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da lista de ordenação final dos candidatos e caducando com a respetiva 
ocupação do posto de trabalho em oferta.

12 — Publicação do edital do concurso:
Para além da publicação na 2.ª série do Diário da República, o presente 

edital é também publicado:
a) Na bolsa de emprego público;
b) No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., 

nas línguas portuguesa e inglesa;
c) No sítio da internet da Universidade de Aveiro, nas línguas por-

tuguesa e inglesa;
d) Num jornal de expressão nacional.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

29 de novembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

311079037 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Despacho n.º 1139/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

pretende celebrar contrato para prestação de serviços de viagens, trans-
portes, alojamentos e serviços complementares, na sequência de procedi-
mento de Concurso Público, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do 
Código dos Contratos Públicos com o Consórcio Clube Viajar — Viagens 
e Turismo L.da e Transalpino Viagens e Turismo L.da;

Considerando que o preço contratual que resulta do consumo anual 
estimado do perfil de viajante do contraente público para o período de 
vigência do contrato é de € 615.000,00 (seiscentos e quinze mil euros);

Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato 
dará lugar a um encargo em mais do que um ano económico: 2017, 
2018 e 2019;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Des-
pacho n.º 3628/2016, dos Ministros de Estado e das Finanças e da 
Educação e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, 
de 11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2017 — € 205.000,00;
2018 — € 205.000,00;
2019 — € 205.000,00.

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, inscritas 
e a inscrever no seu orçamento de acordo com a repartição de valores 
apresentada.

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
6 de outubro de 2016. — O Diretor, Paulo Jorge Farmhouse Simões 

Alberto.
311041006 

 Despacho n.º 1140/2018
Nos termos previstos no artigo 100.º n.º 3 alínea c) e para os efeitos 

do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
torna -se público para efeitos de consulta pública o projeto de revisão do 
Regulamento Geral de Avaliação da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, aprovado pelo Conselho de Pedagógico em reunião de 
8/12/2016 ao abrigo da competência própria prevista na alínea h) do n.º 1 
do artigo 38.º dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, publicados por Despacho n.º 13186 -B/2013, Diário da República 
2.ª série n.º 199, de 15 de outubro, procedendo -se, para o efeito, à sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República e na Internet, no sítio 
institucional da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao Con-
selho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
para o seguinte endereço de correio eletrónico: conselhopedagogico@
letras.ulisboa.pt no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação 
do projeto de regulamento na 2.ª série do Diário da República.

27 de setembro de 2017. — O Diretor, Paulo Farmhouse Simões 
Alberto.

Nota Justificativa
Para efeitos dos artigos 99.º e 101.º do CPA, publica  -se a nota jus-

tificativa e submete  -se a consulta pública, o Projeto de revisão do Re-
gulamento Geral de Avaliação da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (FLUL), na redação aprovada em 2/2/2015.

A presente revisão tem por objetivos:
No que respeita aos regimes de avaliação, estender o regime de avalia-

ção especial aos estudantes inscritos em programas de mobilidade (Eras-
mus+ ou outros programas de mobilidade) dados os constrangimentos 
destes estudantes no que respeita a prazos de permanência no país e de 
conclusão das disciplinas em que estão inscritos na FLUL;

No âmbito da definição de limites à inscrição por semestre curricular, 
conceder aos estudantes a possibilidade de construir um percurso curri-
cular mais diversificado e enriquecido, que corresponda às necessida-
des e interesses individuais de cada estudante, em função da respetiva 
estratégia académica;

A harmonização com o Regulamento Disciplinar dos Estudantes da 
Universidade de Lisboa e o Código de Condutas e de Boas Práticas da 
Universidade de Lisboa publicados por Despacho n.º 6441/2015, Diário 
da República 2.ª série de 9 de junho e retificados pela declaração de 
retificação n.º 650/2015, Diário da República 2.ª série n.º 148, de 31 
de julho;

Garantir uma defesa dos interesses dos estudantes que recorram das 
classificações de elementos de avaliação, reduzindo prazos de decisão 
da Comissão Pedagógica e assegurando um prazo mais alargado ao estu-
dante para recorrer da decisão da Comissão Pedagógica para o Conselho 
Pedagógico, com fundamento em violação do RGA;

Uma maior sistematização do articulado e uniformização da termi-
nologia utilizada.

