consagrados
neste Regulamento e no contrato de bolsa.
Artigo 27.º
Montantes das componentes da bolsa
O valor das componentes das bolsas é definido no contrato de bolsa,
por proposta do responsável da entidade financiadora.

SECÇÃO III
Outros benefícios
Artigo 28.º
Seguro de acidentes pessoais
Todos os bolseiros beneficiarão de um seguro de acidentes pessoais
que deve ser garantido pela entidade financiadora.
Artigo 29.º
Segurança social

SECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 24.º

Os bolseiros que não se encontrem abrangidos por qualquer regime
de protecção social podem assegurar o exercício do direito à segurança
social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos
termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de Fevereiro, com as
especialidades resultantes do artigo 10.º da Lei n.º 40/2004.

Exclusividade
1 — Os bolseiros não podem exercer qualquer outra função ou actividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão
liberal, sem prejuízo do disposto do número seguinte.
2 — As funções do bolseiro de investigação são exercidas em regime
de dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos no artigo 5.º da Lei
n.º 40/2004, Estatuto do Bolseiro de Investigação, sob pena de cancelamento da bolsa.
3 — Cada bolseiro não pode ser, simultaneamente, beneficiário de
qualquer outra bolsa, excepto quando se registe acordo entre entidades
financiadoras.

SECÇÃO IV
Renovação das bolsas
Artigo 30.º
Renovação da bolsa
1 — A bolsa pode ser renovada por períodos adicionais sem prejuízo
do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei 40/2004, sendo a renovação
obrigatoriamente comunicada por escrito ao bolseiro e aceite por este.
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2 — A renovação da bolsa não requer a assinatura de novo contrato de
bolsa. O pedido de renovação da bolsa deverá ser apresentado à entidade
financiadora até 30 dias antes do seu termo.
3 — Se o bolseiro não for informado por escrito da renovação da
bolsa, esta termina na data prevista no contrato, sem necessidade de
outras formalidades.
Artigo 31.º
Documentos a apresentar
O pedido de renovação será feito através de requerimento dirigido à
entidade financiadora acompanhado de:
a) Relatório detalhado dos trabalhos realizados e plano de trabalhos
futuro;
b) Cópia de comunicação e publicações resultantes da actividade
desenvolvida;
c) Parecer do orientador/responsável pela actividade do candidato
sobre o relatório e plano de trabalho futuro, quando aplicável;
d) No caso de bolsas de mestrado e doutoramento, parecer da Instituição académica na qual o bolseiro está inscrito.

SECÇÃO V
Termo, cancelamento e suspensão da bolsa
Artigo 32.º
Relatório final

Artigo 35.º
Comprovação intercalar
1 — Os bolseiros inscritos em mestrados ou programas doutorais
devem apresentar, no final da parte escolar do curso, documento comprovativo da sua realização, ou justificação da não realização, emitido pelo
conselho científico do estabelecimento de ensino superior responsável
pelo programa ou outros órgãos apropriados.
2 — A não entrega do documento referido no número anterior implica
a suspensão da bolsa e do seu cancelamento.

CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 36.º
Duração das bolsas
A duração das bolsas atribuídas pela Universidade do Porto, suas
unidades orgânicas ou outras instituições associadas/participadas, será
definida casuística e fundamentadamente, dentro dos limites estabelecidos na lei.
Artigo 37.º
Obrigações do orientador
1 — O orientador/responsável pelo programa de formação obriga-se a:

1 — O bolseiro deve apresentar, até 30 dias após o termo da bolsa,
um relatório final das suas actividades, e a tese das Bolsas de Mestrado
e Bolsas de Doutoramento, incluindo comunicações e publicações resultantes da actividade desenvolvida, acompanhando, quando aplicável, pelo
parecer do orientador ou do responsável pela actividade do candidato
ou pelo seu enquadramento.
2 — Quando os objectivos da bolsa forem atingidos antes do prazo
inicialmente previsto, o pagamento deixa de ser devido no prazo máximo
de 30 dias a contar do termo dos trabalhos e, as importâncias indevidamente recebidas pelo bolseiro serão devolvidas.
3 — O disposto no número anterior não obsta a que a instituição que
é fonte do financiamento possa manter a bolsa até ao termo do período
da vigência do contrato.

a) Informar atempadamente a entidade financiadora de actuações ou
situações que conheça ou deva conhecer e que colidam com o presente
regulamento e demais legislação aplicável;
b) Colaborar com a entidade financiadora, informando-a e dando
parecer sempre que entenda conveniente proceder-se à alteração do
plano de trabalhos inicialmente proposto.

Artigo 33.º

Em todos os trabalhos realizados pelo bolseiro deve ser expressa a
menção de terem sido os mesmos apoiados financeiramente pela entidade
financiadora, salvo quando o edital estabeleça de forma diferente.

Cancelamento da bolsa
1 — Sempre que, em resultado de inspecção promovida pela Universidade do Porto e analisadas as informações prestadas pelo bolseiro,
pelo seu orientador/responsável pelo programa de formação ou pela
instituição académica na qual o bolseiro está inscrito, se verifique uma
das situações descritas no número seguinte, pode o contrato cessar de
imediato com o consequente cancelamento do Estatuto.
2 — São causas de cessação do contrato e cancelamento do Estatuto
nos termos do número anterior:
a) A violação do disposto relativamente à exclusividade;
b) A conclusão do plano de actividades;
c) O decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída;
d) A revogação por mútuo acordo ou alteração das circunstâncias
factuais;
e) A constituição de relação jurídico-laboral com a entidade acolhedora;
f) O comportamento do bolseiro de que resulte um desempenho ou
interesse insuficiente ou falta de motivação para o trabalho desenvolvido/a desenvolver.
3 — O contrato pode ser denunciado a todo o tempo pelo bolseiro, por
escrito, desde que fundamentadamente e com comunicação ao coordenador científico, se aplicável, e ao responsável pela entidade financiadora
com uma antecedência mínima de 30 dias.

2 — O orientador/responsável pelo programa de formação incorre
em responsabilidade sempre que sejam violadas as disposições das
alíneas do número anterior.
Artigo 38.º
Menção de apoio

Artigo 39.º
Núcleo de bolseiro
O núcleo de acompanhamento dos bolseiros funcionará na Reitoria
da Universidade do Porto, sob a responsabilidade de um dirigente a
designar, com o horário normal de expediente.
Artigo 40.º
Revisão
O presente regulamento poderá ser revisto a todo o tempo pela entidade competente da Universidade do Porto, carecendo a sua revisão da
aprovação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Artigo 41.º
Casos omissos
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Reitor,
tendo em atenção os princípios e as normas constantes na Lei n.º 40/2004,
de 18 de Agosto e outras disposições nacionais ou comunitárias aplicáveis.
Artigo 42.º

Artigo 34.º

Entrada em vigor

Falsas declarações

O presente Regulamento entra em vigor depois de aprovado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Sem prejuízo do disposto na lei Penal, a prestação de falsas declarações pelos bolseiros implica o respectivo cancelamento e reposição das
importâncias já recebidas.

24 de Novembro de 2008. — O Reitor, José Carlos Diogo Marques
dos Santos.
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CAPÍTULO	
  I	
  
Objeto	
  e	
  âmbito	
  de	
  aplicação	
  
	
  
ARTIGO	
  1.º	
  	
  
OBJECTO	
  
	
  
1. O	
  presente	
  regulamento	
  disciplina	
  a	
  seleção,	
  contratação	
  e	
  regime	
  jurídico	
  aplicáveis	
  a	
  todos	
  os	
  
bolseiros	
   de	
   investigação,	
   financiados	
   direta	
   ou	
   indiretamente	
   pela	
   Fundação	
   para	
   a	
   Ciência	
   e	
   a	
  
Tecnologia,	
  I.P.,	
  adiante	
  designada	
  por	
  FCT,	
  ou	
  de	
  que	
  esta	
  seja	
  entidade	
  de	
  acolhimento.	
  
2. Para	
  os	
  efeitos	
  previstos	
  no	
  presente	
  Regulamento,	
  são	
  bolseiros	
  de	
  investigação	
  os	
  beneficiários	
  
do	
  respetivo	
  estatuto,	
  conforme	
  o	
  disposto	
  na	
  Lei	
  n.º	
  40/2004,	
  de	
  18	
  de	
  agosto.	
  
3. Para	
   os	
   efeitos	
   previstos	
   no	
   presente	
   regulamento,	
   entendem-‐se	
   por	
   bolseiros	
   diretamente	
  
financiados	
   pela	
   FCT	
   aqueles	
   em	
   cujo	
   contrato	
   de	
   bolsa	
   a	
   FCT	
   seja	
   parte,	
   sendo	
   indiretamente	
  
financiados	
  pela	
  FCT	
  os	
  bolseiros	
  cujos	
  contratos	
  de	
  bolsa,	
  sendo	
  celebrados	
  com	
  outra	
  entidade,	
  
se	
   insiram	
   no	
   âmbito	
   de	
   programas,	
   projetos	
   ou	
   outras	
   formas	
   de	
   colaboração	
   que	
   preveja	
   a	
  
obrigação,	
  para	
  a	
  FCT,	
  de	
  suportar	
  as	
  despesas	
  com	
  as	
  respetivas	
  bolsas	
  contratualizadas.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  2.º	
  	
  
ÂMBITO	
  DE	
  APLICAÇÃO	
  
	
  
1. O	
  presente	
  regulamento	
  aplica-‐se	
  aos	
  tipos	
  de	
  bolsa	
  definidos	
  no	
  capítulo	
  II.	
  
2. O	
   presente	
   regulamento	
   aplica-‐se	
   ainda	
   subsidiariamente	
   a	
   outras	
   bolsas	
   financiadas	
   direta	
   ou	
  
indiretamente	
   pela	
   FCT,	
   designadamente	
   bolsas	
   previstas	
   em	
   projetos	
   ou	
   programas	
   de	
  
doutoramento	
   propostos	
   por	
   instituições	
   do	
   ensino	
   superior	
   e	
   de	
   I&D,	
   no	
   âmbito	
   das	
   parcerias	
  
internacionais	
   celebradas	
   com	
   a	
   FCT,	
   de	
   programas	
   de	
   doutoramento	
   de	
   interesse	
   empresarial,	
  
bem	
  como	
  a	
  bolsas	
  atribuídas	
  no	
  âmbito	
  de	
  entidades	
  de	
  gestão	
  ou	
  de	
  observação	
  de	
  ciência	
  e	
  
tecnologia	
  e	
  outros	
  subsídios	
  à	
  qualificação	
  de	
  recursos	
  humanos	
  em	
  C&T.	
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CAPÍTULO	
  II	
  
Tipos	
  de	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  
	
  
ARTIGO	
  3.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  CIENTISTA	
  CONVIDADO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   cientista	
   convidado	
   (BCC)	
   destinam-‐se	
   a	
   doutorados,	
   detentores	
   de	
   currículo	
  
científico	
   de	
   mérito	
   elevado,	
   para	
   o	
   desenvolvimento	
   e	
   realização	
   de	
   atividades	
   de	
   investigação	
  
em	
   instituições	
   científicas	
   e	
   tecnológicas	
   portuguesas,	
   incluindo	
   direção	
   ou	
   coordenação	
   de	
  
projetos	
  de	
  investigação.	
  
2. A	
  duração	
  total	
  deste	
  tipo	
  de	
  bolsa	
  pode	
  variar	
  entre	
  um	
  mês	
  e	
  três	
  anos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  4.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  PÓS-‐DOUTORAMENTO	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  pós-‐doutoramento	
  (BPD)	
  destinam-‐se	
  a	
  doutorados,	
  preferencialmente	
  àqueles	
  que	
  
tenham	
   obtido	
   o	
   grau	
   há	
   menos	
   de	
   seis	
   anos,	
   para	
   realizarem	
   trabalhos	
   avançados	
   de	
  
investigação	
  no	
  âmbito	
  de	
  instituições	
  científicas	
  portuguesas	
  de	
  reconhecida	
  idoneidade.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é,	
   em	
   regra,	
   anual,	
   renovável	
   até	
   ao	
   máximo	
   de	
   seis	
   anos	
   dependendo	
   de	
  
parecer	
  favorável	
  na	
  avaliação	
  feita	
  no	
  fim	
  do	
  primeiro	
  triénio,	
  de	
  acordo	
  com	
  o	
  estabelecido	
  no	
  
artigo	
  21º,	
  não	
  podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. As	
   BPD	
   podem,	
   a	
   título	
   excecional	
   e	
   dependendo	
   de	
   disponibilidade	
   orçamental	
   da	
   entidade	
  
financiadora,	
  incluir	
  períodos	
  de	
  atividade	
  no	
  estrangeiro,	
  com	
  a	
  duração	
  máxima	
  de	
  um	
  ano	
  para	
  
doutorados	
  em	
  Portugal	
  e	
  de	
  seis	
  meses	
  para	
  doutorados	
  no	
  estrangeiro.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  5.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  DOUTORAMENTO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   doutoramento	
   (BD)	
   destinam-‐se	
   a	
   quem	
   satisfaça	
   as	
   condições	
   necessárias	
   ao	
  
ingresso	
   em	
   ciclo	
   de	
   estudos	
   conducente	
   à	
   obtenção	
   do	
   grau	
   académico	
   de	
   doutor,	
   e	
   que	
  
pretenda	
   desenvolver	
   trabalhos	
   de	
   investigação	
   conducentes	
   à	
   obtenção	
   do	
   grau	
   académico	
   de	
  
doutor.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  quatro	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
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concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. As	
   BD	
   podem	
   ser	
   no	
   país,	
   mistas	
   ou	
   no	
   estrangeiro,	
   consoante	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   decorra	
  
integralmente,	
  parcialmente	
  ou	
  não	
  decorra	
  em	
  instituições	
  nacionais.	
  
4. No	
  caso	
  de	
  BD	
  mistas,	
  o	
  período	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  que	
  decorra	
  numa	
  instituição	
  estrangeira	
  
está	
  dependente	
  de	
  disponibilidade	
  orçamental	
  da	
  entidade	
  financiadora,	
  não	
  podendo	
  em	
  caso	
  
algum,	
  ser	
  superior	
  a	
  dois	
  anos,	
  salvo	
  se,	
  ao	
  tempo	
  da	
  celebração	
  do	
  contrato,	
  fosse	
  legalmente	
  
possível	
  duração	
  superior	
  e,	
  cumulativamente,	
  a	
  redução	
  comprometer	
  a	
  conclusão	
  do	
  plano	
  de	
  
trabalhos	
  previamente	
  aprovado.	
  
	
  
ARTIGO	
  6.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  DOUTORAMENTO	
  EM	
  EMPRESAS	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   doutoramento	
   em	
   empresas	
   (BDE)	
   destinam-‐se	
   a	
   quem	
   satisfaça	
   as	
   condições	
  
necessárias	
  ao	
  ingresso	
  em	
  ciclo	
  de	
  estudos	
  conducente	
  à	
  obtenção	
  do	
  grau	
  académico	
  de	
  doutor,	
  
e	
  que	
  pretenda	
  desenvolver	
  atividades	
  de	
  investigação	
  em	
  ambiente	
  empresarial	
  conducentes	
  à	
  
obtenção	
  do	
  referido	
  grau	
  académico.	
  
2. A	
   atribuição	
   deste	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   pressupõe	
   um	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   que	
   especifique	
  
detalhadamente	
  os	
  objetivos,	
  as	
  condições	
  de	
  suporte	
  à	
  atividade	
  de	
  investigação	
  do	
  bolseiro	
  na	
  
empresa	
   e	
   a	
   interação	
   prevista	
   entre	
   a	
   empresa	
   e	
   a	
   instituição	
   universitária	
   onde	
   o	
   bolseiro	
   se	
  
inscreve	
   para	
   a	
   obtenção	
   do	
   grau	
   de	
   doutor,	
   devendo,	
   em	
   particular,	
   ser	
   prevista	
   a	
   forma	
   de	
  
articulação	
   entre	
   a	
   orientação	
   científica	
   do	
   doutoramento	
   por	
   um	
   professor	
   universitário	
   ou	
  
investigador	
  e	
  a	
  correspondente	
  supervisão	
  empresarial,	
  através	
  de	
  protocolo	
  a	
  celebrar	
  entre	
  as	
  
entidades	
  envolvidas.	
  
3. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  quatro	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
4. As	
   BDE	
   só	
   podem	
   ser	
   nacionais,	
   devendo	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   decorrer	
   integralmente	
   em	
  
instituições	
  nacionais	
  ou	
  em	
  sucursais	
  nacionais	
  de	
  instituições	
  estrangeiras.	
  
5. Na	
   falta	
   de	
   disposições	
   específicas,	
   é	
   correspondentemente	
   aplicável	
   às	
   BDE	
   o	
   regime	
   previsto	
  
para	
  as	
  BD.	
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ARTIGO	
  7.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   investigação	
   (BI)	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
   doutores,	
   para	
   obterem	
  
formação	
  científica	
  em	
  projetos	
  de	
  investigação,	
  ou	
  em	
  instituições	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  no	
  
País.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  cinco	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  8.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  INICIAÇÃO	
  CIENTÍFICA	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  iniciação	
  científica	
  (BIC)	
  destinam-‐se	
  a	
  estudantes	
  inscritos	
  pela	
  primeira	
  vez	
  num	
  1.º	
  
ciclo	
   do	
   ensino	
   superior	
   ou	
   em	
   mestrado	
   integrado,	
   para	
   iniciarem	
   ou	
   reforçarem	
   a	
   sua	
   formação	
  
científica,	
  integrados	
  em	
  projetos	
  de	
  investigação	
  a	
  desenvolver	
  em	
  instituições	
  nacionais.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é,	
   em	
   regra,	
   anual,	
   renovável	
   até	
   dois	
   anos	
   dependendo	
   de	
   bom	
   desempenho	
  
escolar,	
  não	
  podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  9.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  GESTÃO	
  DE	
  CIÊNCIA	
  E	
  TECNOLOGIA	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   gestão	
   de	
   ciência	
   e	
   tecnologia	
   (BGCT)	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
  
doutores,	
  com	
  vista	
  a	
  proporcionar	
  formação	
  complementar	
  em	
  gestão	
  de	
  programas	
  de	
  ciência,	
  
tecnologia	
   e	
   inovação,	
   ou	
   formação	
   na	
   observação	
   e	
   monitorização	
   do	
   sistema	
   científico	
   e	
  
tecnológico	
   ou	
   do	
   ensino	
   superior,	
   e	
   ainda	
   para	
   obterem	
   formação	
   em	
   instituições	
   relevantes	
  
para	
  o	
  sistema	
  científico	
  e	
  tecnológico	
  nacional	
  de	
  reconhecida	
  qualidade	
  e	
  adequada	
  dimensão,	
  
em	
  Portugal	
  ou	
  no	
  estrangeiro.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  seis	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. O	
   subsídio	
   mensal	
   a	
   conceder	
   é	
   estabelecido	
   em	
   função	
   da	
   habilitação	
   do	
   candidato,	
   da	
   sua	
  
experiência	
   anterior,	
   e	
   da	
   complexidade	
   do	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   aprovado,	
   dentro	
   do	
   intervalo	
  
estabelecido	
  na	
  tabela	
  anexa	
  a	
  este	
  regulamento.	
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ARTIGO	
  10.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  ESTÁGIO	
  EM	
  ORGANIZAÇÕES	
  CIENTÍFICAS	
  E	
  TECNOLÓGICAS	
  INTERNACIONAIS	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  estágio	
  em	
  organizações	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  internacionais	
  (BEST)	
  destinam-‐se	
  
a	
   licenciados	
   ou	
   detentores	
   de	
   grau	
   académico	
   superior,	
   preferencialmente	
   àqueles	
   cujo	
   grau	
  
tenha	
   sido	
   conferido	
   por	
   uma	
   instituição	
   de	
   ensino	
   superior	
   portuguesa,	
   com	
   vista	
   a	
   facultar	
  
oportunidades	
   de	
   formação	
   em	
   organizações	
   científicas	
   e	
   tecnológicas	
   internacionais	
   de	
   que	
  
Portugal	
  seja	
  membro,	
  em	
  condições	
  a	
  acordar	
  com	
  as	
  mesmas.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  cinco	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  11.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  TÉCNICO	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   técnico	
   de	
   investigação	
   (BTI)	
   destinam-‐se	
   a	
   proporcionar	
   formação	
   complementar	
  
especializada,	
  em	
  instituições	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  portuguesas	
  ou	
  estrangeiras,	
  de	
  técnicos	
  
para	
   apoio	
   ao	
   funcionamento	
   e	
   à	
   manutenção	
   de	
   equipamentos	
   e	
   infraestruturas	
   de	
   caráter	
  
científico	
  e	
  a	
  outras	
  atividades	
  relevantes	
  para	
  o	
  sistema	
  científico	
  e	
  tecnológico	
  nacional.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é	
   variável,	
   até	
   ao	
   máximo	
   de	
   cinco	
   anos,	
   não	
   podendo	
   ser	
   concedida	
   por	
  
períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  12.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  MOBILIDADE	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   mobilidade	
   (BMOB)	
   têm	
   por	
   objetivo	
   incentivar	
   a	
   mobilidade	
   e	
   a	
   transferência	
   de	
  
conhecimento	
   e	
   tecnologia	
   entre	
   instituições	
   de	
   I&D	
   e	
   empresas	
   ou	
   outras	
   entidades,	
   públicas	
   ou	
  
privadas,	
  com	
  atividades	
  de	
  natureza	
  económica,	
  social	
  ou	
  de	
  administração	
  pública	
  no	
  País.	
  
