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Desde abril de 1999 — desempenhou funções de Técnica Superior 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Núcleo de Apoio 
ao Estudante da Divisão dos Serviços Académicos

311059849 

 Despacho n.º 1144/2018
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 3 do artigo 39.º do Regulamento Orgânico dos Serviços da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, aprovado pela Delibe-
ração n.º 945/2017 (2.ª série), de 27 de outubro, prevê que o Gabinete 
de Estudos e Planeamento da mesma Faculdade 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 Licenciada Valentina Luísa Sousa de Oliveira 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 Gabinete de Estudos 
e Planeamento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a 
Licenciada Valentina Luísa Sousa de Oliveira, 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 — Valentina Luísa Sousa Oliveira
Data de nascimento — 19 de maio de 1982
Formação académica:
Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações, pelo Instituto 

Superior das Ciências do Trabalho e Empresa de Lisboa
Pós -graduação em Saúde e Desenvolvimento, pelo Instituto de Higiene 

e Medicina Tropical de Lisboa
Pós -graduação em Análise de dados em Ciências Sociais, pelo Instituto 

Superior das Ciências do Trabalho e Empresa de Lisboa

Atividade profissional:
Direção -Geral da Saúde — Divisão de Saúde Materna, Infantil e dos 

Adolescentes: Psicóloga Social — de 2004 a 2006;
CooperActiva — Cooperativa de Desenvolvimento Social: Psicóloga 

Social — 2007 a 2009;
Reitoria da Universidade de Lisboa: Técnica Superior na área da 

Qualidade e Avaliação — 2008 a 2014;
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: Técnica Superior 

na área do Planeamento, Avaliação e Estatística — 2014 a 29 de feve-
reiro 2016

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Técnica Superior 
desde 1 de março de 2016

311059881 

 Despacho n.º 1145/2018

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

pretende celebrar contrato para prestação de serviços de higiene e lim-
peza, ao abrigo do Lote 11 do Acordo Quadro AQ -HL| Higiene e Lim-
peza — 2015, com a empresa INTERLIMPE — Facility Services, S. A., 
com o NIPC 502611057, com sede na Av. Coronel Eduardo Galhardo, 
n.º 14 C — Galerias A/C, 1170 -105 Lisboa, Portugal;

Considerando que o preço contratual é de € 743.995,74 (setecentos 
e quarenta e três mil novecentos e noventa e cinco euros e setenta e 
quatro cêntimos), valor a que acresce 23 % de IVA, num montante 
global € 915.114,75 (novecentos e quinze mil cento e catorze euros e 
setenta e cinco 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 — € 305.038,25;
2019 — € 305.038,25;
2020 — € 305.038,25.

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.
28 de dezembro de 2017 — O Diretor, Paulo Jorge Farmhouse Si-

mões Alberto.
311040975 

 Despacho n.º 1146/2018
Por meu despacho de 15 de janeiro de 2018, foi autorizada a conso-

lidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora abaixo 
indicada, nos termos do disposto nos números 1 e 4 do artigo 99.º -A da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que lhe foi aditado pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, com efeitos a partir 
de 1 de fevereiro de 2018:

Coordenadora Técnica Teresa Moura, do mapa de pessoal da Inspeção-
-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território — consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e 
categoria de Técnico Superior, posição 2.ª, nível 15 da tabela remune-
ratória única.

16 de janeiro de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Paulo Far-
mhouse Alberto.

311071358 

 Instituto Superior de Agronomia

Despacho n.º 1147/2018

Delegações de Competência Atribuídas ao Presidente
do Conselho Científico

Ao abrigo do n.º 4 do artigo 44.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
em aditamento aos atos previstos no Despacho (extrato) n.º 5371/2014, 
publicado no Diário da República 2.ª série — n.º 75, de 16 de abril 
de 2014, o Conselho Científico do Instituto Superior de Agronomia 
delega no seu presidente, com faculdade de subdelegação, as seguintes 
competências:

1 — Decisão sobre as propostas de constituição de Júris das Provas 
Específicas destinados a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino 
Superior dos maiores de 23 anos;

2 — Aprovação dos pedidos de Reingresso e Mudanças de Par Ins-
tituição/Curso;

3 — Aprovação dos planos de estudo especiais e planos de transição 
curricular nos termos da legislação aplicável;