Finalmente, nota -se que do ponto de vista económico  -financeiro 
nenhuma das alterações propostas tem como consequência qualquer 
aumento de custos para a Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa.

Projeto de revisão do Regulamento Geral de Avaliação 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (RGA)

Nota Introdutória
Considerada a necessidade de:
Assegurar um melhor equilíbrio entre o desejável espírito de justiça 

e exigência na avaliação dos estudantes;
Oferecer aos estudantes uma maior flexibilidade na escolha e fre-

quência dos planos curriculares nos diversos ciclos de estudo da FLUL 
permitindo -lhes a valorização do respetivo currículo académico, constru-
ído em função da estratégia académica individual de cada estudante;

Conferir uma melhor sistematização e harmonização do articulado, 
designadamente com os regulamentos universitários em vigor, bem 
como, proceder a uma uniformização de conceitos; utilizados no texto 
do regulamento.

O Conselho de Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, reunido em 8/12/2016, no exercício da sua competência 
própria prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 38.º dos Estatutos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, publicados por Despa-
cho n.º 13186 -B/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 15 de 
outubro delibera aprovar o seguinte projeto de revisão do RGA:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

É objeto da presente deliberação a revisão do Regulamento Geral de 
Avaliação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (RGA) 
na redação aprovada em 2/2/2015.
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CAPÍTULO II

Alteração, revogação de normas e aditamentos

Artigo 2.º
Alterações ao articulado do RGA

1 — O preâmbulo, os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
12.º, 13.º passam a ter a seguinte redação:

«Preâmbulo
O atual Regulamento Geral de Avaliação (RGA), cuja formulação e 

aprovação é da competência do Conselho Pedagógico, enquanto órgão 
de gestão da FLUL, herdeiro das suas anteriores versões, incorpora 
duas alterações principais na sua finalidade, procurando um melhor 
equilíbrio entre o desejável espírito de justiça e exigência na avaliação 
e a flexibilidade na escolha e frequência dos planos curriculares nos 
diversos ciclos de estudo, de maneira a valorizar os graus obtidos 
e a conceder mais diversidade de escolhas possíveis em função de 
estratégias académicas individuais dos Estudantes de adquirir perfis 
formativos interdisciplinares heterodoxos.

Artigo 3.º
[...]

[...]
3 — O Regime de Avaliação Especial é aplicável aos Estudantes 

da FLUL aos quais seja reconhecido o seguinte estatuto:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) Estudantes inscritos em programas de mobilidade (Erasmus+ 

ou outros programas de intercâmbio);
i) [anterior alínea h)]

Artigo 4.º
Regimes de faltas e informação das Unidades Curriculares
1 — Os estudantes em Regime de Avaliação Ordinário e os estudan-

tes recebidos em programas de mobilidade estão vinculados à presença 
na totalidade das horas de contacto (relativas a tempos letivos, tutorias 
e acompanhamento) para usufruírem da pontuação máxima no critério 
de assiduidade ponderado nos termos no n.º 7 deste artigo.

2 — As faltas são justificáveis pelos motivos previstos na lei desde 
que apresentada a respetiva justificação no prazo de 10 (dez) dias úteis.

3 — Se houver sobreposição de horários entre duas unidades cur-
riculares obrigatórias por motivo não imputável ao estudante as faltas 
respetivas deverão ser consideradas justificadas.

4 — Os estudantes abrangidos pelas situações referidas no n.º 3 do 
artigo 3.º do presente Regulamento beneficiam do regime especial de justi-
ficação de faltas do respetivo estatuto, sem prejuízo do número seguinte.

5 — Os estudantes em regime de avaliação especial devem, no início 
de cada ano letivo, acordar com os respetivos docentes as modalidades 
de acompanhamento das unidades curriculares, as quais não poderão 
resumir  -se à presença nos momentos de avaliação calendarizados.

6 — Os docentes podem registar a presença dos estudantes nas ho-
ras de contacto caso pretendam incluir nos seus critérios de avaliação 
a ponderação da assiduidade indicada na alínea 7.ª deste artigo.

