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Universidade Aberta, exceto em matéria confidencial ou reservada, bem 
como a restituição de documentos aos interessados.

Este despacho produz efeitos a partir de 31 de outubro de 2014, fi-
cando, por este meio, ratificados todos os atos anteriormente praticados.

2015, julho, 16. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Célia 
Maria Cruz Fonseca de Matos.

208807352 

 Despacho (extrato) n.º 8366/2015

Subdelegação de competências na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos (DRH) da Universidade Aberta

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 46.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade 
Aberta, homologados pelo despacho normativo n.º 65 -B/2008, de 12 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de 
Dezembro de 2008, do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 13616/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de Outubro 
de 2012, e na sequência da deliberação de delegação de competências do 
Conselho de Gestão da Universidade Aberta de 16 de abril de 2015, por 
despacho da administradora, de 15 de junho de 2015, são subdelegados 
na Chefe de Divisão de Recursos Humanos da Universidade Aberta, 
Licenciada Célia Maria Cruz Fonseca de Matos, as competências e os 
poderes necessários para a prática dos seguintes atos na área funcional 
de recursos humanos:

1 — Promover, subscrevendo as respetivas ordens de publicação, a 
inserção no Diário da República dos atos de eficácia externa e demais 
atos e documentos que nele devam ser publicitados nos termos legais;

2 — Autorizar a passagem de certidões e declarações, exceto em ma-
téria confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos 
aos interessados;

3 — Elaborar e executar, de acordo com as diretrizes dos órgãos de 
governo da Universidade, o plano da gestão previsional de pessoal;

4 — Promover a elaboração dos Regulamentos previstos no Regime 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e legislação conexa, bem 
como proceder à revisão dos Regulamentos existentes, de acordo com 
as novas disposições legais;

5 — Promover o controlo da assiduidade, instituindo e divulgando 
os mecanismos previstos para o efeito;

6 — Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo 
de doença, de acordo com os critérios superiormente aprovados;

7 — Justificar as faltas, autorizar o gozo e a acumulação de férias, 
e aprovar o respetivo plano anual relativamente ao pessoal da área 
operativa que chefia;

8 — Autorizar o benefício dos direitos reconhecidos legalmente no 
âmbito da proteção da maternidade e paternidade, bem como no regime 
do trabalhador -estudante;

9 — Autorizar a comparticipação em despesas aos beneficiários da 
ADSE, nos casos em que os respetivos documentos deem entrada nos 
serviços fora do prazo e esse atraso seja justificado por motivos alheios 
à vontade dos beneficiários;

10 — Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcio-
nários ou agentes tenham direito nos termos da lei, designadamente 
os atinentes ao sistema retributivo e prestações complementares que 
sejam devidas;

11 — Promover a verificação domiciliária da doença, nos casos e 
situações previstos na lei;

12 — Zelar pela execução do Plano de Formação;
13 — Elaborar, com referência a 31 de dezembro do ano anterior, 

um balanço social, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 190/96, 
de 9 de outubro.

Em relação às matérias referidas, fica a ora subdelegada autorizada 
a assinar todos os documentos e expediente conexo, sem prejuízo dos 
casos que me devam ser presentes por razões de ordem legal ou de 
relacionamento interinstitucional, ou por mim avocados.

Este despacho produz efeitos a partir de 31 de outubro de 2014, fi-
cando, por este meio, ratificados todos os atos anteriormente praticados.

2015, julho, 16. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Célia 
Maria Cruz Fonseca de Matos.

208807328 

 Despacho (extrato) n.º 8367/2015

Subdelegação de competências no Chefe da Divisão de Gestão 
Financeira (DGF) da Universidade Aberta

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 46.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade 
Aberta, homologados pelo despacho normativo n.º 65 -B/2008, de 12 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de 
dezembro de 2008, do disposto no n.º 6 do Despacho n.º 13616/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de outubro, e, 
na sequência da deliberação de delegação de competências do Conselho 
de Gestão da Universidade Aberta de 16 de abril de 2015, por despacho 
da administradora, de 15 de junho de 2015, são subdelegados no Chefe 
de Divisão de Gestão Financeira da UAb, Licenciado José António Lou-
renço Geraldes, as competências e os poderes necessários para a prática 
dos seguintes atos na área funcional de recursos financeiros:

a) Autorizar pagamentos de valor nominal até 10.000,00, cumprindo 
as disposições legais;

b) Autorizar a restituição de quaisquer verbas indevidamente trans-
feridas a favor da Universidade Aberta ou resultantes de anulações de 
atos académicos a que haja correspondido o pagamento de uma taxa 
quando cobradas no mesmo ano económico.

Este despacho produz efeitos a partir de 31 de outubro de 2014, 
ficando, por este meio, ratificados todos os atos anteriormente prati-
cados.