2. Estas	
   bolsas	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
   doutores	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   atividades	
   de	
  
I&D	
  em	
  empresas	
  ou	
  outras	
  entidades	
  públicas	
  ou	
  privadas,	
  para	
  participação	
  em	
  programas	
  de	
  
formação	
  avançada	
  que	
  envolvam	
  empresas	
  ou	
  associações	
  empresariais	
  e	
  instituições	
  científicas	
  
ou	
   universidades,	
   ou	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   atividades	
   que	
   promovam	
   a	
   inovação	
   tecnológica,	
  
designadamente	
   em	
   entidades	
   gestoras	
   de	
   capital	
   de	
   risco,	
   de	
   intermediação	
   tecnológica,	
   de	
  
gestão	
  de	
  propriedade	
  intelectual	
  e	
  de	
  consultoria	
  científica.	
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3. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  três	
  anos	
  consecutivos,	
  não	
  
podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  um	
  mês	
  consecutivo.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  13.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  LICENÇA	
  SABÁTICA	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   licença	
   sabática	
   (BSAB)	
   destinam-‐se	
   a	
   doutorados	
   em	
   regime	
   de	
   licença	
   sabática	
  
concedida	
   por	
   uma	
   instituição	
   de	
   ensino	
   superior	
   portuguesa	
   para	
   realizarem	
   atividades	
   de	
  
investigação	
  em	
  instituições	
  estrangeiras.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  varia	
  entre	
  um	
  mínimo	
  de	
  três	
  meses	
  e	
  um	
  máximo	
  de	
  um	
  ano,	
  não	
  renovável,	
  
e	
  refere-‐se	
  unicamente	
  ao	
  período	
  de	
  permanência	
  no	
  estrangeiro.	
  
3. Os	
   candidatos	
   devem	
   obter	
   previamente	
   autorização	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   licença	
   sabática	
   junto	
  
da	
  instituição	
  a	
  que	
  se	
  encontram	
  vinculados.	
  
	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO	
  III	
  
Regime	
  das	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  científica	
  
	
  
	
  
SECÇÃO	
  I	
  	
  
Candidatura,	
  avaliação,	
  concessão	
  e	
  renovação	
  de	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  14.º	
  
CANDIDATOS	
  
	
  
1. Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   nos	
   números	
   seguintes,	
   podem	
   candidatar-‐se	
   às	
   bolsas	
   financiadas	
  
direta	
  ou	
  indiretamente	
  pela	
  FCT	
  os:	
  
a) Cidadãos	
  nacionais,	
  ou	
  cidadãos	
  de	
  outros	
  estados	
  membros	
  da	
  União	
  Europeia;	
  
b) Cidadãos	
   de	
   estados	
   terceiros,	
   detentores	
   de	
   título	
   de	
   residência	
   válido	
   ou	
   beneficiários	
  
do	
  estatuto	
  de	
  residente	
  de	
  longa	
  duração,	
  nos	
  termos	
  previstos	
  na	
  Lei	
  n.º	
  23/2007,	
  de	
  4	
  
de	
  julho,	
  alterada	
  pela	
  Lei	
  n.º	
  29/2012,	
  de	
  9	
  de	
  agosto;	
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c) Cidadãos	
   de	
   estados	
   terceiros	
   com	
   os	
   quais	
   Portugal	
   tenha	
   celebrado	
   acordos	
   de	
  
reciprocidade.	
  
d) Cidadãos	
  de	
  estados	
  terceiros,	
  sempre	
  que	
  no	
  respetivo	
  aviso	
  de	
  abertura	
  esteja	
  previsto	
  
um	
  método	
  de	
  seleção	
  de	
  entrevista	
  individual.	
  
2. Às	
  bolsas	
  cujo	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  decorra,	
  total	
  ou	
  parcialmente,	
  em	
  instituições	
  estrangeiras,	
  só	
  
podem	
   candidatar-‐se	
   os	
   cidadãos	
   que	
   comprovem	
   residir	
   de	
   forma	
   permanente	
   e	
   habitual	
   em	
  
Portugal.	
  
3. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  diretamente	
  financiadas	
  pela	
  FCT	
  cujo	
  pressuposto	
  de	
  candidatura	
  exija	
  a	
  posse	
  
do	
   grau	
   académico	
   de	
   doutor,	
   podem	
   ainda	
   candidatar-‐se	
   cidadãos	
   estrangeiros	
   não	
   residentes	
  
em	
  Portugal,	
  desde	
  que	
  a	
  candidatura	
  seja	
  apoiada	
  por	
  uma	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  nacional	
  e	
  
desde	
  que	
  o	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  decorra	
  integralmente	
  em	
  território	
  português.	
  
4. Não	
  podem	
  candidatar-‐se	
  a	
  bolsas	
  de	
  doutoramento,	
  de	
  doutoramento	
  em	
  empresa	
  ou	
  de	
  pós-‐
doutoramento	
   os	
   cidadãos	
   que	
   já	
   tenham	
   beneficiado,	
   para	
   o	
   mesmo	
   fim,	
   de	
   idêntico	
   tipo	
   de	
  
bolsa	
  diretamente	
  financiada	
  pela	
  FCT.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  15.º	
  
ABERTURA	
  DE	
  CONCURSO	
  
	
  
1. Os	
  concursos	
  são	
  abertos	
  para	
  um	
  ou	
  mais	
  tipos	
  de	
  bolsas	
  abrangidas	
  pelo	
  presente	
  regulamento.	
  
2. Os	
  concursos	
  são	
  publicitados	
  através	
  da	
  Internet,	
  no	
  sítio	
  da	
  FCT	
  e	
  ainda,	
  se	
  tal	
  for	
  considerado	
  
adequado,	
  através	
  de	
  outros	
  meios	
  de	
  comunicação	
  ou	
  divulgação.	
  
3. Para	
   além	
   de	
   outros	
   requisitos	
   específicos,	
   os	
   avisos	
   de	
   abertura	
   devem	
   indicar	
   os	
   tipos	
   de	
   bolsas	
  
postos	
   a	
   concurso,	
   os	
   destinatários,	
   a	
   respetiva	
   duração	
   máxima	
   admissível	
   incluindo	
   renovações,	
  
o	
  prazo	
  e	
  forma	
  da	
  candidatura,	
  os	
  critérios	
  de	
  seleção,	
  as	
  fontes	
  de	
  financiamento	
  e	
  as	
  demais	
  
normas	
  legais	
  e	
  regulamentares	
  aplicáveis.	
  
4. A	
  composição	
  dos	
  painéis	
  de	
  avaliação	
  é	
  pública,	
  devendo	
  ser	
  dada	
  a	
  conhecer	
  aos	
  candidatos	
  até	
  
ao	
  início	
  da	
  avaliação	
  das	
  candidaturas.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  16.º	
  
DOCUMENTOS	
  DE	
  SUPORTE	
  DA	
  CANDIDATURA	
  
	
  
1. Para	
   além	
   de	
   outra	
   documentação	
   que	
   possa	
   ser	
   exigida	
   no	
   aviso	
   de	
   abertura	
   do	
   concurso,	
   os	
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processos	
   de	
   bolsa	
   devem	
   integrar,	
   consoante	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa,	
   a	
   documentação	
   referida	
   nos	
  
números	
  seguintes.	
  
2. Quando	
   sejam	
   exigíveis	
   para	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   a	
   concurso,	
   devem	
   ser	
   submetidos	
   aquando	
   da	
  
candidatura,	
  sob	
  pena	
  de	
  exclusão,	
  os	
  seguintes	
  documentos:	
  
a) Documentos	
   comprovativos	
   de	
   que	
   o	
   candidato	
   reúne	
   as	
   condições	
   exigíveis	
   para	
   o	
  
respetivo	
   tipo	
   de	
   bolsa,	
   nomeadamente	
   certificados	
   de	
   habilitações	
   de	
   todos	
   os	
   graus	
  
académicos	
   obtidos,	
   com	
   média	
   final	
   e	
   com	
   as	
   classificações	
   em	
   todas	
   as	
   disciplinas	
  
realizadas;	
  	
  
b) Plano	
  de	
  trabalhos	
  a	
  desenvolver;	
  	
  
c) Curriculum	
  vitae	
  do	
  candidato;	
  	
  
d) Curriculum	
   vitae	
   resumido	
   do	
   orientador	
   incluindo	
   lista	
   de	
   publicações	
   e	
   criações	
  
científicas	
  e	
  experiência	
  anterior	
  de	
  orientação	
  e	
  ou	
  enquadramento	
  de	
  bolseiros;	
  
e) Curriculum	
  vitae	
  resumido	
  do	
  orientador	
  responsável	
  pela	
  supervisão	
  empresarial;	
  
f)

Ficha	
  de	
  caracterização	
  da	
  empresa	
  onde	
  decorrerão	
  os	
  trabalhos	
  de	
  investigação;	
  

g) Cópia	
   da	
   declaração	
   modelo	
   22	
   do	
   IRC	
   da	
   empresa	
   onde	
   decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
  
investigação.	
  
3. Quando	
   sejam	
   exigíveis	
   para	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   a	
   concurso,	
   devem	
   ser	
   submetidos	
   aquando	
   da	
  
concessão	
  condicional	
  da	
  bolsa	
  os	
  seguintes	
  documento:	
  
a) Cópia	
  do	
  documento	
  de	
  identificação;	
  
b) Documento	
   que	
   comprove	
   o	
   país	
   de	
   residência,	
   título	
   de	
   residência	
   ou	
   outro	
   documento	
  
legalmente	
  equivalente,	
  quando	
  aplicável;	
  
c) Declaração	
  do	
  orientador	
  assumindo	
  a	
  responsabilidade	
  pelo	
  programa	
  de	
  trabalhos;	
  
d) Documento	
   comprovativo	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   instituição	
   onde	
  
decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
   investigação	
   ou	
   as	
   atividades	
   de	
   formação,	
   garantindo	
   as	
  
condições	
  necessárias	
  ao	
  bom	
  desenvolvimento	
  do	
  trabalho;	
  	
  
e) Documento	
   comprovativo	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   instituição	
   que	
   conferirá	
  
o	
   grau	
   académico,	
   ou	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   no	
   programa	
   doutoral	
   em	
   que	
   a	
  
candidatura	
  se	
  insira;	
  
f)

Documento	
   atualizado	
   comprovativo	
   da	
   situação	
   profissional,	
   com	
   indicação	
   da	
   natureza	
  
do	
  vínculo,	
  funções	
  e	
  carga	
  horária	
  letiva	
  em	
  média	
  anual	
  (se	
  aplicável),	
  podendo	
  substituí-‐
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lo	
   por	
   declaração	
   sob	
   compromisso	
   de	
   honra	
   caso	
   não	
   exista	
   qualquer	
   atividade	
  
profissional	
  ou	
  de	
  prestação	
  de	
  serviços;	
  
g) Declaração	
   do	
   orientador	
   designado	
   pela	
   empresa	
   assumindo	
   a	
   responsabilidade	
   pela	
  
supervisão	
  empresarial	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
h) Documento	
   comprovativo	
   da	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   empresa	
   onde	
  
decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
   investigação,	
   a	
   qual	
   assume	
   em	
   parceria	
   o	
   papel	
   de	
   entidade	
  
financiadora	
   e	
   de	
   acolhimento,	
   garantindo	
   as	
   condições	
   necessárias	
   ao	
   bom	
  
desenvolvimento	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
i)

Declaração	
  da	
  empresa	
  assumindo	
  o	
  cofinanciamento	
  da	
  bolsa;	
  	
  

j)

Acordo	
   tripartido	
   entre	
   a	
   universidade,	
   a	
   empresa	
   e	
   o	
   bolseiro,	
   que	
   regule	
   a	
   titularidade	
  
dos	
   direitos	
   de	
   propriedade	
   intelectual	
   e	
   de	
   propriedade	
   industrial	
   resultantes	
   da	
  
investigação,	
  bem	
  como	
  outros	
  deveres	
  específicos	
  de	
  cada	
  uma	
  das	
  partes,	
  se	
  os	
  houver;	
  

k) Cópia	
   da	
   certidão	
   do	
   registo	
   comercial	
   da	
   empresa	
   onde	
   decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
  
investigação;	
  	
  
l)

Documentos	
   comprovativos	
   de	
   que	
   a	
   empresa	
   tem	
   a	
   sua	
   situação	
   regularizada	
  
relativamente	
   a	
   dívidas	
   por	
   impostos	
   e	
   a	
   contribuições	
   para	
   a	
   Segurança	
   Social,	
   podendo	
  
estes	
  ser	
  substituídos	
  pela	
  autorização	
  de	
  consulta	
  das	
  referidas	
  situações	
  contributivas.	
  

4. Para	
   bolsas	
   do	
   tipo	
   BD	
   são	
   necessários	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
   do	
   n.º	
   2	
   do	
  
presente	
  artigo,	
  bem	
  como	
  os	
  documentos	
  referidos	
  nas	
  alíneas	
  a)	
  a	
  f)	
  do	
  n.º	
  3.	
  	
  
5. Para	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BDE	
  são	
  necessários	
  todos	
  os	
  documentos	
  referidos	
  no	
  n.º	
  2	
  e	
  3	
  do	
  presente	
  
artigo.	
  
6. Para	
  bolsas	
  de	
  tipo	
  BCC	
  e	
  BSAB	
  são	
  necessários	
  aquando	
  da	
  instrução	
  do	
  processo	
  de	
  candidatura	
  
os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   c)	
   do	
   n.º	
   2,	
   bem	
   como	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
  
alíneas	
  a)	
  a	
  d)	
  do	
  n.º	
  3,	
  sendo	
  ainda	
  necessário	
  no	
  caso	
  das	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BSAB	
  que	
  o	
  candidato	
  
comprove	
   documentalmente	
   a	
   autorização	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   licença	
   sabática	
   por	
   parte	
   da	
  
instituição	
  a	
  que	
  se	
  encontra	
  vinculado.	
  	
  
7. Para	
  bolsas	
  de	
  tipo	
  BPD,	
  BI,	
  BIC,	
  BTI,	
  BMOB	
  ou	
  BGCT	
  são	
  necessários	
  os	
  documentos	
  referidos	
  nas	
  
alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
   do	
   n.º	
   2	
   do	
   presente	
   artigo,	
   bem	
   como	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
  
e	
  na	
  alínea	
  e)	
  do	
  n.º	
  3.	
  
8. [Revogado]	
  
9. [Revogado]	
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10. Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   no	
   n.º	
   2,	
   a	
   não	
   entrega	
   da	
   documentação	
   prevista	
   nos	
   n.ºs	
   4	
   e	
  
seguintes,	
  no	
  prazo	
  de	
  seis	
  meses	
  após	
  a	
  data	
  da	
  comunicação	
  da	
  concessão	
  condicional	
  da	
  bolsa,	
  
implica	
  a	
  caducidade	
  da	
  referida	
  concessão.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  17.º	
  
AVALIAÇÃO	
  DAS	
  CANDIDATURAS	
  
	
  
1. A	
  avaliação	
  das	
  candidaturas	
  é	
  feita	
  de	
  acordo	
  com	
  os	
  parâmetros	
  previstos	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  
do	
  concurso	
  e	
  no	
  guião	
  de	
  avaliação,	
  tendo	
  sempre	
  em	
  conta	
  o	
  mérito	
  intrínseco	
  do	
  candidato,	
  do	
  
plano	
  de	
  trabalhos	
  e	
  das	
  condições	
  de	
  acolhimento.	
  
2. A	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  encontra-‐se	
  dependente	
  do	
  cumprimento	
  dos	
  requisitos	
  previstos	
  no	
  aviso	
  
de	
   abertura,	
   do	
   resultado	
   da	
   avaliação	
   científica,	
   da	
   receção	
   da	
   documentação	
   exigida	
   e	
   da	
  
disponibilidade	
  orçamental	
  da	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  18.º	
  	
  
DIVULGAÇÃO	
  DOS	
  RESULTADOS	
  
	
  
1. Os	
  resultados	
  da	
  avaliação	
  são	
  divulgados	
  no	
  local	
  indicado	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso	
  até	
  
90	
  dias	
  úteis	
  após	
  a	
  data	
  limite	
  de	
  submissão	
  de	
  candidaturas.	
  
2. Caso	
  a	
  decisão	
  a	
  tomar	
  seja	
  desfavorável	
  à	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  requerida,	
  os	
  candidatos	
  têm	
  um	
  
prazo	
   de	
   10	
   dias	
   úteis,	
   após	
   a	
   divulgação	
   referida	
   no	
   número	
   anterior,	
   para	
   se	
   pronunciarem,	
  
querendo,	
   em	
   sede	
   de	
   audiência	
   prévia,	
   nos	
   termos	
   previstos	
   no	
   Código	
   do	
   Procedimento	
  
Administrativo.	
  
3. Da	
  decisão	
  final	
  referida	
  no	
  número	
  anterior	
  pode	
  ser	
  interposto	
  recurso	
  para	
  o	
  órgão	
  máximo	
  da	
  
entidade	
  financiadora	
  no	
  prazo	
  de	
  15	
  dias	
  úteis	
  após	
  a	
  respetiva	
  notificação.	
  
4. No	
   caso	
   das	
   bolsas	
   diretamente	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   todas	
   as	
   comunicações	
   previstas	
   no	
  
presente	
   artigo	
   decorrerão	
   de	
   forma	
   eletrónica,	
   através	
   da	
   área	
   pessoal	
   de	
   cada	
   candidato	
  
existente	
  no	
  portal	
  fixado	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso.	
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ARTIGO	
  19.º	
  
CONCESSÃO	
  DE	
  BOLSAS	
  
	
  
1. A	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  concretiza-‐se	
  mediante	
  a	
  atribuição	
  de	
  um	
  subsídio,	
  nas	
  condições	
  previstas	
  
neste	
  Regulamento	
  e	
  no	
  contrato	
  de	
  bolsa	
  a	
  celebrar	
  entre	
  a	
  entidade	
  financiadora	
  e	
  o	
  bolseiro,	
  
devendo	
   no	
   caso	
   das	
   BDE	
   estar	
   representadas	
   no	
   contrato	
   todas	
   as	
   entidades	
   financiadoras	
  
envolvidas.	
  
2. Não	
  são	
  concedidas	
  bolsas	
  a	
  quem	
  esteja	
  em	
  situação	
  de	
  incumprimento	
  injustificado	
  dos	
  deveres	
  
do	
  bolseiro	
  no	
  âmbito	
  de	
  anterior	
  contrato	
  de	
  bolsa	
  financiada,	
  direta	
  ou	
  indiretamente,	
  pela	
  FCT,	
  
designadamente	
   quando	
   não	
   tenham	
   sido	
   entregues	
   os	
   relatórios	
   finais	
   ou	
   intercalares	
   ou	
   não	
  
tenham	
   sido	
   devolvidos	
   os	
   financiamentos	
   cuja	
   restituição	
   seja	
   devida,	
   nos	
   termos	
   da	
   lei	
   ou	
  
regulamento	
  aplicáveis.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  20.º	
  
PRAZO	
  PARA	
  ASSINATURA	
  DO	
  CONTRATO	
  
	
  
1. Depois	
   de	
   recebidos	
   todos	
   os	
   documentos	
   necessários	
   à	
   celebração	
   do	
   contrato,	
   a	
   entidade	
  
financiadora	
  deve	
  decidir	
  sobre	
  a	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  no	
  prazo	
  de	
  90	
  dias	
  úteis,	
  suspendendo-‐se	
   a	
  
contagem	
   do	
   prazo	
   sempre	
   que	
   o	
   procedimento	
   esteja	
   parado	
   por	
   causa	
   que	
   não	
   lhe	
   seja	
  
imputável.	
  
