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II — Organização Administrativa:
Orgânica do Governo Constitucional em funções;
Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, 
Decreto -Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro, Lei n.º 64/2011 de 22 de 
dezembro;

Lei Orgânica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(Decreto -Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro).

III — Atividade Administrativa:
Novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro);
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 
7 de agosto;

Regulamento do procedimento concursal (Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril);

Níveis remuneratórios correspondentes às Posições Remuneratórias 
das categorias das carreiras gerais (Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho);

Identificação das categorias e carreiras que se extinguem, que sub-
sistem, e daquelas para que se transita (Decreto -Lei n.º 121/2008, de 
11 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 72 -A/2010, de 18 -06 -2010, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 49/2008, de 27 de agosto);

Tabela Remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas (Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro);

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admi-
nistração Pública (Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterado pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, e pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro).

IV — Ensino Superior/Universidade de Lisboa:
Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior — Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro);
Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, 

de 18 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, 
de 19 de abril, alterados e republicados pelo Despacho Normativo 
n.º 1 -A/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 
1 de março de 2016);

Carta de Direitos e Garantias (Despacho n.º 6441/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 09.06.2015, com a alteração 
constante da Declaração de Retificação n.º 650/2015, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 31.07.2015);

Código de Conduta e Boas Práticas (Despacho n.º 6441/2015, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 09.06.2015, com a 
alteração constante da Declaração de Retificação n.º 650/2015, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 31.07.2015);

Regulamento Disciplinar dos Estudantes da ULisboa (Despacho 
n.º 6441/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 
09.06.2015, com a alteração constante da Declaração de Retificação 
n.º 650/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 
31.07.2015);

Estatutos do ISCSP, Homologados pelo Despacho n.º 12254/2013, do 
Reitor da Universidade de Lisboa, datado de 6 de setembro de 2013 e 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro, 
alterados pela Declaração de Retificação n.º 1102 -A/2013, de 11 de 
outubro de 2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, 
de 16 e outubro de 2013, e pelo Despacho n.º 13390/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 4 de novembro de 2014;

Regulamento n.º 886/2016 — Regulamento Orgânico dos Serviços 
Técnicos e Administrativos do ISCSP, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 185, de 26 de setembro de 2016.

V — Específica:
Decreto -Lei n.º 67/2005, de 15 de março, e Portaria n.º 577/2005, 

de 4 de julho — Reconhecimento dos graus académicos conferidos na 
sequência da conclusão de um curso de mestrado «Erasmus mundus»;

Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 341/2007, de 12 de outubro, e Portaria n.º 29/2008, de 10 de agos-
to — Reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros;

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de 
setembro, e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto — Lei de Bases do 
Sistema Educativo;

Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro — Aplicação do Processo 
de Bolonha ao Ensino Superior em Portugal;

Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto -Lei n.º 230/2009, de 14 de 
setembro — Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior e Re-

gras de Funcionamento do Ensino Superior após adoção do Processo 
de Bolonha;

Decreto -Lei n.º 296 -A/98, de 25 de setembro (texto consolidado 
em 23 de fevereiro de 2007, incorporando todas as alterações 
efetuadas) — Acesso e Ingresso no Ensino Superior;

Portaria n.º 30/2008, de 10 de janeiro — Regula a emissão do suple-
mento ao Diploma;

Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto — Graus académicos e 
diplomas de ensino superior;

Regulamento Geral dos Cursos do 1.º Ciclo de Estudos do ISCSP;
Regulamento Geral dos Cursos do 2.º Ciclo de Estudos do ISCSP;
Regulamento de Avaliação do 1.º Ciclo do ISCSP;
Regulamento de Avaliação do 2.º Ciclo do ISCSP;
Regulamento de Creditação de Formações Académicas e Profissionais 

do ISCSP;
Regulamento de Matrículas e Propinas do ISCSP;
Regulamento de Mobilidade de Estudantes Erasmus do ISCSP;
Regulamento do Programa Almeida Garrett da ULisboa;
ERASMUS + (Programa Comunitário 2014 -2020) (http://ec.europa.

eu/programmes/erasmus -plus/index_en.htm).
310833307 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 9147/2017

Assunção de encargos plurianuais
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e no n.º 1 do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, decido:

1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes da execução do 
Contrato abaixo referido, que envolvem despesa em anos económicos 
diferentes, 2018 e 2019:

Procedimento 090/ACA/2017 — Combustíveis pelo montante má-
ximo de 72.000,00€ (setenta e dois mil euros), de acordo com a seguinte 
repartição:

Ano de 2018 — 36.000,00 €; e
Ano de 2019 — 36.000,00 €.

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede.

3 — Os encargos emergentes dos referidos contratos são suportados 
por receitas próprias e ou receitas provenientes de cofinanciamento 
comunitário do Instituto Superior Técnico, inscritas e a inscrever no 
seu orçamento.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
6 de outubro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 

Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310836329 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 9148/2017
Por despachos de 17.05.2017 e 26.07.2017, do Reitor da Universidade 

do Minho e da Senhora Diretora -Geral da Administração Escolar, respe-
tivamente, foi autorizada a mobilidade estatutária referente ao docente 
João Antero Gonçalves Ferreira, pelo período de um ano, com efeitos a 
partir de 01.09.2017. (Isento de fiscalização prévia do TC).

9 de outubro de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

310834717 

 Despacho (extrato) n.º 9149/2017
Por despacho de 08.08.2017, do Reitor da Universidade do Minho:

Doutor Fernando Gonçalves Ferreira Alves — Autorizado o contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental, na categoria de Professor Auxiliar na área disciplinar de 
Estudos Ingleses e Norte -Americanos, do Instituto de Letras e Ciências 
Humanas, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, na sequência 
de procedimento concursal, com efeitos a partir de 08.08.2017, com 
direito à remuneração base de 3.191,82 €, correspondente ao nível 


