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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 14483/2010
Nos termos do n.º 1 do artigo 88.º e do n.º 4 do artigo 92.º da Lei 

n.º 62/2007, de 10 de Setembro, do n.º 5 do artigo 49.º dos Estatutos 
da Universidade de Coimbra, da alínea a), do n.º 1, do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de Junho, da alínea a), do n.º 2, do 
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, e dos artigos 
35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, delego:

1.1 — Na Vice-Reitora Doutora Cristina Maria da Silva Robalo Cor-
deiro, a competência para presidir aos júris de concursos para professores 
catedráticos, associados e auxiliares, de provas para a obtenção do título 
de agregado, de provas de doutoramento, bem como de concursos da 
carreira de investigação científica e de equivalência a doutoramento nas 
Faculdades de Letras, Direito, Medicina, Psicologia e de Ciências da 
Educação, com poder de subdelegação nos respectivos Directores na 
qualidade de Presidentes dos Conselhos Científicos, desde que, neste 
caso, se verifiquem os demais requisitos legais.

1.2 — Na falta, ausência ou impedimento da Vice-Reitora Doutora 
Cristina Maria da Silva Robalo Cordeiro, a presidência dos júris a que 
se refere o número anterior incumbirá ao Vice-Reitor Doutor António 
Manuel de Oliveira Gomes Martins e na falta, ausência ou impedimento 
deste, ao Vice-Reitor Doutor Henrique do Carmo Santos Madeira.

2.1 — No Vice-Reitor Doutor António Manuel de Oliveira Gomes 
Martins, a competência para presidir aos júris de concursos para profes-
sores catedráticos, associados e auxiliares, de provas para a obtenção do 
título de agregado, de provas de doutoramento, bem como de concursos 
da carreira de investigação científica e de equivalência a doutoramento 
nos Departamentos de Arquitectura, Ciências da Terra, Ciências da Vida, 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Química, Física, Matemática e Química da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, com poder de subdelegação no respectivo Di-
rector na qualidade de Presidente do Conselho Científico, desde que, 
neste caso, se verifiquem os demais requisitos legais.

2.2 — Na falta, ausência ou impedimento do Vice-Reitor Doutor An-
tónio Manuel de Oliveira Gomes Martins, a presidência dos júris a que 
se refere o número anterior incumbirá à Vice-Reitora Doutora Cristina 
Maria da Silva Robalo Cordeiro e na falta, ausência ou impedimento 
desta, ao Vice-Reitor Doutor Henrique do Carmo Santos Madeira.

3.1 — No Vice-Reitor Doutor Henrique do Carmo Santos Madeira, 
a competência para presidir aos júris de concursos para professores 
catedráticos, associados e auxiliares, de provas para a obtenção do título 
de agregado, de provas de doutoramento, bem como de concursos da 
carreira de investigação científica e de equivalência a doutoramento 
no Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia e nas Faculdades de Farmácia, Economia e Ciências do 
Desporto e Educação Física, com poder de subdelegação nos respectivos 
Directores na qualidade de Presidentes dos Conselhos Científicos, desde 
que, neste caso, se verifiquem os demais requisitos legais.

3.2 — Na falta, ausência ou impedimento do Vice-Reitor Doutor Hen-
rique do Carmo Santos Madeira, a presidência dos júris a que se refere 
o número anterior incumbirá à Vice-Reitora Doutora Cristina Maria da 
Silva Robalo Cordeiro e na falta, ausência ou impedimento desta, ao 
Vice-Reitor Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins.

4 — Por força do presente Despacho, considera-se revogado o Des-
pacho n.º 2973/2010, de 15 de Fevereiro.

10 de Setembro de 2010. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 14484/2010
Nos termos dos artigos 80.º e 83.º-A do ECDU e do artigo 31.º, 

n.º 1, alínea s), dos Estatutos da Universidade de Lisboa, é aprovado o 
Regulamento da Universidade de Lisboa em matéria de equiparação a 
bolseiro dos docentes.

Reitoria da Universidade de Lisboa, 6 de Setembro de 2010. — O Rei-
tor, Prof. Doutor António Sampaio da Nóvoa.

Regulamento de equiparação a bolseiro
Ouvido o Senado,
Nos termos dos artigos 80.º e 83.º-A do ECDU e do artigo 31.º, 

n.º 1, alínea s), dos Estatutos da Universidade de Lisboa, é aprovado o 

Regulamento da Universidade de Lisboa em matéria de equiparação a 
bolseiro dos docentes.