2. Nos	
   15	
   dias	
   úteis	
   seguintes	
   à	
   data	
   do	
   recebimento	
   do	
   contrato	
   de	
   bolsa	
   de	
   investigação,	
   o	
  
bolseiro	
  deve	
  devolvê-‐lo	
  à	
  entidade	
  financiadora	
  devidamente	
  assinado.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  21.º	
  
RENOVAÇÃO	
  DE	
  BOLSAS	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   podem	
   ser	
   renovadas	
   por	
   períodos	
   adicionais	
   até	
   ao	
   seu	
   limite	
   máximo	
   de	
   duração,	
  
desde	
  que	
  se	
  verifiquem,	
  à	
  data	
  da	
  renovação,	
  os	
  pressupostos	
  para	
  a	
  sua	
  concessão.	
  
2. O	
  bolseiro	
  deve	
  apresentar	
  à	
  FCT,	
  até	
  60	
  dias	
  antes	
  do	
  início	
  do	
  novo	
  período	
  da	
  bolsa,	
  um	
  pedido	
  
de	
   renovação	
   da	
   mesma,	
   acompanhado	
   dos	
   documentos	
   que	
   comprovem	
   o	
   cumprimento	
   do	
  
disposto	
  nos	
  números	
  seguintes.	
  
3. Compete	
   aos	
   orientadores	
   e	
   às	
   entidades	
   de	
   acolhimento	
   a	
   emissão	
   de	
   pareceres	
   sobre	
   o	
  
acompanhamento	
   dos	
   trabalhos	
   do	
   bolseiro	
   e	
   a	
   avaliação	
   das	
   suas	
   atividades,	
   os	
   quais	
   devem	
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integrar	
  o	
  pedido	
  de	
  renovação	
  da	
  bolsa	
  e	
  ser	
  transmitidos	
  à	
  entidade	
  financiadora.	
  
4. Os	
   orientadores	
   respondem	
   pessoalmente	
   pela	
   veracidade	
   e	
   exatidão	
   da	
   avaliação	
   que	
   lhes	
   caiba	
  
realizar,	
  nos	
  termos	
  do	
  número	
  anterior.	
  
5. Da	
   apreciação	
   referida	
   no	
   n.º	
   3	
   consta,	
   designadamente,	
   a	
   previsão	
   do	
   cumprimento,	
   pelo	
  
bolseiro,	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  acordado	
  e	
  a	
  conveniência	
  de	
  renovação	
  da	
  bolsa.	
  
6. Aquando	
  da	
  renovação,	
  deve	
  o	
  bolseiro	
  anexar	
  sempre	
  o	
  documento	
  previsto	
  na	
  alínea	
  f)	
  do	
  n.º	
  3	
  
do	
  artigo	
  16.º	
  do	
  presente	
  regulamento,	
  devidamente	
  atualizado.	
  
7. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BPD,	
  o	
  pedido	
  de	
  renovação	
  de	
  bolsa	
  para	
  o	
  segundo	
  triénio	
  deve	
  ser	
  
solicitado,	
   de	
   preferência,	
   até	
   seis	
   meses	
   antes	
   do	
   novo	
   período	
   de	
   bolsa,	
   devendo	
   ainda	
   ser	
  
acompanhado	
  de:	
  
a) Relatório	
   detalhado	
   dos	
   trabalhos	
   realizados,	
   onde	
   constem	
   os	
   endereços	
   URL	
   de	
  
comunicações,	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas	
   resultantes	
   da	
   atividade	
   desenvolvida,	
  
caso	
  existam;	
  
b) Parecer	
  do	
  orientador	
  sobre	
  os	
  documentos	
  referidos	
  na	
  alínea	
  anterior;	
  
c) Plano	
  de	
  trabalhos	
  para	
  o	
  período	
  da	
  renovação.	
  
	
  
8. A	
  renovação	
  da	
  bolsa	
  não	
  requer	
  a	
  assinatura	
  de	
  um	
  novo	
  contrato	
  e	
  é	
  comunicada,	
  por	
  escrito,	
  
ao	
  bolseiro,	
  pela	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
	
  

SECÇÃO	
  II	
  
Regime	
  e	
  condições	
  financeiras	
  das	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  22.º	
  
EXCLUSIVIDADE	
  
	
  
1. Cada	
  bolseiro	
  não	
  pode	
  ser	
  simultaneamente	
  beneficiário	
  de	
  qualquer	
  outra	
  bolsa,	
  exceto	
  quando	
  
expressamente	
  acordado	
  entre	
  as	
  entidades	
  financiadoras.	
  
2. As	
  funções	
  do	
  bolseiro	
  são	
  exercidas	
  em	
  regime	
  de	
  dedicação	
  exclusiva	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  
Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação	
  devendo	
  garantir-‐se	
  a	
  exequibilidade	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  
sob	
  pena	
  de	
  não	
  atribuição	
  ou	
  cancelamento	
  da	
  bolsa.	
  
3. O	
   bolseiro	
   tem	
   a	
   obrigação	
   de	
   informar	
   a	
   entidade	
   financiadora	
   da	
   obtenção	
   de	
   qualquer	
   outra	
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bolsa	
   ou	
   subsídio,	
   proveniente	
   de	
   qualquer	
   instituição	
   portuguesa,	
   estrangeira	
   ou	
   internacional,	
  
do	
   exercício	
   de	
   qualquer	
   atividade	
   remunerada,	
   ou	
   da	
   inscrição	
   em	
   qualquer	
   ciclo	
   de	
   estudos,	
  
desde	
  que	
  qualquer	
  destes	
  factos	
  não	
  estivesse	
  inicialmente	
  previsto	
  na	
  sua	
  candidatura.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  23.º	
  
ALTERAÇÃO	
  DO	
  PLANO	
  DE	
  TRABALHOS,	
  ORIENTADOR	
  OU	
  ENTIDADE	
  DE	
  ACOLHIMENTO	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   não	
   pode	
   alterar	
   os	
   objetivos	
   inscritos	
   no	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   proposto	
   sem	
   o	
  
assentimento	
  dos	
  orientadores	
  e	
  das	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
2. A	
   alteração	
   referida	
   no	
   número	
   anterior	
   deve	
   ser	
   comunicada	
   à	
   entidade	
   financiadora	
   pelo	
  
bolseiro,	
  acompanhada	
  de	
  parecer	
  dos	
  orientadores	
  e	
  das	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
3. Salvo	
   em	
   circunstâncias	
   excecionais	
   devidamente	
   fundamentadas	
   pelos	
   envolvidos,	
   não	
   é	
  
autorizada	
  a	
  mudança	
  de	
  orientador,	
  de	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  ou	
  de	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  24.º	
  
COMPONENTES	
  DAS	
  BOLSAS	
  
	
  
1. De	
   acordo	
   com	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   e	
   situação	
   do	
   candidato	
   é	
   atribuído	
   um	
   subsídio	
   mensal	
   de	
  
manutenção,	
   cujo	
   montante	
   varia	
   consoante	
   o	
   bolseiro	
   exerça	
   a	
   sua	
   atividade	
   no	
   país	
   ou	
   no	
  
estrangeiro,	
   nos	
   termos	
   da	
   tabela	
   anexa	
   ao	
   presente	
   regulamento	
   (anexo	
   I),	
   do	
   qual	
   faz	
   parte	
  
integrante.	
  
2. No	
   caso	
   das	
   BDE,	
   o	
   subsídio	
   de	
   manutenção	
   mensal	
   é	
   pago	
   pela	
   FCT	
   e	
   pela	
   empresa	
   em	
   partes	
  
iguais,	
  salvo	
  disposição	
  em	
  contrário.	
  
3. A	
  bolsa	
  inclui,	
  consoante	
  os	
  casos:	
  
a) Subsídio	
   de	
   inscrição,	
   matrícula	
   ou	
   propina	
   relativo	
   a	
   bolsas	
   conducentes	
   à	
   obtenção	
   de	
  
grau	
  académico	
  ou	
  a	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  inseridas	
  em	
  Programas	
  de	
  Doutoramento	
  FCT,	
  
no	
  valor	
  preestabelecido,	
  a	
  pagar	
  à	
  instituição	
  onde	
  o	
  bolseiro	
  se	
  matricula;	
  
b) Reembolso	
   de	
   seguro	
   de	
   saúde,	
   quando	
   obrigatório,	
   em	
   instituições	
   de	
   acolhimento	
  
estrangeiras,	
  na	
  medida	
  do	
  estritamente	
  necessário.	
  
4. Sempre	
   que	
   o	
   bolseiro	
   não	
   se	
   encontre	
   no	
   país	
   da	
   instituição	
   de	
   acolhimento,	
   podem,	
   ainda,	
  
acrescer	
  as	
  componentes	
  seguintes:	
  
a) Subsídio	
  único	
  de	
  viagem,	
  caso	
  se	
  justifique,	
  no	
  valor	
  preestabelecido;	
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b) Subsídio	
  único	
  de	
  instalação	
  para	
  estadias	
  iguais	
  ou	
  superiores	
  a	
  seis	
  meses	
  consecutivos,	
  
no	
  valor	
  preestabelecido.	
  
5. Os	
   bolseiros	
   com	
   bolsas	
   de	
   tipo	
   BPD,	
   BD	
   ou	
   BDE	
   podem	
   receber	
   um	
   subsídio	
   único	
   para	
  
participação	
  em	
  reuniões	
  científicas	
  de	
  acordo	
  com	
  a	
  tabela	
  anexa.	
  
6. No	
   caso	
   das	
   bolsas	
   no	
   país	
   ou	
   mistas,	
   os	
   bolseiros	
   podem	
   ainda	
   candidatar	
   -‐se	
   a	
   subsídio	
   para	
  
atividades	
  de	
  formação	
  complementar	
  por	
  um	
  período	
  máximo	
  de	
  seis	
  meses	
  na	
  duração	
  total	
  da	
  
bolsa,	
  com	
  o	
  pagamento	
  de	
  um	
  único	
  subsídio	
  de	
  viagem,	
  a	
  conceder	
  mediante	
  parecer	
  positivo	
  
do	
  orientador.	
  
7. Quando	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   não	
   abranja	
   a	
   totalidade	
   de	
   um	
   mês,	
   o	
   subsídio	
   de	
   manutenção	
  
mensal	
  desse	
  mês	
  será	
  proporcional	
  ao	
  número	
  de	
  dias	
  efetivamente	
  abrangidos.	
  
8. O	
   subsídio	
   previsto	
   na	
   alínea	
   a)	
   do	
   nº	
   3	
   não	
   pode,	
   em	
   caso	
   algum,	
   ser	
   atribuído	
   ao	
   mesmo	
  
bolseiro	
  por	
  mais	
  do	
  que	
  o	
  equivalente	
  a	
  quatro	
  anos	
  académicos,	
  independentemente	
  do	
  tipo	
  de	
  
bolsa	
  ao	
  abrigo	
  da	
  qual	
  a	
  ele	
  tenham	
  direito.	
  
9. No	
   caso	
   de	
   bolseiros	
   que	
   beneficiem	
   de	
   outra	
   bolsa,	
   a	
   FCT	
   pagará	
   a	
   diferença	
   até	
   perfazer	
   o	
  
montante	
  previsto	
  na	
  tabela	
  anexa	
  ao	
  presente	
  regulamento.	
  
10. As	
  componentes	
  previstas	
  nos	
  n.os	
  3	
  a	
  6	
  do	
  presente	
  artigo	
  podem	
  ser	
  cumuláveis	
  entre	
  si,	
  e	
  estão	
  
sempre	
  dependentes	
  de	
  disponibilidade	
  orçamental.	
  
11. Não	
  são	
  devidos,	
  em	
  qualquer	
  caso,	
  subsídios	
  de	
  alimentação,	
  férias,	
  Natal	
  ou	
  quaisquer	
  outros	
  
não	
   expressamente	
   referidos	
   no	
   presente	
   regulamento	
   ou	
   no	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
  
Investigação.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  25.º	
  
ENCARGOS	
  DAS	
  ENTIDADES	
  DE	
  ACOLHIMENTO	
  
	
  
1. Constituem	
  encargos	
  da	
  Entidade	
  de	
  Acolhimento	
  o	
  pagamento	
  de	
  eventuais	
  subsídios	
  de	
  viagem,	
  
alojamento	
   e	
   alimentação	
   para	
   deslocações	
   no	
   país,	
   no	
   estrangeiro	
   e	
   ao	
   estrangeiro,	
   por	
   si	
  
autorizadas	
  ou	
  determinadas,	
  relacionadas	
  com	
  a	
  atividade	
  ou	
  o	
  projeto	
  desenvolvido	
  no	
  âmbito	
  
da	
   bolsa,	
   bem	
   como	
   a	
   concessão	
   e	
   pagamento	
   de	
   eventuais	
   majorações	
   da	
   bolsa,	
   nos	
   termos	
  
previstos	
  no	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação.	
  
2. Os	
   pagamentos	
   referidos	
   no	
   número	
   anterior	
   são	
   feitos	
   nas	
   condições	
   previstas	
   no	
   regime	
  
praticado	
   pela	
   própria	
   instituição	
   ou,	
   designadamente	
   nas	
   instituições	
   públicas,	
   no	
   regime	
   de	
  
abono	
  de	
  ajudas	
  de	
  custo	
  aplicável	
  aos	
  trabalhadores	
  em	
  funções	
  públicas,	
  sendo	
  a	
  entidade	
  de	
  
acolhimento	
  responsável	
  por	
  aferir	
  da	
  respetiva	
  legalidade.	
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ARTIGO	
  26.º	
  
PAGAMENTOS	
  DAS	
  COMPONENTES	
  DA	
  BOLSA	
  
	
  
1. Os	
   pagamentos	
   devidos	
   ao	
   bolseiro	
   são	
   efetuados	
   através	
   de	
   transferência	
   bancária,	
   para	
   a	
   conta	
  
identificada	
  por	
  este	
  no	
  processo.	
  
2. Os	
  pagamentos	
  das	
  componentes	
  de	
  inscrições,	
  matrículas	
  ou	
  propinas	
  previstas	
  na	
  alínea	
  a)	
  do	
  
n.º	
  3	
  do	
  artigo	
  24.º	
  são	
  efetuados	
  da	
  seguinte	
  forma:	
  
a) No	
   caso	
   em	
   que	
   o	
   bolseiro	
   esteja	
   inscrito	
   ou	
   matriculado	
   numa	
   instituição	
   nacional,	
   a	
  
importância	
  é	
  paga	
  diretamente	
  à	
  referida	
  instituição;	
  
b) No	
   caso	
   em	
   que	
   o	
   bolseiro	
   esteja	
   inscrito	
   ou	
   matriculado	
   numa	
   instituição	
   estrangeira,	
   a	
  
importância	
  é	
  paga	
  ao	
  bolseiro,	
  que,	
  por	
  sua	
  vez,	
  se	
  responsabiliza	
  pelo	
  seu	
  pagamento	
  à	
  
referida	
  instituição.	
  
3. No	
  caso	
  previsto	
  na	
  alínea	
  b)	
  do	
  número	
  anterior,	
  o	
  bolseiro	
  é	
  o	
  único	
  responsável	
  por	
  apresentar	
  
à	
   entidade	
   financiadora	
   o	
   original	
   do	
   documento	
   legalmente	
   exigido	
   que	
   comprove	
   ter	
   a	
  
instituição	
   recebido	
   o	
   montante	
   efetivamente	
   pago,	
   não	
   sendo	
   válidos	
   faturas,	
   pedidos	
   de	
  
pagamento	
  ou	
  outros	
  documentos	
  análogos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  27.º	
  
SEGUROS	
  DE	
  ACIDENTES	
  PESSOAIS	
  
	
  
Todos	
   os	
   bolseiros	
   beneficiam	
   de	
   um	
   seguro	
   de	
   acidentes	
   pessoais	
   relativamente	
   às	
   atividades	
   de	
  
investigação,	
  suportado	
  pela	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  28.º	
  
SEGURANÇA	
  SOCIAL	
  
	
  
1. Os	
  bolseiros	
  devem	
  assegurar	
  o	
  exercício	
  do	
  seu	
  direito	
  à	
  segurança	
  social	
  mediante	
  a	
  adesão	
  ao	
  
regime	
  do	
  seguro	
  social	
  voluntário	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação,	
  
assumindo	
   as	
   entidades	
   financiadoras	
   os	
   encargos	
   resultantes	
   das	
   contribuições	
   previstas	
   nesse	
  
estatuto.	
  
2. No	
   caso	
   previsto	
   na	
   alínea	
   f)	
   do	
   n.º	
   1	
   do	
   artigo	
   9.º	
   do	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
   Investigação,	
   e	
  
sempre	
   que	
   se	
   trate	
   de	
   bolseiros	
   diretamente	
   financiados	
   pela	
   FCT,	
   a	
   entidade	
   financiadora	
  
assegura	
   o	
   pagamento	
   do	
   subsídio	
   mensal	
   de	
   manutenção	
   durante	
   as	
   suspensões	
   por	
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parentalidade	
   e	
   adoção,	
   sempre	
   que	
   o	
   bolseiro	
   não	
   receba	
   outras	
   prestações	
   aplicáveis	
   nas	
  
referidas	
  eventualidades	
  no	
  âmbito	
  do	
  sistema	
  de	
  proteção	
  social.	
  
	
  
	
  
	
  

SECÇÃO	
  III	
  
Termo	
  e	
  cancelamento	
  de	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  29.º	
  
RELATÓRIO	
  FINAL	
  DE	
  BOLSA	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   deve	
   apresentar	
   à	
   entidade	
   financiadora,	
   até	
   60	
   dias	
   após	
   o	
   termo	
   da	
   bolsa	
   e	
  
preferencialmente	
   em	
   formato	
   eletrónico,	
   um	
   relatório	
   final	
   das	
   suas	
   atividades	
   onde	
   constem	
   os	
  
endereços	
   URL	
   das	
   comunicações,	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas	
   resultantes	
   da	
   atividade	
  
desenvolvida,	
  acompanhado	
  pelo	
  parecer	
  dos	
  orientadores.	
  
2. A	
  não	
  observância	
  do	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  por	
  facto	
  imputável	
  ao	
  bolseiro	
  implica	
  o	
  não	
  
cumprimento	
  dos	
  objetivos,	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  presente	
  Regulamento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  30.º	
  
FALSAS	
  DECLARAÇÕES	
  
	
  
Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   na	
   Lei	
   Penal,	
   a	
   prestação	
   de	
   falsas	
   declarações	
   pelos	
   bolseiros	
   sobre	
   matérias	
  
relevantes	
   para	
   a	
   concessão	
   ou	
   renovação	
   da	
   bolsa,	
   ou	
   para	
   apreciação	
   do	
   seu	
   desenvolvimento,	
   implica	
   o	
  
respetivo	
  cancelamento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  31.º	
  
CUMPRIMENTO	
  ANTECIPADO	
  DOS	
  OBJETIVOS	
  
	
  
1. Quando	
  os	
  objetivos	
  da	
  bolsa	
  forem	
  atingidos	
  antes	
  do	
  prazo	
  inicialmente	
  previsto,	
  o	
  pagamento	
  
deixa	
  de	
  ser	
  devido	
  a	
  partir	
  do	
  termo	
  dos	
  trabalhos.	
  
2. As	
   importâncias	
   posteriormente	
   recebidas	
   pelo	
   bolseiro	
   devem	
   ser	
   restituídas	
   no	
   prazo	
   máximo	
  
de	
  30	
  dias	
  a	
  contar	
  do	
  seu	
  recebimento.	
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ARTIGO	
  32.º	
  
NÃO	
  CUMPRIMENTO	
  DOS	
  OBJETIVOS	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   que	
   não	
   atinja	
   os	
   objetivos	
   estabelecidos	
   no	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   aprovado,	
   ou	
   cuja	
  
bolsa	
   seja	
   cancelada	
   em	
   virtude	
   de	
   violação	
   grave	
   dos	
   seus	
   deveres	
   por	
   causa	
   que	
   lhe	
   seja	
  
imputável,	
   pode	
   ser	
   obrigado,	
   consoante	
   as	
   circunstâncias	
   do	
   caso	
   concreto,	
   a	
   restituir	
   a	
  
totalidade	
  ou	
  parte	
  das	
  importâncias	
  que	
  tiver	
  recebido.	
  
2. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  de	
  doutoramento,	
  o	
  bolseiro	
  deve	
  entregar,	
  no	
  prazo	
  máximo	
  de	
  três	
  anos,	
  o	
  
certificado	
  que	
  comprove	
  a	
  obtenção	
  do	
  grau	
  respetivo.	
  
3. O	
  não	
  cumprimento	
  do	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  por	
  facto	
  imputável	
  à	
  instituição	
  que	
  confere	
  
o	
  grau	
  pode	
  implicar	
  a	
  obrigação	
  de	
  devolução	
  integral,	
  à	
  entidade	
  financiadora,	
  dos	
  montantes	
  
recebidos	
  a	
  título	
  de	
  custos	
  de	
  formação,	
  sem	
  prejuízo	
  de	
  outras	
  sanções	
  previstas	
  na	
  lei.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  33.º	
  
CANCELAMENTO	
  DA	
  BOLSA	
  
	
  
1. A	
   bolsa	
   pode	
   ser	
   cancelada	
   em	
   resultado	
   de	
   inspeção	
   promovida	
   pela	
   FCT	
   após	
   análise	
   das	
  
informações	
  prestadas	
  pelo	
  bolseiro,	
  pelos	
  orientadores	
  ou	
  pelas	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
2. Uma	
   avaliação	
   negativa	
   do	
   desempenho	
   do	
   bolseiro	
   por	
   qualquer	
   das	
   entidades	
   referidas	
   no	
  
número	
   anterior	
   acarreta,	
   em	
   regra,	
   o	
   cancelamento	
   da	
   bolsa,	
   após	
   audição	
   do	
   bolseiro	
   pela	
  
entidade	
  financiadora.	
  
3. Para	
   além	
   dos	
   motivos	
   expressamente	
   previstos	
   no	
   presente	
   diploma,	
   determina	
   o	
   cancelamento	
  
da	
   bolsa	
   a	
   violação	
   grave	
   ou	
   reiterada	
   dos	
   deveres	
   do	
   bolseiro	
   constantes	
   do	
   presente	
  
regulamento	
   e	
   do	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
   Investigação,	
   podendo	
   ser	
   exigida	
   consoante	
   o	
   caso	
  
concreto	
  a	
  restituição	
  da	
  totalidade	
  ou	
  parte	
  das	
  importâncias	
  atribuídas	
  ao	
  bolseiro.	
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CAPÍTULO	
  IV	
  
Disposições	
  finais	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  34.º	
  
BOLSEIROS	
  COM	
  NECESSIDADES	
  ESPECIAIS	
  
	
  
O	
   disposto	
   no	
   presente	
   regulamento	
   pode	
   ser	
   objeto	
   de	
   adaptações	
   casuísticas	
   a	
   bolseiros	
   com	
  
necessidades	
   especiais,	
   nomeadamente	
   no	
   que	
   se	
   refere	
   aos	
   montantes	
   das	
   componentes	
   das	
   bolsas,	
   à	
  
duração	
   das	
   mesmas	
   ou	
   à	
   fixação	
   de	
   regras	
   especiais	
   de	
   acompanhamento	
   do	
   bolseiro,	
   na	
   sequência	
   de	
  
uma	
   análise	
   da	
   situação	
   concreta	
   de	
   cada	
   bolseiro	
   com	
   necessidades	
   especiais,	
   devendo	
   essas	
   condições	
  
ser	
  fundamentadamente	
  propostas	
  à	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  35.º	
  
MENÇÃO	
  DE	
  APOIOS	
  E	
  DIVULGAÇÃO	
  DE	
  RESULTADOS	
  
	
  
1. Em	
   todas	
   as	
   ações	
   de	
   formação	
   avançada	
   e	
   de	
   qualificação	
   de	
   recursos	
   humanos	
   direta	
   ou	
  
indiretamente	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   assim	
   como	
   em	
   todas	
   as	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas,	
  
bem	
   como	
   teses,	
   realizadas	
   com	
   os	
   apoios	
   previstos	
   neste	
   Regulamento,	
   deve	
   ser	
   expressa	
   a	
  
menção	
  de	
  apoio	
  financeiro	
  da	
  FCT	
  e	
  o	
  respetivo	
  Programa	
  de	
  Financiamento.	
  
2. Quando	
   se	
   trate	
   de	
   ações	
   de	
   formação	
   avançada	
   apoiadas	
   por	
   financiamento	
   comunitário,	
  
designadamente	
  FSE	
  ou	
  FEDER,	
  devem	
  ser	
  inscritos	
  nos	
  documentos	
  referentes	
  a	
  estas	
  ações	
  as	
  
insígnias	
  do	
  Programa	
  e	
  da	
  UE,	
  conforme	
  as	
  normas	
  gráficas	
  de	
  cada	
  programa	
  operacional.	
  
3. A	
   divulgação	
   de	
   resultados	
   da	
   investigação	
   financiada	
   ao	
   abrigo	
   do	
   presente	
   Regulamento	
   deve	
  
obedecer	
  às	
  normas	
  de	
  acesso	
  aberto	
  de	
  dados	
  e	
  publicações	
  em	
  vigor	
  na	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  36.º	
  
ACOMPANHAMENTO	
  E	
  CONTROLO	
  
	
  
1. O	
   acompanhamento	
   das	
   bolsas	
   é	
   feito	
   pelo	
   orientador	
   em	
   cada	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   e	
   por	
  
cada	
  uma	
  dessas	
  entidades.	
  
2. O	
   controlo	
   é	
   feito	
   através	
   da	
   análise	
   dos	
   pedidos	
   de	
   renovação,	
   das	
   comunicações	
   relativas	
   a	
  
alterações	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  e	
  dos	
  relatórios	
  finais.	
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3. Em	
   todas	
   as	
   ações	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   em	
   particular	
   no	
   caso	
   de	
   ações	
   apoiadas	
   por	
  
financiamento	
   comunitário,	
   designadamente	
   FSE	
   ou	
   FEDER,	
   poderão	
   ser	
   realizadas	
   ações	
   de	
  
acompanhamento	
   e	
   controlo	
   por	
   parte	
   de	
   organismos	
   nacionais	
   e	
   comunitários	
   conforme	
  
legislação	
  aplicável	
  nesta	
  matéria,	
  existindo	
  por	
  parte	
  dos	
  bolseiros	
  apoiados	
  a	
  obrigatoriedade	
  de	
  
prestação	
   da	
   informação	
   solicitada,	
   a	
   qual	
   abrange	
   ainda	
   a	
   realização	
   de	
   estudos	
   de	
   avaliação	
  
nesta	
  área.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  37.º	
  
CONTAGEM	
  DO	
  TEMPO	
  PARA	
  EFEITOS	
  DE	
  DURAÇÃO	
  MÁXIMA	
  DE	
  BOLSAS	
  DE	
  LICENÇA	
  SABÁTICA	
  
	
  
Aos	
  candidatos	
  a	
  bolsa	
  de	
  licença	
  sabática	
  que	
  tenham,	
  nos	
  últimos	
  cinco	
  anos,	
  beneficiado	
  de	
  idêntico	
  
tipo	
  de	
  bolsa	
  diretamente	
  financiada	
  pela	
  FCT,	
  é	
  contado	
  esse	
  tempo	
  para	
  efeitos	
  da	
  duração	
  máxima	
  da	
  
bolsa.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  38.º	
  
NÚCLEO	
  DO	
  BOLSEIRO	
  
	
  
1. Em	
   cada	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   deve	
   existir	
   um	
   núcleo	
   de	
   acompanhamento	
   dos	
   bolseiros,	
  
responsável	
  por	
  prestar	
  toda	
  a	
  informação	
  relativa	
  ao	
  seu	
  Estatuto.	
  
2. O	
   núcleo	
   previsto	
   no	
   número	
   anterior,	
   bem	
   como	
   as	
   suas	
   regras	
   básicas	
   de	
   funcionamento,	
  
devem	
  ser	
  mencionados	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso,	
  e	
  constar	
  do	
  regulamento	
  de	
  bolsas	
  da	
  
entidade	
  de	
  acolhimento	
  ou	
  do	
  contrato	
  de	
  bolsa.	
  
3. No	
  caso	
  dos	
  bolseiros	
  em	
  que	
  a	
  FCT	
  seja	
  entidade	
  de	
  acolhimento,	
  o	
  núcleo	
  do	
  bolseiro	
  funciona	
  
no	
   Departamento	
   de	
   Formação	
   dos	
   Recursos	
   Humanos,	
   podendo	
   ser	
   contactado	
   no	
   horário	
   de	
  
atendimento	
  ao	
  público	
  regulamentado.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  39.º	
  
CASOS	
  OMISSOS	
  
	
  
Os	
  casos	
  omissos	
  neste	
  regulamento	
  são	
  resolvidos	
  pela	
  FCT,	
  tendo	
  em	
  atenção	
  os	
  princípios	
  e	
  as	
  normas	
  
constantes	
  na	
  legislação	
  nacional	
  ou	
  comunitária	
  aplicável.	
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ARTIGO	
  40.º	
  
NORMA	
  REVOGATÓRIA	
  
São	
   revogados	
   todos	
   os	
   Regulamentos	
   da	
   Formação	
   Avançada	
   e	
   Qualificação	
   de	
   Recursos	
   Humanos,	
  
aprovados	
  pela	
  FCT,	
  com	
  data	
  anterior	
  ao	
  presente	
  diploma.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  41.º	
  
ENTRADA	
  EM	
  VIGOR	
  E	
  PRODUÇÃO	
  DE	
  EFEITOS	
  
	
  
1. O	
   presente	
   regulamento	
   entra	
   em	
   vigor	
   no	
   dia	
   seguinte	
   ao	
   da	
   sua	
   publicação,	
   aplicando-‐se	
   a	
  
todos	
  os	
  contratos	
  de	
  bolsa	
  vigentes	
  bem	
  como	
  aos	
  que	
  venham	
  a	
  ser	
  celebrados	
  posteriormente,	
  
sem	
  prejuízo	
  do	
  disposto	
  nos	
  números	
  seguintes.	
  
2. No	
  que	
  diz	
  respeito	
  aos	
  pressupostos	
  e	
  duração	
  máxima	
  das	
  bolsas,	
  aplicam-‐se	
  os	
  regulamentos	
  
anteriormente	
   em	
   vigor	
   até	
   à	
   data	
   em	
   que,	
   nos	
   seus	
   termos,	
   deva	
   ocorrer	
   a	
   sua	
   próxima	
  
renovação.	
  
3. 3	
   -‐	
   Os	
   pedidos	
   relativos	
   a	
   componentes	
   das	
   bolsas	
   que	
   tenham	
   dado	
   entrada	
   na	
   FCT	
   antes	
   da	
  
entrada	
  em	
  vigor	
  do	
  presente	
  Regulamento	
  e	
  sobre	
  os	
  quais	
  ainda	
  não	
  haja	
  recaído	
  decisão,	
  são	
  
decididos	
  ao	
  abrigo	
  das	
  normas	
  anteriormente	
  aplicáveis.	
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Anexo	
  I	
  
(A	
  que	
  se	
  referem	
  o	
  n.º	
  3	
  do	
  artigo	
  9.º	
  e	
  os	
  n.ºs	
  1	
  e	
  3	
  a	
  6	
  do	
  artigo	
  24.º,	
  do	
  Regulamento	
  de	
  Bolsas	
  de	
  
Investigação	
  da	
  FCT,	
  I.	
  P.)	
  
	
  
Subsídio	
  mensal	
  de	
  manutenção	
  
Tipo	
  de	
  bolsa	
  

	
  
País	
  

Valor	
  (euros)	
  
Estrangeiro	
  

Bolsas	
  de	
  Cientista	
  Convidado	
  (BCC)	
  

2	
  060	
  -‐	
  2	
  650	
  

Bolsas	
  de	
  Pós-‐Doutoramento	
  (BPD)	
  

1	
  495	
  

	
  
2	
  245	
  

Bolsas	
  de	
  Doutoramento	
  (BD)	
  

980	
  

1	
  710	
  

Bolsas	
  de	
  Doutoramento	
  em	
  Empresas	
  (BDE)	
  

980	
  

	
  

Doutor	
  

	
  
1	
  495	
  

	
  
2	
  245	
  

Mestre	
  

980	
  

1	
  710	
  

Licenciado	
  

745	
  

1	
  450	
  

Bolsas	
  de	
  Investigação	
  (BI)	
  

Bolsas	
  de	
  Iniciação	
  Científica	
  (BIC)	
  

385	
  

Bolsas	
  de	
  Estágio	
  em	
  Organizações	
  Científicas	
  e	
  tecnológicas	
  
Internacionais	
  (BEST)	
  

	
  

Doutor	
  

	
  

Mestre	
  

	
  

Licenciado	
  
Bolsas	
  de	
  Licença	
  Sabática	
  (BSAB)	
  
Bolsas	
  de	
  Mobilidade	
  entre	
  Instituições	
  de	
  I&D	
  e	
  Empresas	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
2	
  245	
  
1	
  710	
  
1	
  450	
  
750	
  

ou	
  outras	
  Entidades	
  (BMOB)	
  

	
  

	
  

Doutor	
  

1	
  495	
  

2	
  245	
  

Mestre	
  

980	
  

1	
  710	
  

Licenciado	
  

745	
  

1	
  350	
  

Doutor	
  

	
  
1	
  495	
  -‐	
  1	
  995	
  

	
  
	
  

Mestre	
  

980	
  -‐	
  1	
  480	
  

	
  

Licenciado	
  

745	
  -‐	
  1245	
  

	
  

	
  
745	
  

	
  

Bolsas	
  de	
  Gestão	
  de	
  Ciência	
  e	
  Tecnologia	
  (BGCT)	
  

Bolsas	
  de	
  Técnico	
  de	
  Investigação	
  (BTI)	
  
Licenciado	
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Sem	
  Grau	
  Académico	
  
	
  

Outros	
  Subsídios	
  
Tipo	
  de	
  subsídio	
  

Atividades	
  de	
  Formação	
  Complementar	
  no	
  Estrangeiro	
  (n.º	
  6	
  
do	
  art.º	
  24.º)	
  	
  

565	
  
	
  
	
  
País	
  
500	
  

Apresentação	
  de	
  trabalhos	
  em	
  reuniões	
  científicas	
  (n.º	
  5	
  do	
  
art.º	
  24.º)	
  

	
  
Valor	
  (euros)	
  
Estrangeiro	
  
750	
  

750	
  
	
  

Inscrição,	
  matrícula	
  ou	
  propinas	
  (al.	
  a)	
  do	
  n.º	
  3	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  

	
  

	
  

Subsídios	
  de	
  instalação	
  e	
  viagem	
  
Tipo	
  de	
  subsídio	
  

Subsídio	
  único	
  de	
  viagem	
  (al.	
  a)	
  do	
  n.º	
  4	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  
Subsídio	
  único	
  de	
  instalação	
  (al.	
  b)	
  do	
  n.º	
  4	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  

2	
  750	
  

	
  

8	
  000	
  (valor	
  
máximo)	
  
	
  
Valor	
  (euros)	
  

	
  
Europa	
  

Fora	
  da	
  Europa	
  

300	
  

600	
  

1	
  000	
  

1	
  000	
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Decreto-Lei n.º 86-A/2016, que define o regime da formação profissional na
Administração Pública

Diário da República, 1.ª série — N.º 249 — 29 de dezembro de 2016
corresponde a 520 ações em capital exigível e a 130 ações
em capital realizável, no valor de USD 52 milhões e USD
13 milhões, respetivamente.
2 — Determinar que cabe ao Ministro das Finanças,
com a faculdade de delegação, representar o Governo
perante o BAII.
3 — Determinar, ainda, que, para efeitos do previsto
no artigo 22.º do Acordo Constitutivo, o governador por
Portugal no BAII é o Ministro das Finanças, que designa
o governador suplente.
4 — Indicar que compete ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros o depósito do instrumento de ratificação junto
do BAII, onde ficará depositada cópia do mesmo.
5 — Designar, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do Acordo Constitutivo do BAII, o Ministério das
Finanças como entidade oficial para assegurar a ligação
com o mesmo, através do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais.
6 — Estabelecer, para efeitos do n.º 2 do artigo 33.º
do Acordo Constitutivo do BAII, ser a Direção-Geral do
Tesouro e Finanças o depositário em Portugal dos ativos
em euros, bem como de outros ativos do BAII.
7 — Determinar que o pagamento das ações realizáveis
é efetuado em cinco prestações no valor de USD 2,6 milhões, a vencer entre 2016 e 2019.
8 — Estabelecer, com referência ao número anterior,
que a primeira prestação deve ser paga antes, ou no dia
do depósito do instrumento de ratificação, e até 31 de dezembro de 2016, e que as seguintes prestações devem ser
feitas até à data de cada aniversário da entrada em vigor
do Acordo Constitutivo, ou seja, até 25 de dezembro de
2016, até 25 de dezembro de 2017, até 25 de dezembro de
2018 e até 25 de dezembro de 2019.
9 — Estabelecer que o pagamento das ações realizáveis
é efetuado em dinheiro.
10 — Autorizar o Ministro das Finanças, em representação do Governo, a:
a) Inscrever no Orçamento do Estado as verbas necessárias para os encargos da participação no capital do BAII;
b) Praticar todos os demais atos financeiros necessários
à concretização da adesão de Portugal ao BAII.
11 — Determinar que cabe ao Ministro das Finanças,
com a capacidade de delegação, praticar todos os atos necessários à realização do previsto nos números anteriores.
Presidência do Conselho de Ministros, 22 de dezembro
de 2016. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos
da Costa.

FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 86-A/2016
de 29 de dezembro

A preparação, acompanhamento e avaliação de políticas
públicas ao serviço do desenvolvimento económico sustentável e da coesão social exige uma Administração Pública
dinâmica, eficiente, inovadora, motivada e centrada nas
efetivas necessidades dos cidadãos e agentes económicos.
Para tanto é fundamental fazer diagnósticos rigorosos,
definir prioridades e gerir de forma eficiente os recursos
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disponíveis, criando sinergias e potenciando a capacidade
de transformação existente na sociedade.
Os recursos humanos são o ativo mais precioso de qualquer organização e a sua qualidade é determinante para o
sucesso das políticas públicas.
O Programa do XXI Governo Constitucional aposta no
reforço da qualificação dos trabalhadores da Administração
Pública ao apontar para a «adoção de um novo sistema de
formação contínua e integrada, atendendo ao perfil dos
trabalhadores públicos e às necessidades dos serviços,
nomeadamente através de protocolos com instituições do
ensino superior».
O enquadramento legal da formação profissional na
Administração Pública mantém-se praticamente inalterado
desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de
março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de
5 de maio, e 174/2001, de 31 de maio. Ainda que boa parte
desse regime se mantenha atual, a sua operacionalização
tem-se vindo a deparar com dificuldades que resultam,
entre outras razões circunstanciais, da sua desadequação
face às novas necessidades, tendências e modalidades de
formação profissional, bem como ao desenvolvimento e
diversificação verificados na oferta formativa existente
no país. Por outro lado, as alterações organizativas que
entretanto ocorreram nesta área também não se encontram
refletidas nesse enquadramento.
Dando cumprimento às orientações do Programa do
Governo nesta matéria, o presente diploma visa atualizar,
desenvolver e aperfeiçoar o regime da formação profissional nas administrações públicas, criando condições
para tornar mais efetivos o direito e o dever de formação profissional dos trabalhadores em funções públicas.
O novo regime da formação profissional na Administração Pública, não obstante aproveitar o que de mais positivo
tem o atual regime, propõe-se a:
— Reforçar o papel da formação profissional como
instrumento estratégico de modernização e transformação
das administrações públicas, através do estabelecimento
de áreas estratégicas de formação;
— Potenciar o aproveitamento da capacidade formadora
existente no país, que conheceu assinalável desenvolvimento ao longo dos anos, trazendo para a linha da frente
as diferentes instituições formadoras, contribuindo assim
para a racionalização dos recursos nacionais;
— Aproveitar a especialização já instalada na regulação
e certificação da qualidade da formação e dos agentes formativos, garantindo assim a homogeneidade dos padrões
exigidos;
— Adequar a formação profissional às exigências da
gestão e mecanismos de mobilidade das pessoas nas administrações, como é o caso do novo mecanismo de valorização profissional;
— Promover a melhor articulação entre os objetivos,
o ciclo e os resultados da avaliação de desempenho dos
serviços e dos trabalhadores públicos e a resposta que se
exige do sistema de formação profissional para a melhoria global da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços
públicos;
— Aperfeiçoar o sistema de formação bem como a sua
estrutura de governação, designadamente no que respeita
aos órgãos consultivos, simplificando a organização de
forma a torná-los mais consistentes e efetivos;
— Clarificar o papel do órgão central responsável pela
formação na Administração Pública, atribuindo à Direção-Geral para a Qualificação dos Trabalhadores em Funções
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Públicas (INA) as funções de proposição da política de
formação profissional para a Administração Pública, de
coordenação central do sistema de formação e de assegurar
e garantir a formação nas áreas estratégicas de formação;
— Salvaguardar no sistema de formação as competências próprias e a autonomia das administrações regionais
e da administração local;
— Melhorar e simplificar os mecanismos de reporte
das atividades de formação, estabelecendo exigências e
momentos de reporte que permitem ajustar dinamicamente
a oferta às reais necessidades formativas.
O regime da formação profissional na Administração
Pública tem como âmbito de aplicação o estabelecido no
artigo 1.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada
pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de
7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho, não prejudicando
os regimes próprios expressamente excluídos do âmbito
de aplicação dessa Lei.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios
Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis
n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto,
e 18/2016, de 20 de junho.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
SECÇÃO I
Objeto, âmbito e conceitos