7 — O docente deve disponibilizar, em formato digital, antes da 
primeira aula, todas as informações acerca das características da 
unidade curricular que ministra, definidas por si e/ou pelo Diretor de 
Curso, nomeadamente a calendarização, a descrição e a ponderação 
dos diversos elementos de avaliação, incluindo a indicação do peso 
relativo da assiduidade e participação na avaliação final dos discen-
tes, bem como o planeamento das aulas, a indicação da bibliografia 
correspondente e demais elementos de apoio a abordar.

Artigo 5.º
[...]

1 — Os estudantes podem inscrever  -se em unidades curriculares 
para além das que correspondem aos 30 ECTS genericamente pre-
vistos para cada semestre, exclusivamente se:

a) A inscrição respeitar a unidade curricular na qual o estudante já 
tenha estado inscrito e não tenha obtido aprovação;

b) [...]
c) A inscrição respeitar a até duas unidades curriculares extraordi-

nárias por motivos de estratégia curricular do estudante;
d) A inscrição não der a possibilidade ao estudante de exceder os 

ECTS totais previstos para a conclusão da parte escolar do curso do 
ciclo de estudos em que estiver inscrito, ou de concluir o grau de 
estudos em menos anos do que o regulamentarmente previsto.

2 — Para efeitos das alíneas do número anterior os estudantes 
poderão inscrever  -se até um limite de 12 ECTS por semestre.

3 — Nenhuma das unidades curriculares disponibilizadas pela 
FLUL pode ser considerada isolada para efeitos de inscrição, num 
plano curricular da FLUL no qual o estudante foi admitido, se es-
tiver disponível como obrigatória, condicionada ou opcional nesse 
plano curricular ou se o plano curricular contemplar a inscrição em 
opções livres.

4 — Sempre que existam vagas e sem prejuízo da prioridade de 
inscrição dos estudantes para os quais as unidades curriculares sejam 
obrigatórias, os estudantes podem escolher qualquer unidade curri-
cular oferecida pela FLUL a título de opcional livre prevista no seu 
plano curricular.

Artigo 6.º
[...]

1 — [...]
a) [...]
b) [...]

2 — A avaliação contínua é o método adotado em todos os cursos 
da FLUL, havendo direito à avaliação final alternativa nos termos do 
presente regulamento.

3 — A avaliação contínua caracteriza  -se pelo recurso a formas di-
versificadas de avaliação de acordo com a natureza e conteúdo de cada 
unidade curricular, sem prejuízo do disposto no n.º 6 deste artigo.

4 — [...]
a) Ser definidos pela comissão científico  -pedagógica do curso ou 

da unidade curricular ou pelo respetivo docente, consoante o caso;
b) Ser anunciados previamente pelo docente no programa da 

unidade curricular apresentado no sítio da Faculdade na Internet e 
comunicados aos estudantes na primeira aula, bem como registados 
em sumário.

5 — [...]
[revogado]
6 — Excetuam  -se do número anterior os casos dos seminários, e 

outras unidades curriculares indicadas pela Direção de cada curso, em 
que a avaliação pode ser constituída fundamentalmente por trabalhos 
monográficos, preparados com o apoio e supervisão dos docentes.

7 — A avaliação final alternativa consistirá na realização de uma 
prova única, individual, presencial e com pelo menos uma componente 
escrita, que decorrerá no período indicado no Calendário escolar de 
cada ano letivo.

8 — Para as línguas funcionando no Quadro de Referência Eu-
ropeu, atendendo à existência de precedências, haverá um período 
de avaliação final alternativa para as disciplinas do 1.º semestre no 
final desse semestre.

9 — [...]

Artigo 7.º
[...]

1 — [...]
2 — Os exercícios escritos presenciais possuem carácter obriga-

toriamente individual e devem:
a) Ser calendarizados de forma a evitar, na medida do possível, 

sobreposições no mesmo dia;
b) Decorrendo em período letivo deverão ser concebidos para uma 

duração máxima de 2 (duas) horas.