Artigo 1.º
Bolsas de estudo e equiparação a bolseiro

1 — Os docentes da Universidade de Lisboa podem ser equiparados 
a bolseiro, no País ou no estrangeiro, pela duração que se revelar mais 
adequada ao objectivo e com ou sem vencimento, nos termos deste 
regulamento.

2 — Os docentes da Universidade de Lisboa podem candidatar-se 
a bolsas de estudo, no País ou no estrangeiro, nos termos deste regu-
lamento.

Artigo 2.º
Requisitos

1 — A concessão do regime de equiparação a bolseiro pressupõe:
a) O reconhecimento do interesse público na iniciativa;
b) A inexistência de prejuízo para o serviço.

2 — Não são concedidas equiparações a bolseiro com duração inferior 
a três meses.

3 — As situações de mobilidade de curta duração têm o seu enqua-
dramento no artigo 13.º do Regulamento de Prestação de Serviço dos 
Docentes da Universidade de Lisboa.

Artigo 3.º
Situação funcional

1 — A equiparação a bolseiro caracteriza-se pela dispensa temporária, 
total ou parcial, do exercício das funções, sem prejuízo dos direitos 
inerentes ao seu efectivo desempenho, designadamente o abono da 
respectiva remuneração, salvo nos casos de equiparação a bolseiro sem 
vencimento, e a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos 
legais.

2 — A equiparação a bolseiro é temporária e não implica a perda do 
posto de trabalho.

Artigo 4.º
Competência e Procedimento

1 — Compete ao Reitor, com faculdade de delegação, conceder a 
equiparação a bolseiro, mediante despacho que fixará a respectiva du-
ração, condições e termos.

2 — O procedimento a seguir é o seguinte:
a) Requerimento do interessado dirigido ao Reitor, entregue nos ser-

viços de pessoal de cada unidade orgânica com a antecedência mínima 
de trinta dias em relação ao período em que pretende beneficiar da 
equiparação a bolseiro, devendo identificar a actividade a que respeita, 
a duração, o interesse científico, pedagógico e cultural e os resultados 
previsíveis para a valorização do docente;

b) Instrução do processo nas unidades orgânicas, sendo ouvido o 
Director;

c) Decisão pelo Reitor, em prazo não superior a trinta dias.

3 — A autorização de equiparação a bolseiro é revogável a todo o 
tempo, com fundamento no incumprimento das obrigações a que ficou 
sujeito o equiparado.

4 — O despacho que concede a equiparação a bolseiro será objecto 
de publicação na 2.ª série do Diário da República, quando envolva 
dispensa total do exercício das respectivas funções por período igual 
ou superior a seis meses.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da respectiva 
publicação no Diário da República.
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 Despacho n.º 14485/2010
Nos termos dos artigos 83.º e 83.º -A do ECDU e no uso dos poderes 

conferidos no artigo 31.º, n.º 1, alínea s), dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa, é aprovado o Regulamento da Universidade de Lisboa relativo 
ao Professor Emérito.

Reitoria da Universidade de Lisboa, 6 de Setembro de 2010. — O Rei-
tor, (Prof. Doutor António Sampaio da Nóvoa).
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Regulamento de Professor Emérito
A Universidade de Lisboa concede o título de Professor Emérito, de 

modo excepcional, aos professores catedráticos jubilados e aposentados 
que se distinguiram pela sua acção continuada ao longo dos anos, pelo 
prestígio adquirido no seu campo académico e científico e pela projecção 
nacional e internacional da Universidade de Lisboa.

Assim,
Vista a deliberação do Senado, tomada ao abrigo do artigo 41.º, n.º 2, 

alínea c), dos Estatutos da Universidade de Lisboa,
Nos termos dos artigos 83.º e 83.º -A do ECDU e no uso dos poderes 

conferidos no artigo 31.º, n.º 1, alínea s), dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa, é aprovado o Regulamento da Universidade de Lisboa relativo 
ao Professor Emérito.

Artigo 1.º
Professor Emérito

1 — Professor Emérito é a distinção honorífica que, a título excep-
cional, a Universidade de Lisboa concede aos professores catedráticos 
jubilados e aposentados que se distinguiram ao seu serviço pelo relevante 
contributo dado ao avanço da ciência e da cultura.