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei define o regime da formação
profissional na Administração Pública.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O âmbito de aplicação do presente decreto-lei é o
que se encontra definido no artigo 1.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de
junho.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
presente decreto-lei é objeto de adaptação à administração
regional e à administração local, no prazo de 180 dias.
3 — A adaptação à administração local integra designadamente a definição, de forma articulada com a Associação
Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, da entidade coordenadora e responsável
pela formação nas autarquias locais.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por:
a) «Aprendizagem», o processo que se desenvolve ao
longo da vida, mediante o qual se adquirem conhecimentos,
aptidões e atitudes, podendo ocorrer em contexto formal,
não formal e informal;
b) «Aprendizagem formal», a aprendizagem, intencional
por parte do aprendente, que ocorre numa entidade formadora ou no local de trabalho, em contexto organizado e estruturado, sendo explicitamente concebida para prosseguir
objetivos de assimilação de valores e desenvolvimento de
competências;
c) «Aprendizagem informal», a aprendizagem, não intencional por parte do aprendente, não organizada, nem
estruturada, resultante das atividades da vida quotidiana;
d) «Aprendizagem não formal», a aprendizagem, intencional por parte do aprendente, integrada em atividades
programadas que não são explicitamente designadas como
atividades de aprendizagem;
e) «Áreas estratégicas de formação», as áreas que decorrem da necessidade de capacitar a Administração Pública
para a boa governação e gestão pública, promovendo a
elevação dos respetivos níveis de competências;
f) «Autoformação», o acesso à formação profissional por
iniciativa do trabalhador e que corresponda às atividades
inerentes ao posto de trabalho ou contribua para o aumento
da respetiva qualificação;
g) «Competências», a mobilização de conhecimentos,
aptidões e atitudes, evidenciada em comportamentos observáveis e que contribui para a prossecução eficaz e eficiente
dos objetivos organizacionais;
h) «Entidade formadora», o órgão ou serviço público ou
entidade devidamente reconhecida no âmbito do Sistema
de Certificação de Entidades Formadoras, dotada de recursos e capacidade técnica e organizativa para desenvolver
formação profissional;
i) «Formação profissional», o processo global e permanente de aquisição e desenvolvimento de competências
exigidas para o exercício de uma atividade profissional ou
para a melhoria do desempenho, promotor da valorização
e do desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores e dirigentes da Administração Pública e que não
confira grau académico;
j) «Formador», o indivíduo devidamente certificado no
âmbito do Sistema de Certificação de Formadores, apto
a conduzir ações pedagógicas promotoras do desenvolvimento de competências nos formandos;
k) «Formando», o indivíduo que frequenta uma ação de
formação profissional, ou que está inserido num percurso
de formação;
l) «Modalidades da formação profissional», a organização da formação definida em função de características
específicas, nomeadamente objetivos, destinatários, estrutura curricular, metodologia e duração;
m) «Referencial de competências», o conjunto de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional ou para a obtenção de uma qualificação;
n) «Referencial de formação», o conjunto da informação
que orienta a organização e o desenvolvimento da formação em função do perfil profissional ou do referencial de
competências associado, contemplando, designadamente,
os objetivos de aprendizagem e as competências a desenvolver, os destinatários e requisitos de acesso, o modelo
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avaliativo, a modalidade de formação, a estrutura curricular, o percurso de aprendizagem, a duração e o perfil
do formador;
o) «Sistema de gestão da formação profissional da Administração Pública», o sistema que integra todas as fases
do ciclo formativo, do diagnóstico à avaliação e pressupõe a definição de políticas, objetivos e metas a que deve
obedecer a atividade formativa, em consonância com as
políticas de desenvolvimento e inovação para a Administração Pública, conferindo qualidade e relevância ao
investimento em formação.

CAPÍTULO II
Modalidades e tipologia da formação profissional
Artigo 6.º
Modalidades

A formação profissional pode assumir as seguintes modalidades:
a) Formação inicial;
b) Formação contínua;
c) Formação para a valorização profissional.

SECÇÃO II

Artigo 7.º

Objetivos e princípios da formação profissional

Formação inicial

Artigo 4.º
Objetivos

A formação profissional tem por objetivos:
a) Capacitar os órgãos e serviços da Administração
Pública, através da qualificação dos seus trabalhadores e
dirigentes, para responder às exigências decorrentes das
suas respetivas missões, atribuições e competências;
b) Desenvolver competências de inovação e gestão da
mudança, mediante a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades reflexivas e críticas, propiciadoras de comportamentos e atitudes ajustados aos
necessários processos de modernização administrativa;
c) Contribuir para a eficiência, a eficácia e a qualidade
dos serviços a prestar aos cidadãos e às empresas;
d) Promover a capacitação humana para a governação
digital;
e) Assegurar a qualificação profissional dos trabalhadores e dirigentes e melhorar o seu desempenho, segundo
referenciais de competências;
f) Contribuir para o reforço da qualificação profissional,
garantindo, sempre que necessário, a dupla certificação;
g) Dinamizar uma cultura de gestão do conhecimento
organizacional, que incentive e valorize a produção, a
difusão e a utilização do conhecimento.
Artigo 5.º
Princípios

A formação profissional na Administração Pública assenta nos seguintes princípios:
a) Universalidade, abrangendo todos os trabalhadores
e dirigentes da Administração Pública;
b) Igualdade no acesso, garantindo que os trabalhadores,
independentemente da carreira, função, órgão ou serviço
onde se encontrem integrados, tenham iguais oportunidades no acesso à formação profissional;
c) Boa administração, contribuindo para uma Administração Pública eficaz, eficiente e com qualidade, próxima
dos cidadãos e das empresas;
d) Integração, garantindo-se a inserção e coerência dos
processos formativos no ciclo de gestão de órgãos e serviços e de pessoas;
e) Adequação do processo formativo, em todas as suas
fases, às efetivas necessidades dos trabalhadores e dos
órgãos e serviços.

1 — A formação inicial geral é obrigatória, tem lugar
durante o período experimental de vínculo e destina-se
aos trabalhadores que iniciam funções públicas, visando
contribuir para a consciencialização dos valores de serviço
público e das especiais características do desempenho de
funções públicas.
2 — A formação inicial específica é a destinada à aquisição de competências indispensáveis ao início qualificado
de uma atividade profissional, concretizada através de um
programa adequado de formação.
3 — A formação inicial específica pode desenvolver-se
em dois momentos distintos:
a) Em fase anterior à admissão, como condição da mesma;
b) Em fase imediatamente posterior à admissão, integrando o período experimental.
4 — No caso das carreiras especiais, a formação inicial
específica obedece ao previsto nos respetivos diplomas
reguladores.
5 — Considera-se ainda formação inicial a exigida para
o exercício de cargo dirigente, nos termos do respetivo
estatuto.
Artigo 8.º
Formação contínua

1 — A formação contínua visa promover a atualização
e a valorização pessoal e profissional dos trabalhadores
e dirigentes em funções públicas, em consonância com
as políticas de desenvolvimento, inovação e mudança da
Administração Pública.
2 — A formação contínua desenvolve-se ao longo da
carreira profissional do trabalhador em funções públicas
e integra a aprendizagem formal, a não formal e a informal.
3 — Constituem objetivos específicos da formação contínua:
a) O aperfeiçoamento profissional, destinado a atualizar, desenvolver ou aprofundar conhecimentos, aptidões
e atitudes específicos adquiridos em processos de aprendizagem prévios;
b) A aquisição de competências visando o desempenho
de novas atividades profissionais.
4 — A formação contínua tem ainda como objetivo,
transversal a todas as ações identificadas no número anterior, o desenvolvimento de competências para transferir
a aprendizagem para o exercício do trabalho e continuar a
aprender de forma autónoma e contínua ao longo da vida.
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Artigo 9.º

Formação para a valorização profissional

A formação para a valorização profissional visa o reforço das competências profissionais dos trabalhadores,
com vista à integração em novo posto de trabalho, na
sequência de reorganização de órgãos ou serviços.
Artigo 10.º
Tipologia

1 — A formação profissional tem a seguinte tipologia:
a) Cursos de formação de curta, média e longa duração;
b) Seminários, encontros, jornadas, palestras, conferências e outras ações de caráter similar que não pressuponham
a sua conclusão com aproveitamento;
c) Estágios, oficinas de formação, comunidades de prática, mentoria, tutoria pedagógica e outras modalidades
centradas nas práticas profissionais e no apoio à continuidade e transferência da aprendizagem.
2 — A formação profissional estrutura-se, quanto à
duração, em:
a) Formação de curta duração, até 30 horas;
b) Formação de média duração, superior a 30 horas e
até 60 horas;
c) Formação de longa duração, superior a 60 horas.
3 — Os tipos de formação referidos no n.º 1 podem utilizar-se isolada ou complementarmente e desenvolvem-se, nomeadamente, em regime presencial, em contexto de trabalho, a
distância, em ambientes virtuais de aprendizagem ou outras
formas que enriqueçam o processo de aprendizagem facilitando
a inovação.

c) À identificação de necessidades de formação decorrente do processo de avaliação do desempenho.
3 — O plano de formação profissional, devidamente
orçamentado, insere-se no ciclo de gestão dos órgãos e
serviços, fazendo parte integrante do plano de atividades.
4 — Na elaboração do plano de formação é ouvida a
comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão
sindical ou intersindical ou os delegados sindicais.
5 — Os planos de formação devem tendencialmente
assegurar a todos os trabalhadores uma ou mais ações de
formação em cada três anos.
6 — Os diagnósticos de necessidades de formação profissional dos órgãos ou serviços são comunicados à entidade
coordenadora no primeiro trimestre de cada ano, em formato eletrónico, através de modelo próprio a disponibilizar pelo INA no respetivo sítio institucional da Internet.
Artigo 13.º
Relatório de gestão da formação

1 — Os órgãos e serviços da Administração Pública
reportam em plataforma digital a informação relativa à
formação profissional desenvolvida.
2 — A elaboração do relatório de gestão da formação
obedece aos indicadores disponibilizados pela entidade
coordenadora da formação profissional.
3 — O relatório referido no número anterior é publicitado no sítio institucional na Internet do órgão ou serviço e
remetido, preferencialmente por via eletrónica, à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão sindical ou
intersindical ou aos delegados sindicais.
4 — O relatório de gestão da formação integra o relatório de atividades, inserido no ciclo de gestão dos órgãos
e serviços da Administração Pública.

CAPÍTULO III
Gestão da formação profissional

SECÇÃO II
Trabalhadores

SECÇÃO I
Empregador público

Artigo 11.º
Deveres do empregador público

O empregador público deve proporcionar ao trabalhador
e aos dirigentes o acesso a formação profissional e criar
as condições facilitadoras da transferência dos resultados
da aprendizagem para o contexto de trabalho.
Artigo 12.º
Diagnóstico de necessidades e planos de formação

1 — Os órgãos e serviços da Administração Pública
elaboram o plano de formação profissional, de acordo com
o diagnóstico de necessidades efetuado.
2 — O plano de formação deve, preferencialmente,
atender:
a) Às políticas de desenvolvimento de recursos humanos e de inovação e modernização administrativas, garantindo uma abordagem prospetiva da atividade formativa;
b) Às necessidades prioritárias dos trabalhadores face
às exigências dos postos de trabalho que ocupam, aferidas
de entre as áreas estratégicas definidas;

Artigo 14.º
Direitos dos trabalhadores

Sem prejuízo do disposto na Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de
junho, o trabalhador, enquanto formando, tem direito a:
a) Frequentar ações de formação necessárias ao seu
desenvolvimento pessoal e profissional;
b) Apresentar propostas para elaboração do plano de
formação do órgão ou serviço a que pertence;
c) Utilizar, dentro do período laboral, o crédito de horas
para a formação profissional, em regime de autoformação,
nos termos do artigo 16.º
Artigo 15.º
Deveres dos trabalhadores

Constitui dever do trabalhador, enquanto formando,
cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação,
designadamente:
a) Respeitar a duração e horários estabelecidos na formação;
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b) Participar ativamente nas ações de formação;
c) Partilhar a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no sentido de difundir conhecimentos
e boas práticas em contexto de trabalho.
Artigo 16.º
Autoformação

1 — Os órgãos e serviços da Administração Pública não
podem impedir a frequência de ações de autoformação
quando estas tenham lugar fora do período laboral.
2 — O crédito para a formação profissional da iniciativa do trabalhador é de 100 horas por ano civil, podendo,
quando tal se justifique, em função da especial relevância para as atividades inerentes ao posto de trabalho, a
apreciar pelo dirigente máximo do órgão ou serviço, ser
ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a
formação profissional que o trabalhador pretende realizar.
3 — A autoformação é financiada pelo formando, sem
prejuízo do disposto em lei especial.
4 — A autoformação, quando realizada no período laboral, corresponde ao exercício efetivo de funções.
5 — O pedido de autorização para a autoformação, a
realizar durante o período laboral, deve ser apresentado
ao dirigente máximo do órgão ou serviço, devidamente
fundamentado e com indicação da data de início, do local
de realização, natureza e programa, duração e, quando
aplicável, a entidade formadora.
6 — A recusa do acesso a autoformação deve ser sempre
fundamentada.
7 — O pedido de autoformação apresentado por trabalhador que não tenha sido contemplado no plano de
formação ou ações de formação do órgão ou serviço só
pode ser indeferido com fundamento no prejuízo do normal
funcionamento do serviço.
8 — O pedido de autoformação apresentado pelo trabalhador nas condições do número anterior não pode ser
indeferido mais do que duas vezes consecutivas.
9 — O trabalhador a quem for concedida a autorização
para autoformação deve, no final da mesma, apresentar
junto do órgão ou serviço relatório e, quando aplicável, o
respetivo certificado de formação.
10 — O não cumprimento do previsto no número anterior impede a concessão de autorização para formação
no ano em curso e no seguinte.
CAPÍTULO IV
Governação da formação profissional
da Administração Pública
SECÇÃO I
Entidade coordenadora e áreas estratégicas

Artigo 17.º
Entidade coordenadora

1 — A coordenação da formação profissional na Administração Pública é assegurada pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA).
2 — Para efeitos do número anterior, o INA dinamiza
uma rede de órgãos de coordenação horizontal e vertical
que, pelas suas atribuições em matéria de formação profissional, desempenham o papel de pontos focais, poten-

ciando dinâmicas de partilha de conhecimento e criação
de sinergias.
3 — Os órgãos e serviços da Administração Pública e
as demais entidades formadoras devem prestar ao INA a
colaboração e informação solicitadas.
Artigo 18.º
Competências da entidade coordenadora

1 — Compete ao INA, enquanto entidade coordenadora
da formação profissional da Administração Pública:
a) Estudar e propor as estratégias orientadoras da política pública de formação profissional na Administração
Pública;
b) Conceber, propor e implementar os instrumentos
de gestão da formação que promovam a adequação da
oferta formativa às necessidades da Administração Pública;
c) Promover a gestão do processo de formação profissional, integrada no ciclo de gestão dos órgãos e serviços,
que potencie a criação de valor;
d) Desenhar, propor, difundir e apoiar a implementação
de metodologias e instrumentos técnicos, a adotar pelos
órgãos e serviços da Administração Pública, que contribuam para a boa gestão das diferentes fases do processo
formativo;
e) Recolher dados que permitam avaliar o cumprimento
dos planos de formação e o investimento efetuado nesta
matéria pelos órgãos e serviços da Administração Pública;
f) Desenhar e propor o sistema de indicadores que presida à elaboração dos relatórios de gestão da formação
pelos órgãos e serviços da Administração Pública;
g) Elaborar o Relatório de Gestão da Formação na Administração Pública, caracterizando as ações desenvolvidas
e avaliando os resultados obtidos, numa ótica gestionária
e de melhoria contínua;
h) Promover a avaliação do impacto da formação nos
órgãos e serviços da Administração Pública;
i) Promover mecanismos de governação participada,
aberta e transparente do sistema de formação profissional,
propiciatórios de um ambiente de colaboração, confiança,
aprendizagem e melhoria contínua.
2 — São submetidas à aprovação do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública as
propostas referidas nas alíneas a), b), d), f) e g) do número
anterior.
Artigo 19.º
Áreas estratégicas de formação

1 — Compete ao INA propor ao membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública:
a) Áreas estratégicas de formação;
b) Referenciais de formação nas áreas estratégicas.
2 — São desde logo consideradas áreas estratégicas
de formação:
a) A formação inicial geral referida no n.º 1 do artigo 7.º;
b) A formação para ingresso na carreira técnica superior através do Curso de Estudos Avançados em Gestão
Pública;
c) A formação inicial e contínua para cargos dirigentes;
d) A formação para a valorização profissional.
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Entidades formadoras

4 — Os instrumentos devem ser adequados a cada nível
avaliativo, podendo ser adotados, isolada ou complementarmente, inquéritos, testes, participação em fóruns ou
outras atividades colaborativas, dinâmica de grupos, apresentação de relatórios, trabalhos ou publicações, grupos de
foco, entrevista, observação do desempenho, monitorização do desempenho do serviço, indicadores de atividade,
ou outros que confiram qualidade ao processo avaliativo.
5 — No caso da formação em áreas estratégicas, o sistema de avaliação deve seguir o determinado no respetivo
referencial de formação.

Artigo 20.º

SECÇÃO III

Entidades formadoras

Formadores

3 — Compete ao INA garantir, direta ou indiretamente,
a realização da formação nas áreas estratégicas.
4 — Compete ainda ao INA a monitorização da oferta
formativa das entidades formadoras, nas áreas estratégicas.
5 — A estrutura curricular dos referenciais de formação
nas áreas estratégicas é proposta em articulação com a
DGAEP.
SECÇÃO II

1 — São entidades formadoras no sistema de formação
profissional da Administração Pública:
a) O INA;
b) As entidades setoriais de formação;
c) Os órgãos e serviços da Administração Pública;
d) As entidades formadoras públicas ou privadas que
sejam reconhecidas pelos respetivos ministérios da tutela
e que se encontrem inseridas, nomeadamente, nos sistemas
educativo, científico ou tecnológico;
e) As associações sindicais e profissionais;
f) Quaisquer outras entidades formadoras privadas.
2 — As entidades formadoras referidas no número anterior devem cumprir as exigências legais previstas no
Sistema de Certificação das Entidades Formadoras.
3 — O dirigente máximo de órgão ou serviço que recorra à contratação de entidade formadora não identificada no n.º 1 incorre em responsabilidade financeira e
disciplinar.
Artigo 21.º
Entidades setoriais de formação

Para efeitos do presente decreto-lei, consideram-se entidades setoriais de formação:
a) Os órgãos e serviços que disponham de unidades de
formação de âmbito ministerial como tal reconhecidas nas
respetivas leis orgânicas ou estatutos;
b) As unidades de formação dos órgãos ou serviços com
mais de 1500 trabalhadores em funções públicas reconhecidas nas respetivas leis orgânicas ou estatutos.
Artigo 22.º

Artigo 23.º
Formadores

1 — A atividade de formador, para efeitos do presente
decreto-lei, obedece ao regime da formação e certificação
de competências pedagógicas dos formadores.
2 — Cada entidade formadora constitui uma bolsa de
formadores com o perfil requerido nos referenciais de
formação.
3 — Os trabalhadores em funções públicas podem exercer a atividade de formador em regime de acumulação
de funções, nos termos legais, devendo o despacho de
autorização fixar o limite máximo de horas de formação
durante o período normal de trabalho.
Artigo 24.º
Remuneração dos formadores de entidade formadora pública

1 — O valor hora da formação ministrada pelas entidades formadoras públicas referidas nas alíneas a) a c) do
n.º 1 do artigo 20.º obedece a critérios padronizados, de
acordo, designadamente, com o tipo de formação, destinatários e complexidade, nos termos fixados por despacho
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da Administração Pública, sob proposta da entidade coordenadora.
2 — Quando o formador seja trabalhador em funções
públicas da entidade de formação e a atividade de formação não se encontre prevista na descrição do respetivo
posto de trabalho, é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo
anterior.
3 — O disposto no n.º 1 não prejudica as regras aplicáveis em formação financiada por fundos europeus.