4 — Decisão sobre creditações de unidades curriculares dos Ciclos 
de Estudo, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, dos Cursos de Especialização Tecnoló-
gica e dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais de acordo com a 
legislação vigente;

5 — Decisão sobre propostas de reconhecimento de habilitações e 
equivalência de graus — 1.º, 2.º e 3.º Ciclos;

6 — Decisão sobre alterações à limitação do número de créditos nas 
inscrições em cursos do 1.º e 2.º ciclos do ISA;

7 — Reconhecimento do grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre;
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8 — Reconhecimento do currículo escolar, científico ou profissional 
como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre, para efeitos da admissão ao mesmo ciclo 
de estudos;

9 — Definição das condições em que se pode verificar a candida-
tura e o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre dos 
diplomados que terminaram as suas licenciaturas ao abrigo do sistema 
de graus anterior ao processo de Bolonha;

10 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Cursos de Mestrado;
11 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de orien-

tação de dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de realização 
de estágio;

12 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de in-
tegração como membro de júri de provas de mestrado;

13 — Decisão sobre os pedidos de renúncia ou mudança de orientador 
ou orientadores da dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de 
realização de estágio;

14 — Decisão sobre os pedidos de redação e/ou realização de provas 
de mestrado num idioma diferente do português;

15 — Decisão sobre alterações de títulos das dissertações de Mestrado;
16 — Decisão sobre a composição de júris para Provas de Mestrado;
17 — Reconhecimento de currículo escolar ou científico espe-

cialmente relevante como atestando a capacidade para a realização 
do ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor, por candidato 
titular de grau de licenciado, para efeitos de admissão ao ciclo de 
estudos;

18 — Reconhecimento, a título excecional, de currículo escolar, cien-
tífico ou profissional como atestando a capacidade para a realização do 
ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos;

19 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Programas de Dou-
toramento;

20 — Admissão ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, 
nos termos do Regulamento de Doutoramento do Instituto Superior de 
Agronomia;

21 — Reconhecimento de especialista de mérito como idóneo para 
efeitos de orientação de tese de doutoramento;

22 — Designação do orientador ou orientadores, sob proposta 
do doutorando, mediante aceitação expressa da pessoa ou pessoas 
propostas;

23 — Decisão sobre as situações de tutoria, nos termos do Regula-
mento de Doutoramento do ISA;

24 — Decisão sobre os pedidos de renúncia ou mudança de orientador 
ou orientadores da tese de doutoramento;

25 — Decisão sobre a substituição da tese de doutoramento pela 
compilação de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de in-
vestigação ou, no domínio das artes, de obra ou conjunto de obras ou 
realizações com caráter inovador, tal como previsto na legislação e 
regulamentos em vigor;

26 — Decisão sobre os pedidos de redação e/ou realização de provas 
de doutoramento num idioma diferente do português;

27 — Decisão sobre a admissão de candidatos a doutoramento, ao 
abrigo do regime especial de apresentação da tese ou dos trabalhos de 
doutoramento;

28 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Programas de Dou-
toramento;

29 — Decisão sobre pedidos de alargamento de prazos de entrega da 
tese de doutoramento devidamente justificados e com concordância do 
orientador e da comissão do curso;

30 — Decisão sobre pedidos de suspensão da contagem de tempo 
para entrega da tese ou dos trabalhos de doutoramento;

31 — Decisão sobre os planos curriculares de alunos inscritos em 
Doutoramento, bem como de eventuais alterações aos planos curriculares;

32 — Decisão sobre alterações de títulos das teses de Doutoramento;
33 — Decisão sobre a composição de júris para Provas de Douto-

ramento;
34 — Aprovação de programas de pós -doutoramento, com base na 

proposta apresentada e no parecer científico do professor ou investigador-
-orientador;

35 — Decisão sobre a manutenção de contratos por tempo indeter-
minado aos Professores Auxiliares que obtenham parecer positivo ao 
relatório de atividades referente ao período experimental;

36 — Aprovação dos relatórios referentes a licenças sabáticas con-
cedidas;

37 — Aprovação da redução das percentagens do tempo parcial em 
contratações de docentes convidados, anteriormente aprovadas pelo 
Conselho Científico, sob proposta do Departamento a que estejam afetos.

38 — Designação de relatores, investigadores ou professores, para 
apreciação do relatório previsto no n.º 1 do artigo 41 do Decreto -Lei 
n.º 124/99 de 20 de abril.