3 — As datas de realização dos testes, o teor dos trabalhos, fichas de 
leitura, recensões, comentários e outros, e a data da respetiva entrega 
devem ser previamente comunicados pelo docente aos estudantes na 
primeira aula da unidade curricular e registados em sumário.

4 — [...]
5 — O último elemento de avaliação escrito presencial deve ter 

lugar apenas na época de avaliação semestral respetiva.
6 — [anterior n.º 5]
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7 — No caso dos trabalhos monográficos ou outros elementos que 
integrem a avaliação dos seminários dos cursos de 2.º e 3.º ciclo, o 
resultado deve ser divulgado no prazo máximo de 30 (trinta dias) úteis 
após a sua entrega, não podendo exceder em caso algum mais de 90 
(noventa dias) sobre o fim do semestre respetivo.

8 — O docente informará periodicamente os estudantes sobre o 
seu aproveitamento, de modo a conferir ao processo de avaliação 
um papel pedagógico positivo no desenvolvimento e orientação da 
aprendizagem, devendo ter obrigatoriamente lugar uma reunião entre 
docente e estudantes para esclarecimento de dúvidas e divulgação 
do resultado do último elemento de avaliação e do resultado final da 
avaliação na unidade curricular.

9 — Após a entrega da avaliação do último elemento, o docente 
deverá proceder ao lançamento das notas finais no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, no caso dos cursos de 1.º ciclo, e 30 (trinta) dias 
nos dos cursos de 2.º e 3.º ciclo.

Artigo 8.º
[...]

1 — A fraude na realização de elementos de avaliação não é to-
lerável em meio universitário, implicando a sua prática a anulação 
automática do elemento de avaliação em causa, e o respetivo proce-
dimento disciplinar.

2 — Para os efeitos do presente regulamento, constitui fraude todo o 
tipo de práticas realizadas pelo estudante que resultem no falseamento 
do processo de avaliação, designadamente:

a) [...]
b) [...]
c) A consulta não autorizada de materiais ou a consulta e sim-

ples posse de qualquer aparelho eletrónico sem necessidade médica 
comprovada aquando da realização de elementos de avaliação pre-
senciais;

d) [...]

3 — A prática de fraude determina a instauração do competente 
processo disciplinar nos termos previstos no Regulamento disciplinar 
dos Estudantes da Universidade de Lisboa e do Código de Conduta 
e de Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

4 — [revogado]

Artigo 9.º
Acesso à avaliação final alternativa

nos cursos de licenciatura
1 — Na época extraordinária de exames, designada por “avalia-

ção final alternativa”, os estudantes de 1.º ciclo podem inscrever 
 -se no exame final para obtenção de aprovação ou de melhoria 
de nota nas unidades curriculares em que estiveram previamente 
inscritos.

2 — O acesso à época de avaliação final alternativa é limitado 
a duas unidades curriculares por estudante em cada ano letivo, em 
unidades curriculares em que o estudante tenha obtido uma classi-
ficação igual ou superior a 7 valores, sem prejuízo do estabelecido 
nos números seguintes.

3 — Os estudantes em regime de avaliação especial, referidos nas 
alíneas a) a g) e na alínea i) do n.º 3 do artigo 3.º do presente Regu-
lamento, têm acesso à época de avaliação final alternativa sem limite 
de número de unidades curriculares ou requisitos de classificação 
mínima, salvo o disposto no n.º 5.

4 — Os estudantes em regime de avaliação especial referidos 
na alínea h) do n.º 3 do artigo 3.º do presente Regulamento têm 
acesso à época de avaliação final alternativa com um limite de 
2 unidades curriculares por semestre ou 4 unidades curriculares 
no caso de a mobilidade ter a duração de um ano letivo, no caso 
dos estudantes, sem requisitos de classificação mínima, salvo o 
disposto no n.º 5.

5 — Compete aos Diretores de Curso, em conjunto com os docentes 
encarregues da sua lecionação, determinar quais as unidades curricu-
lares que, pela sua natureza eminentemente prática (ex: trabalhos de 
campo; desenho arqueológico; seminário, etc.), não serão passíveis 
de avaliação final alternativa.
6 — [anterior n.º 5]

Artigo 10.º
[...]