2015, julho, 16. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Célia 
Maria Cruz Fonseca de Matos.

208807271 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 8368/2015
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 41.º do Código 

do Procedimento Administrativo, do n.º 4 do artigo 92.º, do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, do n.º 1 do artigo 28.º, da alínea e) do 
n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), 
homologados pelo Despacho Normativo n.º 5 - A/2013, de 18 de abril, 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril,

Delego, com faculdade de subdelegação, nos seguintes Presidentes e 
Diretores, a competência para, relativamente ao ano letivo de 2015/2016, 
fixar os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o 
Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, diploma legal que regula os 
concursos especiais de acesso e ingresso ao ensino superior, e a que 
se refere a alínea g) artigo 10.º da Portaria n.º 401/2007, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, de 5 de abril:

Professor Doutor João Pardal Monteiro, Presidente da Faculdade de 
Arquitetura;

Professor Doutor Vítor dos Reis, Presidente da Faculdade de Belas-
-Artes;

Professor Doutor José Artur de Sousa Martinho Simões, Diretor da 
Faculdade de Ciências;

Professor Doutor Jorge Duarte Pinheiro, Diretor da Faculdade de 
Direito;

Professora Doutora Matilde Duque da Fonseca e Castro, Diretora da 
Faculdade de Farmácia;

Professor Doutor Paulo Farmhouse Alberto, Diretor da Faculdade 
de Letras;

Professor Doutor Fausto J. Pinto, Diretor da Faculdade de Medi-
cina;

Professor Doutor Luís Miguel Pires Lopes, Diretor da Faculdade de 
Medicina Dentária;

Professor Doutor Luís Manuel Morgado Tavares, Presidente da Fa-
culdade de Medicina Veterinária;

Professor Doutor José Alves Diniz, Presidente da Faculdade de Mo-
tricidade Humana;

Professor Doutor Luís Alberto Santos Curral, Diretor da Faculdade 
de Psicologia;

Professor Doutor João Pedro Mendes da Ponte, Diretor do Instituto 
de Educação;

Professora Doutora Maria Lucinda Fonseca, Presidente do Instituto 
de Geografia e Ordenamento do Território;

Professora Doutora Amarilis Paula Alberti de Varennes, Presidente 
do Instituto Superior de Agronomia;

Professor Doutor Manuel Meirinho, Presidente do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas;

Professor Doutor Mário Fernando Maciel Caldeira, Presidente do 
Instituto Superior de Economia e Gestão;
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Professor Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, Presidente do 
Instituto Superior Técnico.

O presente despacho entra em vigor na data da sua assinatura.

14 de julho de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208808349 

 Faculdade de Ciências

Declaração de retificação n.º 649/2015
Por ter saído com inexatidão o edital n.º 1110 -D/2013, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro, relativo à 
abertura de concurso para recrutamento de três postos de trabalho de 
Professor Associado, da área disciplinar de Bioquímica, da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, retifica -se que onde se lê:

“X — Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do ECDU, o júri é com-
posto pelos seguintes membros:

[...]
— Doutora Helena Santos, Professora Catedrática do Instituto 

de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa, 
Av.ª da República, Estação Agronómica Nacional, 2780 -157 Oeiras; 
Tlf. 214469541, E -mail: santos@itqb.unl.pt;”

deve ler -se:
“X — Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do ECDU, o júri é com-

posto pelos seguintes membros:
[...]
— Doutora Helena Santos, Professora Catedrática Aposentada 

do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade 
Nova de Lisboa, Av.ª da República, Estação Agronómica Nacional, 
2780 -157 Oeiras; Tlf. 214469541, E -mail: santos@itqb.unl.pt;”
16 de julho de 2015. — O Diretor, José Artur de Sousa Martinho 

Simões.
208804266 

 Despacho n.º 8369/2015
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa mantém uma 

ligação forte com empresas que, de alguma forma, beneficiam dessa 
ligação.

Esta rede de cooperações enquadra relações de natureza e motivação 
diversa, podendo ser potenciada e divulgada. A Universidade tem de 
lhe dar visibilidade, interna e externa, designadamente em termos de 
demonstração de ligação à sociedade ou de iniciativas de criação de 
start -ups ou de spin -offs que acarinhe.

É portanto desejável criar formas profissionais de interação com tais 
empresas, gerando vantagens recíprocas do ponto de vista de acesso 
dos alunos da Faculdade ao mercado de trabalho, do financiamento 
da investigação, ou da identificação de necessidades específicas de 
formação, entre outros.

Sob a forma de uma Rede de CIÊNCIAS — Empresas, procura -se 
concretizar um conceito simples, já praticado por outros, com algumas 
vantagens e deveres recíprocos, e que influencie a forma como a institui-
ção e todos os seus colaboradores olham e convivem institucionalmente 
com a realidade empresarial. É esse o objetivo do presente Despacho.