Sistema de avaliação da formação

Artigo 25.º

1 — A formação profissional é objeto de avaliação, perspetivada como atividade estratégica de melhoria contínua
e inovação, que possibilita a monitorização sistemática das
intervenções formativas.
2 — As entidades formadoras devem, na fase de planeamento da formação, definir o respetivo modelo de avaliação, identificando as finalidades, os instrumentos, os
momentos e os níveis avaliativos de intervenção.
3 — Os níveis avaliativos são identificados em função
do objeto de avaliação, designadamente, a satisfação, a
aprendizagem realizada, a transferência da aprendizagem
para o contexto de trabalho, os resultados ou impactos
da transferência na organização e o retorno do investimento.

Situações especiais

1 — As entidades setoriais de formação podem convidar
trabalhadores em funções públicas para colaborar em atividades de formação por elas promovidas, designadamente
conferências, palestras, jornadas e sessões de formação,
desde que:
a) Se trate de formação específica inserida no percurso
formativo de carreiras especiais;
b) A experiência e conhecimentos a transmitir tenham
sido adquiridos especialmente no exercício de funções das
carreiras a que se destina a formação;
c) Estejam integrados na carreira à qual se destina a
formação e a participação nestas ações formativas possa
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ser considerada uma extensão da própria atividade profissional;
d) Seja autorizada por despacho dos membros do Governo de tutela e do responsável pela área da Administração
Pública.
2 — Nos casos referidos no número anterior, a formação
não é remunerada e é dispensada a certificação a que se
refere o n.º 1 do artigo 23.º

6 — O CGFP funciona junto do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública, incumbindo ao INA o apoio técnico e administrativo indispensável ao seu funcionamento.
7 — O CGFP aprova o seu regulamento interno.
8 — Os elementos que integram o CGFP não auferem,
por esse facto, qualquer remuneração, sem prejuízo do
abono de ajudas de custo a que tenham direito, nos termos
legais.

SECÇÃO IV

Artigo 27.º

Órgãos de consulta e coordenação

Artigo 26.º
Conselho Geral de Formação Profissional

1 — É criado como órgão consultivo do membro do
Governo responsável pela área da Administração Pública,
para a formação profissional, o Conselho Geral da Formação Profissional, abreviadamente designado por CGFP.
2 — O CGFP tem a seguinte composição:
a) O membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública, que preside;
b) O diretor-geral do INA;
c) O diretor-geral da Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público (DGAEP);
d) O diretor-geral da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL);
e) O diretor-geral da Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho (DGERT);
f) O presidente do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P. (IEFP, I. P.);
g) O presidente da Agência Nacional para a Qualificação
e Ensino Profissional, I. P. (ANQEP, I. P.);
h) O presidente da Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.);
i) Um representante da Administração Regional dos
Açores;
j) Um representante da Administração Regional da Madeira;
k) Um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP);
l) Um representante da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE);
m) Seis representantes das associações sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública;
n) Até três personalidades de reconhecido mérito ligadas à formação e ao ensino, designadas pelo membro do
Governo responsável pela área da Administração Pública.
3 — O presidente do CGFP pode delegar a sua competência no diretor-geral do INA.
4 — Compete ao CGFP:
a) Colaborar na definição e permanente atualização
da política de formação profissional da Administração
Pública;
b) Apreciar o Relatório de Gestão da Formação na Administração Pública;
c) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos, a
solicitação do seu presidente.
5 — A apreciação do relatório de gestão é precedida de
parecer das organizações sindicais representadas no CGFP.

Comissão de Coordenação da Formação Profissional

1 — No âmbito da coordenação da formação profissional na Administração Pública assegurada pelo INA, é
criada a Comissão de Coordenação da Formação Profissional, abreviadamente designada por CCFP.
2 — A CCFP tem a seguinte composição:
a) Dirigentes máximos dos órgãos ou serviços com
competências de coordenação do sistema de formação
profissional da Administração Pública Central, Regional
e Local;
b) Dirigentes máximos das entidades setoriais da formação profissional na Administração Pública Central.
3 — Integram a CCFP as seguintes Secções Especializadas:
a) Secção Especializada de Coordenação da Formação
Profissional, abreviadamente designada por SEC;
b) Secção Intersetorial da Formação Profissional, abreviadamente designada por SIF.
4 — Incumbe à SEC a coordenação horizontal do sistema de formação profissional da Administração Pública,
designadamente:
a) Promover a qualidade, eficácia e eficiência do sistema
de formação profissional;
b) Garantir a articulação dos órgãos de coordenação nas
matérias da sua competência.
5 — Incumbe à SIF a coordenação vertical do sistema
de formação profissional da Administração Pública, designadamente:
a) Pronunciar-se sobre as metodologias e instrumentos
de gestão desenhados pela entidade coordenadora;
b) Facilitar e promover a implementação das metodologias e instrumentos mencionados na alínea anterior.
6 — A CCFP funciona junto do INA, que assegura ainda
o apoio técnico e administrativo.
7 — A CCFP aprova o seu regulamento interno.
8 — Os elementos que integram a CCFP não auferem,
por esse facto, qualquer remuneração, sem prejuízo do
abono de ajudas de custo a que tenham direito, nos termos
legais.
Artigo 28.º
Protocolos

As entidades coordenadoras de formação devem fomentar e apoiar iniciativas de colaboração, mediante o
estabelecimento de protocolos de cooperação com outras
entidades, designadamente instituições de ensino superior,
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centros de investigação públicos ou privados, nacionais
ou estrangeiros, e organizações sindicais e profissionais,
visando:

3 — O regime fixado no presente decreto-lei não prejudica, no âmbito das entidades do subsetor local, o disposto
no Decreto-Lei n.º 193/2015, de 14 de setembro.

a) Reforçar a capacitação institucional e humana, através
da partilha de conhecimentos e boas práticas;
b) Colaborar na conceção, programação e execução
de planos de formação e informação de interesse para as
partes;
c) Desenvolver estudos e atividades de investigação em
domínios de formação de interesse para a Administração
Pública.

Artigo 33.º

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 29.º
Relatórios de gestão da formação

Até à disponibilização da plataforma digital prevista no
presente decreto-lei, os relatórios de gestão da formação
são enviados à entidade coordenadora em formato eletrónico, através de modelo próprio a disponibilizar pelo INA
no respetivo sítio institucional da Internet.
Artigo 30.º
Reforço de qualificações

1 — No âmbito de realização do diagnóstico de necessidades de formação, devem os órgãos e serviços da
Administração Pública identificar os trabalhadores com
qualificações inferiores ao nível 5.
2 — No âmbito do Sistema Nacional de Qualificações,
compete ao INA promover o acompanhamento dos trabalhadores mencionados no número anterior, garantindo
a necessária articulação com a ANQEP, I. P., com vista à
concretização dos respetivos planos formativos.
Artigo 31.º
Norma revogatória

1 — É revogado o Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de maio,
e 174/2001, de 31 de maio.
2 — Todas as referências aos diplomas ou normas ora
revogados entendem-se feitas para as correspondentes
normas do presente decreto-lei.
Artigo 32.º
Produção de efeitos

1 — O disposto no n.º 1 do artigo anterior produz efeitos, no âmbito das administrações regionais e da administração local, na data de entrada em vigor da adaptação a
que se refere o n.º 2 do artigo 2.º
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
indicação e participação dos respetivos representantes no
âmbito dos órgãos previstos nos artigos 26.º e 27.º, nem
a possibilidade de ser adotado o modelo do relatório de
gestão de formação a que se refere o artigo 13.º para efeitos
de reporte da informação relativa à formação profissional
desenvolvida.

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no primeiro dia
do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de dezembro de 2016. — Augusto Ernesto Santos Silva — Maria
Manuel de Lemos Leitão Marques — Mário José Gomes
de Freitas Centeno — Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — José António Fonseca Vieira da Silva.
Promulgado em 28 de dezembro de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendado em 28 de dezembro de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Decreto-Lei n.º 86-B/2016
de 29 de dezembro

O Programa do XXI Governo Constitucional estipula o
compromisso, no ponto «aumentar o rendimento disponível das famílias para relançar economia», de definir uma
política de rendimentos numa perspetiva de trabalho digno
e, em particular, garantir a revalorização da Retribuição
Mínima Mensal Garantida (RMMG), garantindo aos trabalhadores uma valorização progressiva do seu trabalho,
conciliando o objetivo de reforço da coesão social com o
da sustentabilidade da política salarial.
A valorização da RMMG é um instrumento com potencial na melhoria das condições de vida e coesão e na
promoção da sustentabilidade do crescimento económico
constituindo um importante referencial do mercado de
emprego, quer na perspetiva do trabalho digno e da coesão social, quer da competitividade e sustentabilidade
das empresas. O montante da RMMG e a subsistência
de importantes bolsas de trabalhadores em situação de
pobreza justificam o desígnio nacional de realizar um
esforço extraordinário e concertado para a elevação da
RMMG, durante um período limitado, para patamares que
promovam uma maior modernização económica e social
e uma efetiva redução das desigualdades.
O Decreto-Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, fixou
em € 505 o valor da RMMG, com efeitos entre 1 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015.
Na prossecução de uma política de reforço e maior
centralidade da concertação social, na definição de uma
política de rendimentos numa perspetiva de trabalho digno
e, em particular, na garantia da revalorização do RMMG,
o Governo propôs, em dezembro de 2015, aos Parceiros
Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) do Conselho Económico e Social, a
subida do RMMG de € 505 para € 530, tendo sido cele-

Despacho n.º 13207/2013, com a Proposta de Alteração ao Regulamento de
Avaliação de Desempenho de trabalhadores não docentes com contratos de
direito privado
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O ISCSP não adota nenhuma nenhum livro de estilo específica, contudo, é obrigatória a adoção de um para ser seguido em tudo o que não
esteja previsto em cima.
Capa da dissertação
1) Logótipos da ULISBOA e do ISCSP;
2) Título da dissertação e subtítulo (se existir);
3) Nome completo do autor;
4) Designação da instituição à qual a tese é apresentada;
5) Nome do Orientador (e coorientador, quando existir);
6) Imagem (se aplicável);
7) Nome dos elementos do Júri (apenas na versão definitiva);
8) Grau académico e especialidade;
9) Lugar e ano.
Página de título
10) Logótipos da UTL e do ISCSP;
11) Título da tese, e subtítulo (se existir);
12) Outros logótipos ou imagens consideradas necessárias e adequadas
pelo Mestrando/Doutorando;
13) Nome completo do autor, incluindo qualificações e distinções
(se desejado);
14) Designação da instituição à qual a tese é apresentada;
15) Nome do Orientador (e coorientador, quando existir);
16) Nome dos elementos do Júri (apenas na versão definitiva);
17) Grau académico e especialidade;
18) Data de apresentação e de defesa;
19) Lugar e data de apresentação (quando aplicável).
207299757

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.º 12696/2013
Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos no
procedimento concursal comum, para o preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico,
aberto pelo Aviso n.º 17277/2012 publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 251, de 28.12.2012.
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 17277/2012, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 251,
de 28.12.2012, e ao abrigo das disposições constantes no n.º 1 do artigo 32.º e alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos a este procedimento
concursal, para a realização da prova de conhecimentos (PC), primeiro
método de seleção.
2 — A prova de conhecimentos realizar-se-á no dia 29de outubro de
2013, pelas 14.30 horas, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical
da Universidade Nova de Lisboa, sito na Rua da Junqueira, n.º 100,
1349-008 Lisboa.
3 — Os candidatos deverão ser portadores de documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão).
4 — A prova terá a duração de 90 minutos e será efetuada em suporte
de papel, revestindo natureza teórica e individual, não sendo permitida
qualquer consulta.
5 — A falta de comparência ou valoração inferior a 9,5 valores implicará a exclusão dos candidatos do procedimento concursal, pelo que
não lhes será aplicado o método de avaliação seguinte.
3 de outubro de 2013. — A Presidente do Júri, Dr.ª Isabel Antunes.
207298663

UNIVERSIDADE DO PORTO
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 12695/2013
A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa pretende recrutar,
mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.
º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, um técnico
superior para o Gabinete de Relações Internacionais, habilitado
com o grau académico de licenciado, experiência profissional comprovada na área das relações internacionais e fluência escrita e oral
em inglês.
A oferta terá as seguintes características:
1 — Tipo de oferta: Mobilidade interna.
2 — Regime: Carreiras Gerais.
3 — Carreira: Técnico Superior.
4 — Categoria: Técnico Superior.
5 — Remuneração: A prevista no artigo 62.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro.
6 — Caracterização do Posto de Trabalho: Gabinete de Relações
Internacionais — estabelecimento de contactos internacionais, particularmente com gabinetes congéneres; gestão do intercâmbio de docentes
e estudantes no âmbito de programas internacionais, tais como Erasmus
e Erasmus Mundus; estabelecimento e renovação dos Acordos Europeus
e Convénios de Cooperação Internacional.
7 — Requisitos de Admissão: Relação Jurídica: contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
8 — Local de trabalho: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa,
Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa.
9 — Formalização de candidaturas: Os interessados deverão apresentar a sua candidatura no prazo de 10 dias úteis contados da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República, mediante
requerimento dirigido à Administradora da Universidade Nova de Lisboa, com a menção expressa do vínculo e da carreira em que estão
integrados, bem como do respetivo contacto telefónico, acompanhado
do currículo profissional.
2 de outubro de 2013. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
207295293

Reitoria
Despacho n.º 13207/2013
Por despacho de 20 de setembro de 2013 do Conselho de Gestão da
Universidade do Porto, foi aprovada a proposta de alteração e republicação do Regulamento de Avaliação de Desempenho de Trabalhadores
Não Docentes com contratos de Direito Privado, que vão publicados
em anexo ao presente despacho:
Proposta de Alteração ao Regulamento de Avaliação
de Desempenho de trabalhadores
não docentes com contratos de direito privado
Considerando que o Regulamento de Avaliação de Desempenho de
Trabalhadores Não Docentes com contratos de Direito Privado (Aprovado pelo Conselho de Gestão na sua reunião de 2010.09.16) prevê um
ciclo de avaliação anual;
Considerando que a lei do Orçamento para 2013 (Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro) veio introduzir alterações à Lei n.º 66-B/2007, de 28
de dezembro, que estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação
do Desempenho na Administração Pública, no sentido de introduzir um
ciclo de avaliação bienal:
Os Artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 9.º e 15.º do Regulamento de Avaliação de
Desempenho de Trabalhadores Não Docentes de Direito Privado passam
a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
1 — É requisito de aplicação do presente regulamento o exercício
efetivo de funções durante o período mínimo de um ano.
....................................................
Artigo 3.º
[...]
A avaliação de desempenho é bienal e respeita ao desempenho dos
dois anos civis anteriores.
Artigo 5.º
....................................................
2 — O mandato dos membros da comissão paritária tem a duração
de quatro anos.
....................................................
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Artigo 7.º
1 — Os objetivos são definidos no âmbito do planeamento de
atividades do Serviço para os dois anos seguintes.
....................................................
Artigo 9.º
1 — Após o final de cada ciclo de avaliação, caberá ao avaliador
efetuar a avaliação dos objetivos definidos, devendo a avaliação de
cada objetivo ter em consideração a seguinte escala de valoração:
....................................................
Artigo 15.º
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Planeamento do processo e definição dos objetivos do serviço/
Unidade, a decorrer no último trimestre de cada ciclo de avaliação.
....................................................
— Homologação das avaliações de desempenho pelo dirigente
máximo, que deverá ser efetuada até 30 de abril, dela devendo ser
dado conhecimento ao avaliado no prazo de 5 dias úteis.»
As presentes alterações entram em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
Republicação do Regulamento de Avaliação
de Desempenho de Trabalhadores
Não Docentes com Contratos de Direito Privado

constituição da comissão paritária e a consequente eliminação, nesse
ano, desta fase do processo.
5 — A comissão paritária tem competência consultiva para apreciar
requerimentos que lhe sejam submetidos pelos trabalhadores sobre a
avaliação de que foram alvo, antes da respetiva homologação.
6 — O requerimento apresentado pelo trabalhador deve conter a
fundamentação necessária para aquela apreciação e ser acompanhado
da documentação que suporte os fundamentos do pedido.
7 — A apreciação pela comissão paritária é expressa através de relatório fundamentado e não tem efeito compulsivo.
Artigo 6.º
Fatores de avaliação e ponderação
1 — Serão considerados cinco fatores a avaliar:
Objetivos do Serviço/Unidade — 20 %;
Objetivos individuais — 20 %;
Conhecimentos e capacidades — 20 %;
Resultados — 20 %;
Comportamento — 20 %.
2 — Na carreira de assistente operacional, não será considerado o
fator “objetivos individuais”, sendo redistribuídos uniformemente os
fatores de ponderação.
Artigo 7.º
Objetivos do Serviço/Unidade

Âmbito de aplicação

1 — Os objetivos são definidos no âmbito do planeamento de atividades do Serviço para os dois anos seguintes.
2 — São fixados três a cinco objetivos do Serviço/Unidade.

O presente regulamento aplica-se aos trabalhadores não docentes
contratados em regime de direito privado, com contrato de trabalho de
duração igual ou superior a um ano.

Objetivos individuais

Artigo 1.º

Artigo 2.º
Requisito de Aplicação
1 — É requisito de aplicação do presente regulamento o exercício
efetivo de funções durante o período mínimo de um ano.
2 — Caso o período mínimo especificado no n.º anterior não se verifique, o desempenho relativo ao ano correspondente será objeto de
avaliação conjunta com o do ano seguinte.
Artigo 3.º
Periodicidade
A avaliação de desempenho é bienal e respeita ao desempenho dos
dois anos civis anteriores.
Artigo 4.º
Intervenientes
Intervêm no processo de avaliação de desempenho:
— Avaliador — a avaliação é da competência do superior hierárquico
imediato ou, na sua ausência ou impedimento, do superior hierárquico
de nível seguinte;
— Avaliado — tem o direito à avaliação do seu desempenho e o dever
de proceder à respetiva autoavaliação;
— Comissão Paritária — com competência consultiva para apreciar
requerimentos sobre a sua avaliação, antes da homologação;
— Dirigente Máximo — homologa as avaliações de desempenho e
decide das reclamações dos avaliados.
Artigo 5.º
Comissão Paritária
1 — A comissão paritária é composta por dois representantes da
administração, designados pelo dirigente máximo da entidade e dois
representantes dos trabalhadores não docentes com contrato de trabalho
em regime de direito privado, por estes eleitos.
2 — O mandato dos membros da comissão paritária tem a duração
de quatro anos.
3 — O processo de constituição da comissão paritária deve decorrer
em Dezembro, sendo o processo de eleição dos representantes dos
trabalhadores organizado nos termos de despacho do dirigente máximo.
4 — A não participação dos trabalhadores na eleição não obsta ao
normal seguimento do processo de avaliação, implicando apenas a não

Artigo 8.º
1 — Os objetivos individuais são os resultados ou metas devidamente
mensuráveis, relacionados com o desenvolvimento de uma atividade
específica, desempenhada por um colaborador ou por uma equipa num
determinado período de tempo e que têm em vista avaliar os contributos
individuais para a concretização dos resultados previstos.
2 — Os objetivos individuais devem ser acordados entre avaliador e
avaliado na reunião de avaliação.
3 — Para cada avaliado são fixados três a cinco objetivos individuais.
Artigo 9.º
Avaliação dos objetivos
1 — Após o final de cada ciclo de avaliação, caberá ao avaliador
efetuar a avaliação dos objetivos definidos, devendo a avaliação de cada
objetivo ter em consideração a seguinte escala de valoração:
Superou claramente o objetivo, a que corresponde uma pontuação
de 5;
Cumpriu o objetivo, a que corresponde uma pontuação de 3;
Não cumpriu o objetivo, a que corresponde uma pontuação de 1.
2 — A pontuação final a atribuir a este fator é a média aritmética,
expressa até às centésimas, das pontuações atribuídas aos resultados
obtidos em todos os objetivos.
Artigo 10.º
Conhecimentos e Capacidades
A avaliação deste fator considera os seguintes parâmetros:
1 — Conhecimentos profissionais — Avalia os conhecimentos teóricos e práticos que o trabalhador demonstra possuir para o desempenho
das suas tarefas.
2 — Adaptação profissional — Avalia a capacidade para se ajustar
a novas técnicas e métodos de trabalho, encarando as mudanças sem
constrangimentos ou receios.
3 — Criatividade, versatilidade e capacidade de iniciativa — Avalia
a criatividade e capacidade para propor e executar trabalhos de sua
iniciativa e a originalidade e qualidade dessas iniciativas.
Avalia a capacidade para tratar áreas de trabalho para além das habituais.
4 — Capacidade de análise — Avalia a capacidade de identificar vários aspetos de um problema e todos os elementos com ele relacionados,
interpretando os dados necessários à sua solução.
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Artigo 11.º

Artigo 16.º

Resultados

Efeitos

A avaliação deste fator considera os seguintes parâmetros:
1 — Quantidade de trabalho — Avalia o volume de trabalho realizado
e rapidez de execução, sem prejuízo da qualidade.
2 — Qualidade do trabalho — Avalia a correção do trabalho realizado,
tendo em conta o tipo de tarefas que normalmente lhe são distribuídas
e tendo em atenção a frequência e gravidade dos erros.
3 — Organização e métodos de trabalho — Capacidade para levar
a cabo com auto-organização o seu trabalho e de seleção dos métodos
mais adequados à produção do trabalho com a melhor qualidade e a
maior rapidez possível.
4 — Grau de responsabilidade profissional — Avalia a capacidade
para resolver questões de forma ponderada, apreciando e assumindo
as consequências.