1 — [...]
2 — A época especial de conclusão de licenciatura decorre entre se-

tembro e outubro, nos termos do respetivo calendário escolar anual.

Artigo 11.º

[...]

1 — A avaliação final de uma unidade curricular, incluindo as 
classificações finais dos cursos de 1.º ciclo e das componentes es-
colarizadas dos cursos de 2.º e 3.º ciclo, é expressa através de uma 
classificação na escala numérica inteira de 0 a 20 valores.

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — Apenas poderão apresentar e defender dissertações e teses 

conferentes do grau referente ao 2.º e 3.º ciclo os candidatos que, 
estando inscritos num plano de estudos escolarizado, sejam aprovados 
em todas as unidades curriculares que o completem.

6 — [...]
6.1 — [revogado]
6.2 — [revogado]
7 — Os ECTS atribuídos aos seminários e às dissertações e teses 

são ponderados de forma idêntica. Refletindo o ECTS a quantidade 
de horas de trabalho desenvolvido pelo estudante, não é possível 
atribuir  -lhes pesos relativos diferentes, consoante se trate de ECTS 
de seminários ou de dissertações e teses, uma vez que a unidade de 
medida, tal como foi definida pelo Senado da UL, é universal e vale 
um número fixo de horas de trabalho.

8 — [anterior 6.2]

Artigo 12.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) A Comissão Pedagógica delibera e notifica as partes num prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis;
g) [...]

2 — É admissível recurso da decisão final da Comissão Pedagógica 
para o Conselho Pedagógico com fundamento em violação do RGA, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respetiva notificação.

Artigo 13.º

[...]

1 — O estudante que pretenda melhorar a avaliação final de uma 
qualquer unidade curricular poderá fazê -lo uma única vez ao longo 
da licenciatura, no ano letivo imediatamente seguinte à obtenção 
do grau.

2 — A melhoria de nota nas unidades curriculares de línguas, só 
poderá ser feita no ano letivo seguinte.

3 — [anterior n.º 2]
4 — [...]

Artigo 14.º

[...]

A presente versão do Regulamento Geral de Avaliação entra em 
vigor no início do ano letivo de 2017 -2018.

Anexo ao RGA da FLUL
Os conteúdos e formas de avaliação dos seminários de investiga-

ção e de orientação das pós  -graduações da FLUL devem respeitar 
a decisão tomada na reunião plenária do Conselho Pedagógico 
de 23 de junho de 2014 (consultar anexo à ata respetiva). Este 
Anexo pode vir a ser atualizado independentemente do texto do 
RGA.»

Artigo 3.º

Revogações

São revogados os seguintes artigos do RGA: artigo 2.º, artigo 3.º n.º 6, 
artigo 5.º n.º 3, artigo 6.º n.os 6 e 8, artigo 8.º n.º 4, artigo 11.º n.os 6.1 e 
6.2 e artigo 13.º n.º 3.
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Artigo 4.º
Aditamentos

É aditado ao articulado do RGA o artigo 13.º -A com a seguinte re-
dação:

«Artigo 13.º -A
Alterações ao presente regulamento

O presente regulamento apenas poderá ser alterado por deliberação 
favorável de dois terços dos membros eleitos do plenário do Conselho 
Pedagógico.»

311040618 

 Despacho n.º 1141/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

pretende celebrar contrato para aquisição de eletricidade em regime de 
mercado livre para Portugal, ao abrigo do Lote 8 (agregado) do Acordo 
Quadro AQ -ELE2015, com a IBERDROLA Clientes Portugal, Unipes-
soal, L.da com o NIPC 502124083, com sede na Avenida da Liberdade 
n.º 180 A 6.º Andar, 1250 -146 Lisboa, Portugal;

Considerando que o preço contratual estimado em função dos con-
sumos do contraente público é de € 529.989,80 (quinhentos e vinte e 
nove mil novecentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), valor 
a que acresce 23 % de IVA, num montante global de € 651.887,46 
(seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e sete euros e 
quarenta e seis cêntimos);

Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato 
dará lugar a um encargo em mais do que um ano económico: 2018, 
2019 e 2020;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Despa-
cho n.º 3628/2016, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação 
e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 50 — de 
11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — € 205.306,51;
2019 — € 217.048,72;
2020 — € 229.532,23.