1 — O presente despacho produz efeitos desde dia 6 de novembro 
de 2017, considerando -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes ora delegados, tenham sido praticados pelo presidente do con-
selho científico.

6/11/2017. — Os Membros do Conselho Científico: Prof.ª Doutora 
Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, Presidente do Conselho 
Científico — Prof.ª Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira 
Correia de Oliveira, Vice -Presidente do Conselho Científico — Doutora 
Sofia Knapic de Soares Ferreira, Secretária — Prof.ª Doutora Ana 
Luísa Brito dos Santos Soares — Prof. Doutor António José Guerreiro 
de Brito — Prof.ª Doutora Fernanda Maria dos Reis Torroães Valen-
te — Prof. Doutor Henrique Manuel Filipe Ribeiro — Prof. Doutor João 
Pedro Bengala Freire — Prof. Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo 
Silva — Prof.ª Doutora Manuela Rodrigues Branco — Doutora Maria 
Conceição Brálio de Brito Caldeira — Prof.ª Doutora Maria Isabel 
Freire Ribeiro Ferreira — Doutora Maria Manuela Antunes Gomes da 
Silva — Prof.ª Doutora Maria Wanda Sarujine Viegas — Prof. Doutor 
Vitor Manuel Delgado Alves.

311042951 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 1148/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e no n.º 2 do artigo 22.º dos Estatutos da Universidade Nova 
de Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 2/2017, de 2 de 
maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de 
maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 482 -A/2017, de 7 
de julho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 19 de 
julho, estabeleço as seguintes delegações de competências:

1 — No Vice -Reitor, Professor Doutor José António Ferreira Ma-
chado, a quem fica cometida a coordenação da área de Criação de Valor 
Social e Económico.

2 — Compete ao Vice -Reitor, Professor Doutor José António Ferreira 
Machado, substituir -me nas minhas faltas e impedimentos.

3 — Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 23.º dos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, o Vice -Reitor, 
Professor Doutor José António Ferreira Machado, integra o Conselho 
de Gestão da Universidade Nova de Lisboa.

4 — Autorizo o Vice -Reitor, Professor Doutor José António Ferreira 
Machado, a autorizar pedidos de despesas até ao limite de 75.000€, 
cumpridas as formalidades legais.

5 — No Vice -Reitor, Professor Doutor José Inácio Guerra Fragata, 
a quem fica cometida a coordenação da área da Saúde e respetiva Pla-
taforma Estratégica.

6 — Na Vice -Reitora, Professora Doutora Elvira Maria Correia For-
tunato, a quem fica cometida a coordenação da área de Investigação.

7 — No Vice -Reitor, Professor Doutor João Manuel Gonçalves Amaro 
de Matos, a quem fica cometida a coordenação da área de Internacio-
nalização.

8 — No Pró -Reitor, Professor Doutor José João Gordo Nunes Abran-
tes, a quem fica cometida a coordenação das áreas jurídica, académica 
(concursos e provas académicas) e dos assuntos relacionados com as 
atividades do Conselho de Estudantes.

9 — Na Pró -Reitora, Professora Doutora Isabel Maria Nascimento 
Lopes Nunes, a quem fica cometida a coordenação das áreas de Gestão 
da Qualidade, Acreditação e Empregabilidade.

10 — Na Pró -Reitora, Professora Doutora Patrícia Maria Freire de 
Andrade de Carvalho Rosado Pinto, a quem fica cometida a coordenação 
da área da Formação e respetiva Escola Doutoral.

11 — Na Pró -Reitora, Professora Doutora Isabel Cristina Almeida 
Pereira Rocha, a quem fica cometida a coordenação da área de Empreen-
dedorismo e a colaboração na coordenação das áreas da Criação de Valor 
Social e Económico e Investigação.

12 — As delegações agora estabelecidas são feitas sem prejuízo dos 
poderes de superintendência conferidos ao Reitor pelo artigo 92.º da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, designadamente do constante da 
alínea d) do seu n.º 1.

13 — Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes agora delegados, tenham sido entretanto praticados pelos Vice-
-Reitores e Pró -Reitores, desde o dia 14 de setembro de 2017, até à data 
da publicação do presente despacho.

18 de janeiro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor João Sàágua.
311076697 