A avaliação tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho
dos colaboradores, promovendo o crescimento pessoal e profissional,
diagnosticar necessidades de formação, permitir um maior reconhecimento das chefias relativamente aos seus colaboradores e auxiliar nas
decisões ao nível da gestão de Recursos Humanos.
Artigo 17.º
Confidencialidade
Todos os intervenientes no processo de avaliação do desempenho
estão sujeitos ao dever de sigilo, exceto o avaliado relativamente à sua
avaliação.
Artigo 18.º

Artigo 12.º

Dúvidas

Comportamento

As eventuais dúvidas resultantes da aplicação do presente regulamento
serão resolvidas por despacho do Conselho de Gestão da U. Porto.

A avaliação deste fator considera os seguintes parâmetros:
1 — Assiduidade e pontualidade — Avalia o nível de presença ao
trabalho e de cumprimento do horário de trabalho.
2 — Trabalho em equipa — Avalia a capacidade para prestar e receber
ajuda e a disponibilidade para participar na atividade coletiva do sector,
cooperando com os restantes colegas de trabalho.
3 — Atitude perante a tarefa — Avalia a predisposição para aceitar
tarefas, independentemente da sua dificuldade ou prestígio, tendo como
referência a cooperação franca com o grupo de trabalho.

Artigo 19.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
3 de outubro de 2013. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207297212

Artigo 13.º

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Níveis de classificação
1 — Os fatores de avaliação, conhecimentos e capacidades, resultados
e comportamento, serão classificados em cinco níveis, de acordo com
a grelha de avaliação em anexo ao presente regulamento, podendo ser
fixadas ponderações diversas para cada parâmetro.
2 — A pontuação final a atribuir a cada um dos fatores de avaliação
é o resultado da média ponderada das classificações atribuídas aos
parâmetros, expressa até às centésimas.
Artigo 14.º
Avaliação final
A avaliação final é o resultado da média ponderada, expressa até
às centésimas, das classificações obtidas em todos os fatores de avaliação.
Artigo 15.º
Fases e calendarização do processo
1 — O processo de avaliação compreende as seguintes fases:
Planeamento do processo e definição dos objetivos do Serviço/Unidade, a decorrer no último trimestre de cada ciclo de avaliação;
Realização da autoavaliação e da avaliação, durante o mês de Janeiro;
Reunião de avaliação entre avaliador e avaliado a fim de dar
conhecimento da avaliação atribuída, na primeira quinzena de Fevereiro;
Na reunião referida na alínea anterior, proceder-se-á também à
definição dos objetivos individuais e das ponderações a atribuir
a cada parâmetro dos restantes fatores de avaliação, para o ano
em curso;
— Apreciação pela comissão paritária de eventuais requerimentos
apresentados pelos trabalhadores até 10 dias úteis após conhecimento
da avaliação que será sujeita a homologação, devendo a apreciação da
comissão ser expressa no prazo de 10 dias úteis a contar da data em
que tenha sido requerida;
— Homologação das avaliações de desempenho pelo dirigente máximo, que deverá ser efetuada até 30 de abril, dela devendo ser dado
conhecimento ao avaliado no prazo de 5 dias úteis.
2 — Eventual reclamação deve ser apresentada ao dirigente máximo,
acompanhada da documentação que suporte os respetivos fundamentos,
no prazo de 5 dias úteis a contar da data do conhecimento da homologação da avaliação, devendo a decisão sobre a reclamação ser proferida
no prazo máximo de 15 dias úteis.

Aviso n.º 12697/2013
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se publica a lista unitária de ordenação final, depois de homologada, por despacho do Sr. Presidente
do IPB datado de 03/10/2013, do procedimento concursal comum de
recrutamento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico, aberto pelo Aviso n.º 6492/2013, publicado no Diário da
República n.º 95, 2.ª série, de 17 de maio de 2013, para o desempenho
de funções no Gabinete de Imagem e Apoio ao Estudante do Instituto
Politécnico de Bragança:
Ordem

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

Candidato

Sónia Paula Miranda da Cruz . . . . . . . . . . . . . . .
Dina Maria Pereira Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carla Alexandra Neves Pimentel . . . . . . . . . . . .
Bruno Alexandre Azevedo Esteves . . . . . . . . . . .
Liliana Madalena Bianchi dos Passos . . . . . . . . .
Vera Lúcia Vaz Afonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CF

17,35
13,38
13,33
13,15
12,33
11,63

Legenda:
CF — Classificação Final
2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos
de seleção, que a lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra afixada no “local de estilo” deste Instituto
Politécnico de Bragança, sito no Edifício dos Serviços Centrais,
Campus de Santa Apolónia, em Bragança, encontrando-se igualmente
disponível na respetiva página eletrónica www.ipb.pt — recrutamento — carreiras gerais.
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, do despacho de homologação da lista de ordenação final
pode ser interposto recurso tutelar.
3 de outubro de 2013. — A Administradora do IPB, Dr.ª Elisabete
Vicente M. Madeira Camelo.
207298541

Despacho n.º 5880/2017 com o Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes da U.Porto
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intercategorias, para o mapa de pessoal da Universidade do Minho, com
a produção de efeitos a 05.05.2017, dos seguintes trabalhadores:
Amândio Antunes Gomes Silva — intercarreiras, na categoria de
Especialista de Informática Grau 1, Nível 2
Maria da Conceição Barbosa Oliveira, intercarreiras, na categoria
de Técnico Superior
Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar, Maria Beatriz Oliveira Dias
Antunes e Raúl Anjos Duarte Soares intercategorias, na categoria de
Coordenador Técnico. (Isento de fiscalização prévia do TC)
13 de junho de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
310567677
Despacho (extrato) n.º 5879/2017
Por despachos de 05.05.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Nos termos do artigo 99.º-A da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade, intercarreiras e
intercategorias, para o mapa de pessoal da Universidade do Minho, com
a produção de efeitos a 05.05.2017, dos seguintes trabalhadores:
Adalberto Ferreira Gonçalves, Maria Celina Ferreira Barros e Susana Isabel Vaz Santos — intercarreiras, na categoria de Assistente
Técnico.
Ana Cristina Milhão Ferreira, Carlos Alberto Pereira Costa, Joaquina
Natividade Gonçalves Miranda Lopes, Leonor Cunha Lapa Carneiro,
Maria Conceição Marques Martins e Paula Cristina Alves Rocha — intercarreiras, na categoria de Técnico Superior.
Sandra Paula Teixeira Martins Macedo Pereira Santos — intercarreiras, na categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2.
Carla Cecília Ferreira Amado Araújo — intercarreiras, na categoria
de Técnico de Informática do Grau 1, Nível 1.
Carlos Alberto Afonso Pires — intercategorias, na categoria de Encarregado Operacional.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
14 de junho de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
310568949

UNIVERSIDADE DO PORTO

Assim:
Ouvidos os diretores das Unidades Orgânicas da Universidade do
Porto, o Conselho Coordenador de Avaliação da U. Porto, a Comissão
de Trabalhadores, que não concordou, e as organizações sindicais, e
observando o procedimento de consulta pública previsto no artigo 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 1, alínea n), dos Estatutos
da Universidade do Porto, homologados pelo Despacho Normativo
n.º 8/2015, de 18 de maio, publicados no Diário da República, 2.ª série,
n.º 100, de 25 de maio, determino o seguinte:
1 — É aprovado o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos
Docentes da Universidade do Porto, publicado em anexo ao presente
despacho, que deste faz parte integrante.
2 — O presente Regulamento revoga o Regulamento de Avaliação
de Desempenho dos Docentes em vigor, aprovado pelo Despacho
n.º 12912/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154,
de 10 de agosto.
3 — O presente Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Diário da República.
9 de junho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Sebastião Feyo
de Azevedo.
Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes da U.Porto

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação
1 — O presente regulamento tem por objeto a avaliação dos docentes
da Universidade do Porto, estabelecendo o conjunto de regras a observar
pelas Unidades Orgânicas na regulamentação da avaliação do desempenho dos respetivos docentes.
2 — O presente regulamento é aplicável a todos os docentes da Universidade do Porto (U.Porto), independentemente da natureza jurídica
pública ou privada do respetivo vínculo contratual laboral.
Artigo 2.º

Aviso (extrato) n.º 7478/2017

Objetivos e princípios gerais

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
13 de junho de 2017, foi determinado a anulação do Aviso (extrato)
n.º 5151/2017, de 10 de maio, publicado em 2.ª série do Diário da
República, n.º 90, destinado ao procedimento concursal de seleção
para contratação de um/a doutorado/a para ao exercício de atividades
de investigação científica, no âmbito do protocolo celebrado entre a
Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Oceanário de Lisboa, S. A.
e a U. Porto.

1 — A avaliação de desempenho tem como objetivo contribuir para
a melhoria do desempenho dos docentes da U.Porto.
2 — A avaliação de desempenho constante do presente regulamento
subordina-se aos princípios constantes do artigo 74.º-A do Estatuto da
Carreira Docente Universitária (ECDU).
3 — São ainda princípios da avaliação de desempenho:

14 de junho de 2017. — O Reitor da U. Porto, Professor Doutor
Sebastião Feyo de Azevedo.
310568973
Despacho n.º 5880/2017
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto, aprovado por despacho do Conselho de Gestão, de
29 de julho de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154,
de 10 de agosto, concretiza o regime de avaliação do desempenho docente em conformidade com o disposto no artigo 74.º-A do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto.
Seis anos volvidos, a que acresce a experiência adquirida no âmbito
dos vários processos de avaliação do desempenho promovidos nas
unidades orgânicas desta intuição de ensino superior, ponderou-se a
revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
da U. Porto.
Após um longo período de reflexão, que envolveu todos os Diretores
das Unidades Orgânicas da U. Porto, entendeu-se oportuna a introdução de algumas alterações, nomeadamente ao nível da clarificação
do âmbito de aplicação do presente regulamento, da harmonização
de parâmetros de avaliação usados e da densificação das disposições
relativas à alteração da posição remuneratória, com o especial anseio
de contribuir para a contínua valorização da qualidade do desempenho
docente na U. Porto.

a) Universalidade, visando a aplicação do regime de avaliação a todos
os docentes de todas as unidades orgânicas da U.Porto;
b) Flexibilidade, visando uma concretização do presente regulamento
de acordo com as especificidades próprias de cada unidade orgânica,
que deve fixar os parâmetros de avaliação que constituem o seu referencial;
c) Previsibilidade, assegurando que as revisões das regras de avaliação só podem ocorrer ordinariamente dentro dos prazos previamente
estabelecidos;
d) Transparência e imparcialidade, assegurando que todas as disposições e critérios utilizados para a avaliação devem ser claras e atempadamente conhecidas por avaliador e avaliado;
e) Coerência, garantindo que os parâmetros de avaliação usados
obedecem aos mesmos princípios nas diversas unidades orgânicas da
U.Porto;
f) Adequação, permitindo que avaliação do desempenho dos docentes
considere as funções que lhes competem, de acordo com as categorias
funcionais, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do ECDU;
g) Eficácia, coadunando, a agilidade de processos e procedimentos
associados à avaliação de desempenho com a necessidade de obtenção
de resultados que evidenciem o mérito demonstrado.
Artigo 3.º
Regime aplicável
O presente regime de avaliação deve ser regulamentado no âmbito de
cada unidade orgânica pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s)
no prazo de 180 dias após a publicação do presente regulamento.
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CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

Da estrutura

Da avaliação

Artigo 4.º

Artigo 7.º

Periodicidade

Vertentes da avaliação

1 — A avaliação dos docentes é feita através de uma avaliação curricular relativa ao desempenho no ano civil transato, decorrendo o
respetivo processo nos meses de janeiro a maio do ano seguinte ao
período em avaliação.
2 — Para as atividades indexadas ao ano letivo será considerado o
desempenho no ano letivo que termina no ano civil sob avaliação.
3 — A avaliação curricular é feita de acordo com as regras constantes
no capítulo III e com o regulamento próprio de cada unidade orgânica,
a aprovar pelo respetivo Conselho Científico e sujeito a homologação
do Reitor.

1 — A avaliação dos docentes tem por base as funções exercidas
pelos docentes, de acordo com os artigos 4.º e 5.º do ECDU, e incide
sobre as seguintes vertentes:

Artigo 5.º
Regime excecional de avaliação
1 — Nos casos em que não seja possível proceder à avaliação curricular nos termos previstos no n.º 3 do artigo anterior, mas nos quais
se verifique que o avaliado desempenhou funções docentes por um
período igual ou superior a 6 meses, a avaliação de desempenho do
docente será realizada por ponderação curricular sumária, a realizar
por avaliador(es) para o efeito designado(s) pelo Conselho Científico
e nomeados pelo Diretor da unidade orgânica, nos termos do disposto
no artigo seguinte.
2 — Sem prejuízo do disposto na lei, em situação de ausência de avaliação por um período igual ou superior a 6 meses, no ano em avaliação,
motivada por exercício de funções diferentes das de docente do ensino
superior, não haverá qualquer tipo de avaliação
3 — A avaliação em situações de ausência de desempenho de funções
docentes por um ou mais anos consecutivos, motivada por uma situação
de equiparação a bolseiro de longa duração, será suprida por ponderação
curricular relativamente a todos os anos com avaliação em falta.
4 — A avaliação em situações de ausência de desempenho de funções
docentes motivada por doença prolongada ou parentalidade de duração
igual ou superior a 6 meses, seguidos ou interpolados, será suprida
com a atribuição da última classificação obtida ou, caso assim opte o
avaliado, pela atribuição de avaliação de Suficiente, para todos os anos
com avaliação em falta.
5 — A avaliação dos docentes a desempenhar funções de gestão
universitária na Reitoria, de duração igual ou superior seis meses, será
efetuada pelo Reitor, com base num plano de atividades proposto pelo
docente e aprovado pelo Reitor até 31 de dezembro do ano que antecede
aquele que será objeto de avaliação.
6 — A avaliação dos docentes a desempenhar funções de Diretor
de unidade orgânica em regime de tempo integral, de duração igual
ou superior seis meses, é efetuada pelo Conselho de Representantes,
com base no grau de cumprimento dos objetivos fixados no plano de
atividades e que são contratualizados em cada ano com o Conselho de
Representantes de cada UO.
7 — A realização de avaliação de desempenho e respetivas formas
de concretização, relativamente a situações não previstas nos números
anteriores, serão objeto de deliberação do Conselho Coordenador de
Avaliação, ouvido o Conselho Científico da Faculdade à qual o docente
se encontra vinculado.
Artigo 6.º
Ponderação curricular sumária
1 — A avaliação por ponderação curricular sumária traduz-se na
avaliação do currículo de acordo com as vertentes e pesos fixados no
regulamento de avaliação da unidade orgânica, podendo ser considerado
apenas um subconjunto dos critérios estabelecidos para cada vertente,
eventualmente numa forma simplificada, e sem componente qualitativa
da avaliação.
2 — O regulamento de avaliação de cada unidade orgânica deverá
definir que critérios, e sob que forma, são usados para a avaliação por
ponderação curricular sumária.
3 — O avaliador ou avaliadores são nomeados pelo Diretor da unidade orgânica, de acordo com as regras definidas no artigo 14.º deste
regulamento.
4 — A ponderação curricular sumária é expressa através de uma
valoração que respeite a escala de avaliação definida no artigo 9.º e as
regras relativas à diferenciação de desempenho previstas no presente
regulamento.

a) Investigação — Atividades de investigação científica, de criação
cultural ou de desenvolvimento tecnológico;
b) Ensino — Serviço docente e acompanhamento e orientação dos
estudantes;
c) Transferência de conhecimento — Tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de valorização económica e social do
conhecimento;
d) Gestão universitária — Gestão das instituições universitárias e
outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se
incluam no âmbito da atividade de docente universitário.
2 — As unidades orgânicas com uma forte componente de atividade
artística poderão considerar uma quinta vertente relacionada com a
avaliação do mérito artístico do docente.
Artigo 8.º
Ponderação das vertentes e pontuação e valoração dos critérios
1 — Para a avaliação de cada uma das vertentes são tidos em consideração diversos parâmetros de avaliação, que poderão ser de natureza
quantitativa ou qualitativa.
2 — Os parâmetros de avaliação quantitativos, considerados como
mais significativos, são agrupados em critérios, sendo que a cada critério
corresponderá uma componente de avaliação quantitativa.
3 — A pontuação em cada critério seguirá uma tabela de pontos, a
definir no regulamento de cada unidade orgânica, que permitirá enquadrar e pontuar cada peça curricular pertencente ao critério.
4 — Para cada critério será definida uma meta, isto é, o número de
pontos a que corresponderá a valoração 100, sendo que a desempenhos
abaixo da meta corresponderão valorações inferiores a 100 e a desempenhos acima da meta corresponderão valorações acima de 100.
5 — Cada unidade orgânica definirá no seu regulamento de avaliação
a função de mapeamento de pontuações em valorações.
6 — As valorações em cada critério poderão estar limitadas por um
valor máximo, o teto do critério, que limitará o efeito de transferência
de desempenhos entre critérios e vertentes que o modelo induz.
7 — As avaliações dos vários critérios, de uma mesma vertente, são
agregadas através de uma soma ponderada, originando uma avaliação
quantitativa da vertente.
8 — Cada vertente poderá, ainda, ser alvo de uma avaliação qualitativa, conforme seja definido no regulamento de avaliação de cada
unidade orgânica, baseada nos parâmetros qualitativos e nos parâmetros quantitativos que sejam considerados de difícil quantificação ou
objetivação.
9 — A avaliação qualitativa de cada vertente, quando exista, será
expressa num valor pertencente a um intervalo a definir no regulamento
de avaliação de cada unidade orgânica, e que deverá estar contido no
intervalo de 0,75 a 1,25, sendo que o valor de 1 corresponde a um
desempenho qualitativo neutro face ao quantitativo, valores superiores
a 1 representam uma majoração da avaliação quantitativa pela avaliação qualitativa e valores inferiores a 1 representam uma atenuação da
avaliação quantitativa pela avaliação qualitativa.
10 — A avaliação final de cada vertente será obtida pelo produto da
avaliação quantitativa pela avaliação qualitativa, quando esta exista, ou
simplesmente pela avaliação quantitativa.
11 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte e no artigo 9.º,
a definição dos parâmetros de avaliação para cada vertente, o seu agrupamento em critérios de avaliação e as ponderações a atribuir a cada
critério e vertente, serão definidos no regulamento de avaliação de cada
uma das unidades orgânicas da U.Porto.
12 — Deverão ser obrigatoriamente considerados como parâmetros
de avaliação:
a) Na vertente de investigação, as publicações e projetos científicos,
a orientação de estudantes de doutoramento e de mestrado (neste último
caso, a sua inclusão dependerá do regulamento específico da respetiva
UO), assim como a obtenção dos graus de doutor ou de título académico
pelo avaliado.
b) Na vertente de ensino, as unidades curriculares e o número de
horas semanais lecionadas, nos limites estabelecidos pelo ECDU, a
orientação e assistência de estudantes do 1.º e 2.º ciclos de estudos (se
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tal constar no regulamento específico de cada UO), os resultados dos
inquéritos pedagógicos, devendo o regulamento estabelecer as condições
de validade dos resultados dos inquéritos, e as inovações pedagógica
e curricular.
c) Na vertente de transferência de conhecimento, as tarefas de extensão universitária, de divulgação científica, cultural ou artística e de
valorização económica e social do conhecimento.
d) Na vertente de gestão, a participação em júris académicos e os
cargos desempenhados em órgãos de gestão da U.Porto e da unidade
orgânica, sejam de gestão central, departamental, académica ou científica, e em organismos de investigação e desenvolvimento com personalidade jurídica própria de que a U.Porto ou a unidade orgânica sejam
associadas.
13 — A medição do desempenho nos vários parâmetros de avaliação
deverá ter em conta os resultados obtidos no período em avaliação, o
esforço despendido nesse período, juntando assim, quando relevante,
uma componente de avaliação da carga de trabalho, e ainda a especificidade de cada área disciplinar.
Artigo 9.º
Resultados
1 — A validação dos resultados obtidos decorre da verificação do
cumprimento dos métodos e critérios de avaliação estabelecidos, a
definir no regulamento de cada unidade orgânica.
2 — Na determinação da avaliação quantitativa global, obtida por
agregação das avaliações obtidas em cada vertente, serão usadas para
cada docente ponderações para as vertentes que, somando 100 % e
dentro de limites a definir no regulamento de cada unidade orgânica,
maximizam a avaliação quantitativa global do docente.
3 — Sem prejuízo das exceções consignadas no número seguinte,
os limites referidos no número anterior terão que estar contidos nos
seguintes intervalos:
a) Mínimo de 20 % e máximo de 65 % para a vertente de ensino;
b) Mínimo de 20 % e máximo de 60 % para a vertente de investigação, sendo que caso exista uma vertente relacionada com o mérito
artístico, o limite se aplica à soma das ponderações desta vertente com
a de investigação;
c) Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente de transferência
de conhecimento;
d) Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente de gestão
académica.
4 — São exceções ao número anterior:
a) Os docentes a tempo parcial, que poderão ter uma ponderação de
100 % na vertente de ensino e 0 % nas restantes, sendo que os regulamentos de cada unidade orgânica deverão ainda prever os ajustamentos
necessários à natureza parcial do seu contrato;
b) Os docentes em licença sabática poderão ter uma ponderação de
0 % na vertente de ensino, um mínimo de 20 % e um máximo de 100 %
na vertente de investigação, um mínimo de 0 % e um máximo de 40 %
na vertente de transferência de conhecimento, mantendo-se os máximos
e mínimos para a vertente de gestão académica;
c) Os docentes com distribuição de serviço aprovada ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º do ECDU terão as ponderações fixadas
nas respetivas distribuições.
5 — A avaliação final é expressa em menções qualitativas, em função
das classificações finais obtidas a partir dos métodos e critérios referidos
no número anterior, nos seguintes termos:
a) Excelente, correspondendo a uma classificação final de 3 pontos;
b) Relevante, correspondendo a uma classificação final de 2 pontos;
c) Suficiente, correspondendo a uma classificação final de 1 ponto;
d) Inadequado, correspondendo a uma classificação final de 1 ponto
negativo.
Artigo 10.º