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, inscritas 
e a inscrever no seu orçamento de acordo com a repartição de valores 
apresentada.

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
22 de novembro de 2017. — O Diretor, Paulo Jorge Farmhouse 

Simões Alberto.
311041111 

 Despacho n.º 1142/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

pretende celebrar contrato para prestação de serviços de vigilância e 
segurança humana ao abrigo do Acordo Quadro AQ -VS — vigilância e 
segurança 2014 — Lote 4 com a 2045 — GÁLIA/Serviços De Vigilância 
e Segurança, A. C. E.com o NIPC 513320470, com sede na Rua Alto 
do Matoutinho, n.º 1, 2665 -564 Mafra, Portugal;

Considerando que o preço contratual é de € 206.355,36 (duzentos e 
seis mil trezentos e cinquenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), 
valor a que acresce 23 % de IVA, num montante global de € 253.817,10 
(duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e dezassete euros e dez 
cêntimos);

Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato dará 
lugar a um encargo em mais do que um ano económico: 2018 e 2019;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Des-
pacho n.º 3628/2016, dos Ministros de Estado e das Finanças e da 

Educação e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, 
de 11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — € 126.908,55;
2019 — € 126.908,55.

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, inscritas 
e a inscrever no seu orçamento de acordo com a repartição de valores 
apresentada.

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
23 de novembro de 2017. — O Diretor, Paulo Jorge Farmhouse 

Simões Alberto.
311041136 

 Despacho n.º 1143/2018
Considerando que:
Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 6.º do anexo I aos Es-

tatutos da Universidade de Lisboa, homologados pelo Despacho Nor-
mativo n.º 5 -A/2013 (2.ª série), de 19 de abril, republicados em anexo 
ao Despacho Normativo n.º 1 -A/2016 (2.ª série), de 1 de março, com a 
redação atual, e em obediência ao disposto no artigo 3.º do mesmo anexo, 
o n.º 2 do artigo 25.º do Regulamento Orgânico dos Serviços da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, aprovado pela Deliberação 
n.º 945/2017 (2.ª série), de 27 de outubro, prevê que o Núcleo de Apoio 
ao Estudante da Divisão de Serviços Académicos seja coordenado por 
um dirigente de nível intermédio de 3.º grau designado por coordenador;

O referido cargo se encontra vago;
A Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, 

de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015 
de 3 de setembro, estabelece, no n.º 1 do artigo 27.º, que os cargos diri-
gentes podem ser exercidos em regime de substituição, nomeadamente 
em caso de vacatura de lugar;

A Mestre Lília Maria Feteira da Silva Aguardenteiro Pires é técnica 
superior do mapa de pessoal da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e reúne os requisitos legais para o exercício do cargo;

Por meu despacho de 21 de dezembro de 2017, designo, em regime de 
substituição, no cargo de Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante 
da Divisão de Serviços Académicos da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, a Mestre Lília Maria Feteira da Silva Aguardenteiro 
Pires, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

27 de dezembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Far-
mhouse Alberto.

Nota Curricular
Nome — Lília Maria Feteira da Silva Aguardenteiro Pires
Data de nascimento — 16 de agosto de 1968
Formação académica:
Licenciatura em Serviço Social, pelo Instituto Superior de Serviço 

Social de Lisboa
Mestrado em Educação Especial, pela Faculdade de Motricidade 

Humana

Formação Profissional:
Frequência em diversificadas ações, seminários e cursos de forma-

ção profissional no âmbito da Educação Especial no Ensino Superior.
Participação em Grupos de Trabalho relacionados com as Necessida-

des Educativas Especiais e Apoio a Estudantes com Deficiência.
Formadora Acreditada pelo Conselho Cientifico -Pedagógico da For-

mação Contínua na área da Educação Especial.

Atividade profissional
Entre maio de 1988 a fevereiro de 1990 — colaborou com a Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, no Serviço de Apoio ao Aluno 
com Deficiência Visual

Entre fevereiro de 1990 a abril de 1999 — desempenhou funções de 
Assistente Administrativa na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, no Serviço de Apoio ao Aluno com Deficiência


