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com início a 08/07/2015, em período experimental pelo prazo de 
180 dias, na sequência de procedimento concursal, para desempenhar 
funções na Universidade de Coimbra, com a categoria de Técnica 
Superior, com o posicionamento remuneratório correspondente à 
2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela 
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

24/07/2015. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Proces-
samento de Abonos e Descontos, Judite Ferreira.

208821762 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 8576/2015
Na sequência de proposta apresentada ao Conselho Científico da 

Escola de Ciências e Tecnologia desta Universidade, o qual deu pare-
cer favorável em 21 de janeiro de 2015, foi aprovada a alteração das 
características do quadro n.º 1A, pertencente ao curso de Licenciatura 
em Arquitetura Paisagista, a que se refere o Despacho n.º 567/2010, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 5, de 8 de janeiro, 
passando o mesmo a ter as seguintes características: 

 Correspondência entre “Áreas de Conhecimento” e Áreas Científicas

Créditos da Unidades curriculares obrigatórias e optativas

QUADRO N.º 1A 

Áreas de Conhecimento (EFLA/APAP) Áreas Científicas da Universidade de Évora (ver quadro 1)

Créditos Unidades Curriculares

Obrigatórias Optativas Totais

Grupo I — Ciências Sociais e Humanas  . . . . . . ANT, ARQ, ARQUE, CJ, ECO, HART, HIS, PC, PSI, SOC 16 2,5 ou 3 18,5 ou 19
Grupo II — Técnico Científico  . . . . . . . . . . . . . AGR, CAE, ER, ERH, GEO, CBIO, GEOC, 59 2 ou 3 61 ou 62
Grupo III — Estética  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AV, FIL 13 2 ou 2,5 15 ou 15,5
Grupo IV — Artes e Técnicas da Paisagem. . . . ATP 82 2,5 84,5

Total . . . . . . . . . . . . . . 170 10 180

 A supramencionada alteração foi, de acordo com o estipulado nos 
artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação 
que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, registada 
em 7 de maio de 2015 pela Direção -Geral do Ensino Superior com o 
número de registo de alteração R/A -Ef 1699/2011/AL01.

13/7/2015. — A Vice -Reitora, Maria Filomena Ferreira Mendes.
208821576 

 Aviso n.º 8577/2015
Por despacho no dia 9 -07 -2015 do Concelho Cientifico da Univer-

sidade de Évora:
Nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 239/2007 de 

19 de junho, do Regulamento de Atribuição do Título de Agregado pela 
Universidade de Évora, o júri das provas de Agregação em Música e 
Musicologia, requeridas por Eduardo José Tavares Lopes, constituído 
da seguinte forma:

Presidente — Doutor Christopher Consitt Bochmann, Professor Ca-
tedrático, da Escola de Artes da Universidade de Évora.

Vogais:
Doutor Enrique Cámara de Landa, Professor Catedrático da Univer-

sidade de Valladolid;
Doutor Mário António Vieira de Carvalho, Professor jubilado da 

FCSH da Universidade Nova;
Doutor Gerhard Doderer; Professor jubilado da FCSH da Univer-

sidade Nova;
Doutor José Alberto Gomes Machado — Professor Catedrático da 

Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora;
Doutor Mário Joao Laginha dos Santos — Pianista e Compositor, 

Especialista em Jazz
22 de julho de 2015. — A Diretora dos Serviços Académicos, 

Alexandra Fernandes.
208821462 

 Aviso n.º 8578/2015

Por despacho de 7 -07 -2015 do Director da Escola de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Évora:

Nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 239/2007 de 
19 de junho, do Regulamento de Atribuição do Titulo de Agregado pela 
Universidade de Évora, o júri das provas de Agregação em Ciências 
Agrarias na especialidade de Ciências dos Alimentos, requeridas por 
Maria João Pires De Bastos Cabrita, é constituído da seguinte forma:

Presidente — Doutor Mário José Gouveia Rodrigues Carvalho, Pro-
fessor Catedrático, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora.

Vogais:
Doutor António Sérgio Curvelo Garcia, Investigador Coordenador 

Jubilado do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária;
Doutor Raúl Filipe Xisto Bruno de Sousa, Professor Catedrático Jubi-

lado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;
Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva, Professor Catedrá-

tico do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria Arlete Mendes Faia, Professora Catedrática da Escola 

de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro;

Doutor Mário José Gouveia Rodrigues Carvalho, Professor Catedrá-
tico, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora;

Doutor Victor Armando Pereira Freitas, Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

23 de julho de 2015. — A Diretora dos Serviços Académicos, Ale-
xandra Fernandes.