Artigo 11.º
Alteração do posicionamento remuneratório
e prémios de desempenho
1 — A alteração do posicionamento remuneratório tem lugar nos
termos estabelecidos no artigo 74.º-C do ECDU e no presente artigo.
2 — Nos termos do número anterior, o montante máximo dos encargos
financeiros que em cada ano pode ser afetado à alteração do posicionamento remuneratório dos docentes é fixado por despacho conjunto
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças, da
Administração Pública e do Ensino Superior publicado no Diário da
República, em percentagem da massa salarial total do pessoal docente
da Instituição.
3 — Na elaboração do orçamento anual da Universidade, devem ser
contempladas dotações previsionais adequadas às eventuais alterações
do posicionamento remuneratório dos seus docentes, no limite fixado
nos termos do número anterior e das disponibilidades orçamentais da
Universidade.
4 — Tendo em consideração as verbas orçamentais referidas no número anterior, o Reitor fixa por despacho, para cada Unidade Orgânica, o
montante anual máximo alocado aos encargos decorrentes das alterações
do posicionamento remuneratório dos docentes da Unidade Orgânica.
5 — É obrigatória a alteração do posicionamento remuneratório sempre que um docente, no processo de avaliação do desempenho, tenha
obtido, durante um período de seis anos consecutivos, a menção máxima.
6 — Se, depois de aplicado o estipulado no número anterior, existir
ainda disponibilidade financeira relativamente ao definido anualmente
no despacho a que se refere o n.º 4, a verba remanescente pode ser
afetada à alteração do posicionamento remuneratório dos docentes
não contemplados nos termos do n.º 5, desde que não se encontrem na
posição remuneratória mais elevada da sua categoria e que tenham um
total acumulado de um mínimo de 10 pontos na posição remuneratória
em que se encontram, podendo beneficiar de uma alteração para posição
imediatamente superior àquela em que se encontram.
7 — Para efeitos do disposto no número anterior, os docentes são
ordenados, por ordem decrescente, fazendo relevar consecutivamente: (i)
a pontuação; (ii) a antiguidade na respetiva posição remuneratória, (iii)
o tempo de serviço na categoria e (iv) o tempo no exercício em funções
docentes, integrado na carreira, na Universidade do Porto.
8 — Para efeito das alterações do posicionamento remuneratório
previstas nos números anteriores são tidas em consideração, consoante
o caso, as menções máximas obtidas ou o total de pontos acumulados
desde a última alteração de posicionamento remuneratório.
9 — A alteração de posição remuneratória obrigatória prevista no
n.º 5 implica o recomeço da contagem de menções máximas e a perda
dos pontos acumulados pelo docente na posição remuneratória detida
até ao momento em que tal alteração produz efeitos.
10 — A alteração de posição remuneratória prevista no n.º 6 implica
a redução de 10 pontos no número de pontos acumulados pelo docente
até à data da avaliação, transitando o diferencial remanescente para a
avaliação seguinte.
11 — A alteração de posição remuneratória decorrente da obtenção
do título de agregado ou da mudança de categoria em virtude de concurso, implica a perda do número de pontos acumulados pelo docente
na posição remuneratória detida até ao momento em que tal alteração
produz efeitos
12 — As alterações do posicionamento remuneratório reguladas pelo
presente artigo reportam-se a 1 de Janeiro do ano seguinte àquele cuja
avaliação de desempenho determinou essa alteração remuneratória.
13 — Por opção gestionária do dirigente máximo da unidade orgânica,
tendo em consideração a verba inscrita para o efeito no orçamento da
unidade orgânica para o ano seguinte àquele a que diz respeito a avaliação
e ainda o carácter diferenciado dos desempenhos, podem ser atribuídos
prémios de desempenho, no valor equivalente à sua remuneração base
mensal, aos docentes avaliados com a classificação de Excelente ou
de Relevante, num máximo de 20 % dos docentes da unidade orgânica
e nos termos a definir no regulamento de avaliação de cada unidade
orgânica.

Efeitos da avaliação

CAPÍTULO IV

1 — A avaliação dos docentes é obrigatoriamente considerada para
efeitos de:

Intervenientes no processo de avaliação

a) Contratação por tempo indeterminado dos professores auxiliares;
b) Renovação dos contratos a termo certo, para docentes não integrados em carreiras;
c) Alteração do posicionamento remuneratório;
d) Atribuição de prémios de desempenho.
2 — Em caso de avaliação negativa durante o período de seis anos é
aplicável o regime geral fixado na lei para o efeito.

Artigo 12.º
Intervenientes
1 — Intervêm no processo de avaliação de desempenho no âmbito
de cada unidade orgânica:
a) O avaliado;
b) O(s) avaliador(es);
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c) O Conselho Científico;
d) O Conselho Pedagógico;
e) A Comissão Paritária;
f) O Diretor;
g) O Conselho Coordenador de Avaliação da UP;
h) O Reitor.
2 — A ausência ou o impedimento do(s) avaliador(es) de cada unidade
orgânica não constitui fundamento para a falta de avaliação, devendo
o regulamento de cada unidade orgânica definir os mecanismos de
substituição de cada avaliador.
Artigo 13.º
Avaliado
1 — O docente tem direito à avaliação do seu desempenho, que é
considerada para o seu desenvolvimento profissional.
2 — O docente tem direito a que lhe sejam garantidos os meios e condições necessárias ao seu desempenho, considerado o carácter limitado
dos recursos humanos e materiais geridos por cada unidade orgânica.

Artigo 17.º
Conselho Coordenador de Avaliação da U.Porto
1 — Na Universidade do Porto funciona um conselho coordenador de
avaliação, a quem compete, para além do disposto no n.º 7 do artigo 5.º
do presente Regulamento:
a) Emitir parecer sobre os regulamentos de avaliação das unidades
orgânicas, em particular no que diz respeito às suas potencialidades para
a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes e para a promoção
da qualidade da instituição, e a um justo equilíbrio da distribuição dos
resultados da avaliação de desempenho em cada unidade orgânica;
b) Emitir parecer sobre todas as reclamações e recursos apresentados
perante o Reitor, no âmbito do presente regulamento;
c) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que o Reitor entenda levar a
este Conselho, relacionados com a avaliação dos docentes da U.Porto;
d) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas pelo
presente Regulamento, pelos Estatutos ou pela lei.
2 — Integram o Conselho Coordenador de Avaliação da U.Porto:

Artigo 14.º

a) O Reitor, que preside;
b) Os diretores das unidades orgânicas da U.Porto, ou representantes
por estes designados.

Avaliadores

Artigo 18.º

1 — Os avaliadores deverão ser sempre superiores funcionais dos
avaliados e de categoria superior aos dos avaliados ou, pelo menos,
igual.
2 — Compete ao Conselho Científico de cada unidade orgânica,
ouvido o Conselho Pedagógico, propor os avaliadores, nos termos previstos no respetivo regulamento de avaliação, que serão nomeados
pelo Diretor.
3 — Compete ao avaliador não só a avaliação qualitativa de cada
vertente, quando exista, mas também a validação de cada elemento
curricular, com base na sua relevância para o efeito da avaliação de
desempenho.
4 — O avaliado, no prazo de cinco dias úteis após tomar conhecimento
do avaliador, pode desencadear um processo de recusa do avaliador, junto
do Director da unidade orgânica, desde que baseado nos impedimentos
previstos no Código de Procedimento Administrativo e que, sendo aceite,
conduzirá à nomeação de outro avaliador.

Reitor
Compete ao Reitor:
a) Homologar os regulamentos de avaliação de cada unidade orgânica;
b) Pugnar pela adequação dos sistemas de desempenho às realidades
específicas de cada unidade orgânica;
c) Controlar o processo de avaliação de desempenho, de acordo com
princípios e regras definidos na lei e no presente Regulamento;
d) Assegurar um justo equilíbrio da distribuição dos resultados da
avaliação de desempenho em cada unidade orgânica;
e) Homologar as avaliações;
f) Apreciar as reclamações.

CAPÍTULO V
Do processo

Artigo 15.º

Artigo 19.º

Comissão Paritária da unidade orgânica
1 — A Comissão Paritária é o órgão com competência consultiva
para a harmonização das avaliações dos docentes da unidade orgânica,
apreciando as propostas de avaliação antes da homologação, bem como
as respetivas reclamações.
2 — A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo um
eleito pelos docentes do Conselho Pedagógico, um eleito pelo Conselho
Científico e dois eleitos diretamente pelos docentes
Artigo 16.º
Diretor
Compete ao Diretor da Unidade Orgânica:
a) Promover a elaboração ou revisão do regulamento de avaliação de
desempenho dos docentes da Unidade Orgânica, e submeter o mesmo
à homologação do Reitor;
b) Desencadear o processo de avaliação, acompanhar o seu decurso e
desempenhar as funções que lhe são atribuídas no presente Regulamento
e no Regulamento da Unidade Orgânica para a avaliação de desempenho
dos docentes;
c) Nomear os avaliadores nos termos referidos no artigo 14.º do
presente regulamento;
d) Integrar o Conselho Coordenador de Avaliação da U.Porto, podendo
designar um representante;
e) Proceder à harmonização das avaliações, ouvida a Comissão Paritária da unidade orgânica, comunicando os respetivos resultados aos
avaliados, aos avaliadores e ao Reitor;
f) Elaborar ou providenciar a elaboração de um relatório síntese
do processo e dos resultados da avaliação, nomeadamente no que diz
respeito à concretização dos objetivos e metas da UO, o qual deverá
ser analisado pelos Conselho Científico e Conselho Pedagógico nas
respetivas áreas de competência e tido em conta na fixação de objetivos e
metas para os anos sucessivos e na criação de condições para a melhoria
de desempenho dos docentes.

Fases
O processo de avaliação dos docentes compreende as seguintes fases:
a) Autoavaliação;
b) Avaliação;
c) Harmonização;
d) Homologação.
Artigo 20.º
Início do processo
Cabe ao Diretor de cada unidade orgânica desencadear o processo
de avaliação, nos termos do regulamento de avaliação da respetiva
unidade orgânica.
Artigo 21.º
Autoavaliação
1 — A autoavaliação consiste em disponibilizar ao avaliador toda
a informação que o avaliado considere relevante para o processo de
avaliação.
2 — A autoavaliação é um direito do avaliado mas o não fornecimento
de informação relativamente a algum parâmetro de avaliação conduzirá
à assunção de ausência de atividade relativamente a esse parâmetro.
3 — O modo como se concretiza a autoavaliação é regulamentado
em cada unidade orgânica.
4 — A autoavaliação de cada avaliado deverá ser acessível a todos
os docentes da unidade orgânica.
Artigo 22.º
Avaliação
1 — No final do período a que reporta a avaliação, os avaliadores
realizam a avaliação, nos termos fixados no regulamento de cada unidade orgânica.
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2 — O avaliado deve ser informado sobre a proposta de avaliação,
dispondo de 10 dias para exercer o direito de resposta.
3 — Após decorrido o prazo para o efeito estabelecido, se ocorrer pronúncia do avaliado, cabe ao(s) avaliador(es), no prazo máximo de 15 dias,
apreciar a resposta apresentada pelo avaliado, se for o caso, e formular
proposta final de notação, dando dela conhecimento ao avaliado.
4 — Findo o período referido no número anterior, os avaliadores remetem o resultado da avaliação ao Diretor da respetiva unidade orgânica.
Artigo 23.º
Harmonização
1 — Recebidas as avaliações pelo Diretor, este procede à harmonização das mesmas, ouvida a Comissão Paritária da unidade orgânica.
2 — Concluída a harmonização, o Diretor da unidade orgânica:
a) Comunica as avaliações a cada um dos avaliadores e avaliados,
fundamentando as alterações realizadas e, havendo alterações, renovando
o processo de audiência prévia a que se refere o artigo anterior, com as
devidas alterações;
b) Remete as avaliações ao Conselho Científico, para validação, após
o que este remete ao Reitor, para homologação.
Artigo 24.º
Homologação
1 — O Reitor deve proferir decisão no prazo de 30 dias após a receção
das avaliações.
2 — Quando o Reitor não homologar as avaliações atribuídas, atribui
nova menção qualitativa e respetiva quantificação, com a respetiva
fundamentação, após audição do Diretor e do Conselho Científico da
unidade orgânica a que pertença o avaliado.
3 — Após a homologação são publicitadas dentro de cada unidade
orgânica as avaliações de Relevante e Excelente de docentes dessa
unidade orgânica, juntamente com as respetivas avaliações qualitativas,
quando existam, e sua fundamentação quando prevista no regulamento
de avaliação da unidade orgânica.
Artigo 25.º
Garantias
1 — Assistem ao avaliado os direitos de impugnação graciosa e judicial dos atos administrativos da avaliação nos termos previstos na lei.
2 — Sem prejuízo do disposto na lei, poderão ser admitidos outros
mecanismos de resolução alternativa de litígios que, eventualmente,
venham a ser adotados pela Universidade do Porto.
Artigo 26.º
Reclamação
1 — Após a notificação do ato de homologação da avaliação, o avaliado dispõe de quinze dias para reclamar junto do Reitor, fundamentadamente, devendo a respetiva decisão ser proferida no prazo de 30 dias.
2 — A decisão sobre a reclamação deve ser fundamentada, e precedida de parecer do Conselho Coordenador de Avaliação e da Comissão
Paritária da unidade orgânica.
Artigo 27.º
Impugnação Judicial
Do ato de homologação da avaliação e da decisão sobre a reclamação
cabe impugnação judicial, nos termos gerais, sem prejuízo do recurso a
meios extrajudiciais de resolução de litígios que, eventualmente, venham
a ser adotados pela Universidade do Porto.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 28.º

Artigo 29.º
Efeitos das Avaliações dos anos de 2004 a 2016
1 — Os pontos atribuídos nas avaliações dos anos de 2004 a 2007
têm as consequências previstas nos artigos 10.º e 11.º do Regulamento
de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto,
na redação anterior ao presente Regulamento, relativamente à alteração do posicionamento remuneratório, por força do estipulado na Lei
n.º 12.º-A/2008, de 27 de Fevereiro, ao abrigo da qual esta avaliação
é realizada.
2 — Os pontos atribuídos nas avaliações dos anos de 2008 a 2016
têm as consequências previstas nos artigos 10.º e 11.º do Regulamento
de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto,
na redação anterior ao presente Regulamento, no que diz respeito à
alteração de posicionamento remuneratório, não sendo consideradas
para efeitos de prémios de desempenho.
3 — No caso dos pontos obtidos pelo docente nas avaliações de 2004
a 2016 não produzirem alterações no posicionamento remuneratório, são
considerados para o total acumulado futuro.
4 — No caso de o docente ter obtido, no período de 2004 a 2009, uma
alteração de posição remuneratória, qualquer que seja a causa, apenas
são contados para o total acumulado futuro os pontos correspondentes
às avaliações referentes aos anos decorridos após essa alteração de
posição remuneratória.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Regulamento
de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto,
na redação anterior ao presente Regulamento, no caso de o docente ter
obtido, no período de 2010 a 2016, uma alteração de posição remuneratória, apenas são contados para o total acumulado futuro os pontos
correspondentes às avaliações referentes aos anos decorridos após essa
alteração de posição remuneratória.
Artigo 30.º
Contagem de prazos
1 — Todos os prazos relativos ao processo de avaliação, previstos
no presente Regulamento são em dias úteis, não correndo em sábados,
domingos ou feriados, municipais ou nacionais.
2 — Os prazos previstos no número anterior não correm igualmente
durante os períodos de férias escolares.
3 — Entende-se por férias escolares os períodos como tal determinados pelo calendário escolar aprovado para a U.Porto.
Artigo 31.º
Infraestrutura da avaliação e notificações
1 — Todo o processo de avaliação decorrerá sobre um módulo do
SIGARRA, apenas sendo considerada para efeito de avaliação de desempenho a informação que conste do SIGARRA.
2 — É obrigação de cada docente a verificação e submissão no SIGARRA da informação que considere relevante para a sua avaliação.
3 — Todas as notificações, comunicações e tomadas de conhecimento
relativas ao processo de avaliação são feitas através do módulo de avaliação de desempenho do SIGARRA.
Artigo 32.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
1 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Diário da República, sendo aplicável à avaliação do
desempenho no ano civil posterior ao da sua publicação.
2 — As alterações introduzidas ao presente regulamento, com exceção
às efetuadas aos artigos 5.º e 11.º, aplicam-se, desde que sejam mais favoráveis, à avaliação de desempenho de docentes que, no período de 2010,
inclusive, e até à data de entrada em vigor dos Regulamentos específicos
das unidades orgânicas que serão aprovados ou revistos na sequência
das alterações agora introduzidas, ainda não tenham sido avaliados nos
termos do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da
Universidade do Porto, na redação anterior ao presente Regulamento,
ou dos respetivos regulamentos específicos das unidades orgânicas.
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Avaliações dos anos de 2004 a 2016
São aplicáveis à avaliação dos desempenhos ocorridos de 2004 a 2016,
as regras previstas no artigo 28.º do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade do Porto, na redação anterior
ao presente Regulamento, sem prejuízo das avaliações de desempenho
que tenham sido já realizadas ao abrigo do modelo de avaliação e regras
aprovadas por regulamento específico da avaliação de desempenho da
Unidade Orgânica.
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