Assim, ao abrigo das competências que me são atribuídas pela 
alínea a) do n.º 3 do artigo 39.º dos Estatutos da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho 
n.º 14440 -B/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, aprovo o Regulamento 
da «Rede de CIÊNCIAS — Empresas», publicado em Anexo ao pre-
sente Despacho.

27 de maio de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

ANEXO

Regulamento de Criação da «REDE 
DE CIÊNCIAS — EMPRESAS»

Artigo 1.º
Definição

A REDE DE CIÊNCIAS — EMPRESAS — aqui designada como 
REDE — é constituída por empresas privadas ou públicas, nacionais ou 

internacionais, que pela sua génese ou pela prática continuada de colabo-
ração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa — aqui 
designada como CIÊNCIAS — ou com a sua Fundação, desejem associar-
-se a um sistema alimentado pela prática da formação, da investigação 
e da transferência de conhecimento a partir de CIÊNCIAS e das suas 
unidades de investigação.

Artigo 2.º
Qualidade de membro

1 — Podem solicitar a qualidade de membro da REDE as empresas:
a) Acolhidas ou que tenham estado acolhidas no Instituto de Ciência 

Aplicada e Tecnologia (ICAT)/TecLabs — Centro de Inovação, ou em 
parques tecnológicos de que CIÊNCIAS seja parceiro;

b) Criadas por alunos ou ex -alunos de CIÊNCIAS, designadamente 
na sequência de dissertações de mestrado, de teses de doutoramento ou 
de projetos empresariais, ou da sua permanência em CIÊNCIAS como 
investigadores pós -doutorados;

c) Criadas por docentes/investigadores ou ex -docentes/investigadores 
de CIÊNCIAS ou atualmente integrados em CIÊNCIAS;

d) Que tenham financiado ou colaborado de forma continuada em 
atividades de formação de estudantes de CIÊNCIAS — sob a forma de 
estágios curriculares ou não curriculares — ou no desenvolvimento de 
atividades de investigação.

2 — A qualidade de membro da REDE é solicitada ao Diretor de 
CIÊNCIAS, devendo ser identificadas as razões que levam a empresa 
a desejar pertencer à REDE.

3 — O Diretor decide no prazo máximo de 30 dias.
4 — O Diretor pode convidar empresas a aderir à REDE.

Artigo 3.º
Desvinculação

1 — Qualquer membro pode desvincular -se da REDE a qualquer mo-
mento, através de uma comunicação enviada ao Diretor de CIÊNCIAS.

2 — A perda da qualidade de membro extingue automaticamente os 
direitos e deveres descritos no Artigo 4.º

Artigo 4.º
Direitos e deveres dos membros

1 — São direitos dos membros da REDE:
a) Divulgar a sua imagem através do sítio de CIÊNCIAS na internet;
b) Utilizar a marca “CIÊNCIAS — ULisboa” nos seus produtos e 

documentos, nos termos do Artigo 6.º;
c) Ser convidados a participar nos eventos promovidos por CIÊN-

CIAS;
d) Estabelecer contactos com unidades de I&D de CIÊNCIAS, nos 

termos do Artigos 7.º;
e) Solicitar a utilização de recursos laboratoriais de CIÊNCIAS, em 

condições e termos a contratualizar;
f) Aceder a serviços de apoio à constituição de candidaturas e de gestão 

da inovação disponíveis à comunidade de CIÊNCIAS;
g) Beneficiar de condições de acesso favoráveis nos cursos da respon-

sabilidade de CIÊNCIAS, em condições a acordar caso a caso.

2 — São deveres dos membros da REDE:
a) Informar CIÊNCIAS das principais alterações estatutárias que 

os afetem;
b) Anualmente, identificar áreas de estágio (curriculares ou não cur-

riculares) para estudantes de CIÊNCIAS;
c) Autorizar CIÊNCIAS a divulgar a composição da REDE no âmbito 

das suas iniciativas de promoção ou relativas ao empreendedorismo, 
inovação e transferência de conhecimento;

d) Equacionar, no âmbito do mecenato científico, nos termos previs-
tos no artigo 62.º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de julho, eventuais contribuições para 
CIÊNCIAS para apoiar bolsas, prémios, projetos de I&D ou ações de 
formação específicas;

e) Participar num evento anual de networking, numa rede de men-
tores e noutras iniciativas promotoras da empregabilidade dos alunos 
de CIÊNCIAS.

Artigo 5.º
Divulgação e Publicidade da rede

1 — A gestão e dinamização da REDE é da responsabilidade de 
CIÊNCIAS.