208820377 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

Despacho n.º 8674/2015
Considerando que, pelo Despacho n.º 29/2015, de 28 de julho, foi 

aprovado o Regulamento de Gestão e Utilização das Instalações da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

Considerando que, após esta data, foram inauguradas novas instalações 
no 3.º piso do edifício 1, cujas salas podem ser utilizadas por entidades 
externas, permitindo a angariação de receitas próprias;

Mediante proposta do Presidente do Centro de Arbitragem e de Re-
solução de Litígios, ouvido o Conselho Académico, e após deliberação 
do Conselho de Gestão quanto às taxas a aplicar, aprovo, nos termos 
do disposto nos artigos 33.º e 80.º dos Estatutos da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, do artigo 93.º do Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, e do artigo 26.º, n.º 1, alínea p), 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa, aprovo os aditamentos aos 
Anexos I e II do Regulamento de Gestão e Utilização das Instalações 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em anexo a este 
despacho.

20 de julho de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor Jorge Duarte Pi-
nheiro.



21936  Diário da República, 2.ª série — N.º 152 — 6 de agosto de 2015 

ANEXO I

Caracterização dos espaços

[...]

Sala de Arbitragem 1
Capacidade (número de lugares):
Área: 45 m2

Mobiliário:
Climatização: Ar condicionado
Iluminação: Artificial/natural
Equipamento de projeção: Projetor/Data Show; Tela de projeção
Equipamento de som: Sistema de captação gravação de som

Sala de arbitragem 2
Capacidade (número de lugares):
Área: 55 m2

Mobiliário:
Climatização: Ar condicionado
Iluminação: Artificial/natural
Equipamento de projeção: Projetor/Data Show; Tela de projeção
Equipamento de som: Sistema de captação e gravação de som

Informação adicional (referente a todos os espaços)
Acessibilidade para pessoas com deficiência motora
Sinal wireless de acesso a Internet
Pontos de acesso à rede elétrica
Possibilidade de disponibilização de parqueamento
As duas Salas de Arbitragem dispõem de uma Sala de Apoio.

ANEXO II

Cedência de espaços

Tabela de preços

[...]

Dias úteis 

Espaço 1 dia (8 horas entre 
as 9h e as 20h)

½ dia (4 horas 
entre as 9h 
e as 20h)

Hora

Sala de Arbitragem 1  . . . . . . .  500 € 300 € 100 €
Sala de Arbitragem 2  . . . . . . .  500 € 300 € 100 €

 Sábados, domingos e feriados (salas de arbitragem):
Preços da tabela supra acrescidos de 50 %.

208822118 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 8675/2015
Considerando que:

1) A data de publicação da Portaria n.º 181 -D/2015, de 19 de junho, 
impede que seja iniciado e concluído, tendo em conta as novas disposi-
ções do CPA e o período de férias escolares, um processo de revisão das 
normas regulamentares em vigor no Instituto sobre reingresso, mudança 
de curso e transferências, aprovadas pelo Despacho n.º 5159/2011, pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República n.º 59, de 24 de março de 
2011, de modo a ajustá -las àquela Portaria e permitir a sua aplicação já 
no próximo ano letivo, como resulta do artigo 3.º deste diploma;

2) Houve pois necessidade de proceder a esses ajustamentos pontuais 
motivados pela Portaria n.º 181 -D/2015 por esta via deste despacho, que 
foi proferido depois de ouvidos os Presidentes dos Conselhos Cientí-
fico e Pedagógico, e que será revogado quando concluído o processo 
de revisão das normas regulamentares sobre reingresso, mudança de 

curso e transferências para o 1.º ciclo, o que deverá ocorrer no decurso 
do próximo ano letivo.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea x) do n.º 4 do artigo 13 dos 
Estatutos deste Instituto, determino que, no ano letivo de 2015/16, sejam 
observadas pelos Serviços Académicos as orientações em anexo a este 
despacho e que são relativas à instrução de candidaturas respeitantes a 
regimes especiais de acesso e ingresso para cursos de 1.º ciclo ou para 
o 1.º ciclo de cursos de mestrado integrados.

24 de julho de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Professor Doutor Arlindo Oliveira.

ANEXO
I — Mantêm -se em vigor para candidatura e seriação dos candidatos 

a mudança de par instituição/curso as normas regulamentares, aprovadas 
pelo Despacho n.º 5159/2011, mas observando o seguinte:

a) Os candidatos não devem estar abrangidos por prescrição de ins-
crição no ano letivo de 2015/16. Se a informação sobre o estado de 
prescrição não estiver ainda disponível nos Serviços Académicos à data 
limite do prazo de candidaturas, a candidatura é aceite condicionalmente. 
Contudo, em caso de admissão, a matrícula e inscrição não são permitidas 
caso o estudante entre em prescrição no ano letivo de 2015/16;

b) Os candidatos deverão ter realizado, em qualquer ano letivo, os 
exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de 
ingresso fixadas para o curso do IST no ano letivo de 2015/16, no âmbito 
do regime geral de acesso; e tenham obtido, nesses exames, a classifi-
cação mínima exigida pelo IST para o ano letivo de 2015/16 no curso a 
que se candidatam, no âmbito do regime geral de acesso;

c) O regime de mudança de par instituição/curso aplica -se igualmente 
aos estudantes que tenham estado matriculados e inscritos em instituição 
de ensino superior estrangeira em curso definido como superior pela 
legislação do país em causa e não o tenham concluído;

d) Não é permitida a mudança de par instituição/curso para estudantes 
que frequentem um curso técnico superior profissional, ou curso estran-
geiro de nível correspondente, para ciclos de estudos de licenciatura ou 
ciclos de estudos integrados de mestrado;

e) Os documentos que devem instruir a candidatura são os fixados nas 
normas regulamentares aprovadas pelo Despacho n.º 5159/2011.

f) As condições estabelecidas em I.b para mudança de par institui-
ção/curso podem ser satisfeitas, para os candidatos que sejam estudantes 
titulares de cursos não portugueses legalmente equivalentes ao ensino 
secundário português, considerando -se para o efeito os exames equi-
valentes de disciplinas homólogas, se estas forem de âmbito nacional e 
com nota expressa na escala de 0 -200.

g) As condições estabelecidas em I.b para mudança de par institui-
ção/curso podem ser satisfeitas, para os candidatos que sejam estudantes 
internacionais, considerando -se para o efeito o equivalente legal às 
provas de ingresso, desde que nele sejam atribuídas notas expressas na 
escala 0 -200. No caso de não haver equivalente legal, considerar -se -á 
a nota das disciplinas obtidas no último ano do ensino secundário (ou 
equivalente) que correspondam às dos exames de ingresso requeridos 
para o curso e ano letivo a que se candidatam.

h) As condições estabelecidas em I.b para mudança de par institui-
ção/curso podem ser satisfeitas, para candidatos que beneficiaram do 
concurso especial de ingresso para maiores de 23 anos, considerando -se 
para o efeito as provas de avaliação de capacidade já realizadas para 
ingresso no ensino superior.

II — Mantêm -se em vigor para candidatura e seriação dos candidatos 
à admissão no concurso especial de acesso para Titulares de Cursos Mé-
dios e Superiores as normas regulamentares, aprovadas pelo Despacho 
n.º 5159/2011, mas observando o seguinte:

a) À admissão aos candidatos que sejam titulares de um diploma 
de técnico superior profissional, aplica -se o disposto nos artigos 10.º 
e 11.º do Decreto -Lei n.º 113/2014 de 16 de julho, de que decorre, no-
meadamente, a necessidade de cumprimento do requisito I.b. A seriação 
destes candidatos obedece às normas regulamentares aprovadas pelo 
Despacho n.º 5159/2011.

b) À admissão de candidatos que sejam titulares de um diploma de 
especialização tecnológica, aplica -se o disposto nos artigos 7.º e 8.º 
do Decreto -Lei n.º 113/2014 de 16 de julho, de que decorre, nomea-
damente, a necessidade de cumprimento do requisito I.b. A seriação 
destes candidatos obedece às normas regulamentares aprovadas pelo 
Despacho n.º 5159/2011.

c) Aos candidatos que sejam detentores de outros cursos superiores, 
titulares do grau de bacharel, licenciado, mestre ou doutor, continuarão 
a aplicar -se, para a sua admissão e seriação, as normas regulamentares 
aprovadas pelo Despacho n.º 5159/2011.