2 — Compete aos Conselhos Científicos ou ao Conselho Universitário 
a proposta fundamentada de atribuição do título de Professor Emérito, 
sendo a decisão proferida pelo Reitor.

Artigo 2.º
Estatuto

1 — O título de Professor Emérito é concedido a título vitalício.
2 — O Professor Emérito pode, por deliberação do Conselho Cientí-

fico, e nas condições previstas no artigo 83.º do ECDU:
a) Orientar dissertações de mestrado e teses de doutoramento e integrar 

os respectivos júris;
b) Integrar júris de provas de agregação;
c) Participar como investigador nas actividades dos centros e unidades 

de investigação.

3 — A título excepcional, o Professor Emérito pode, quando se revele 
necessário, tendo em conta a sua especial competência:

a) Integrar júris dos concursos da carreira docente e de investiga-
ção;

b) Leccionar aulas e seminários de licenciatura, mestrado e doutora-
mento e proceder a avaliações dos estudantes.

4 — As funções e prerrogativas previstas nos números anteriores são 
autorizadas pelo período de cinco anos, prorrogável.

5 — O Conselho Científico pode convidar o Professor Emérito a 
participar nas suas reuniões, sem direito de voto.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da respectiva 
publicação no Diário da República.
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 Despacho n.º 14486/2010
Nos termos dos artigos 6.º e 83.º -A do ECDU e do artigo 31.º, n.º 1, 

alínea s), dos Estatutos da Universidade de Lisboa, é aprovado o Regu-
lamento da Universidade de Lisboa em matéria de prestação de serviço 
dos docentes.

Reitoria da Universidade de Lisboa, 6 de Setembro de 2010. — O Rei-
tor, (Prof. Doutor António Sampaio da Nóvoa).

Regulamento sobre Prestação de Serviço dos Docentes
A Universidade de Lisboa adopta procedimentos simples de organi-

zação do serviço dos docentes, procurando a necessária harmonização 
entre um adequado planeamento estratégico e a liberdade pedagógica e 
científica de cada docente.

O projecto académico individual é um instrumento facultativo, que se 
introduz a título experimental. Para a Universidade de Lisboa, constitui 
um documento importante ao permitir o conhecimento dos projectos e 
das actividades dos docentes. Para cada professor, o projecto académico 
individual estabelece as preferências individuais, designadamente em 
matéria de distribuição do serviço docente e, em particular, fundamenta 
situações especiais, designadamente a dispensa total ou parcial de ser-
viço docente para a realização de tarefas de investigação ou outras que 

correspondam ao programa estratégico da Universidade de Lisboa. O 
projecto académico individual constitui, igualmente, um referencial 
para a avaliação do desempenho, sempre que um docente tenha optado 
pela sua apresentação.

Assume -se uma maior proximidade entre a docência e a investigação, 
permitindo que um professor se possa dedicar, por períodos determi-
nados, unicamente a tarefas de investigação e que um investigador 
possa colaborar no trabalho docente, em particular nos programas de 
pós -graduação.

O Regulamento cria regras mais exigentes para a acumulação de 
funções com outras instituições, públicas ou privadas, não a autorizando 
sempre que haja conflito de interesses ou situações de concorrência com 
a Universidade de Lisboa. Simultaneamente, estabelecem -se condições 
para uma maior colaboração no seio das áreas estratégicas e entre as 
unidades orgânicas da Universidade. Será publicado um regulamento 
interno que permita aos docentes realizarem, na Universidade, outras 
actividades de prestação de serviços, de contratos e de projectos com 
financiamento externo.

O presente Regulamento promove a mobilidade dos docentes e in-
vestigadores e a sua internacionalização, facilitando as autorizações de 
deslocação e a participação em actividades académicas e científicas, 
no país e no estrangeiro.

Os regulamentos da Universidade de Lisboa aprovados no âmbito do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária serão objecto de avaliação 
no final do primeiro ano de vigência, a fim de serem introduzidas as 
correcções que se revelem oportunas.

Assim,
Ouvido o Senado,
Nos termos dos artigos 6.º e 83.º -A do ECDU e do artigo 31.º, n.º 1, 

alínea s), dos Estatutos da Universidade de Lisboa, é aprovado o Regu-
lamento da Universidade de Lisboa em matéria de prestação de serviço 
dos docentes.

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
Objecto e âmbito

1 — O presente Regulamento define, no âmbito da Universidade 
de Lisboa, a regulamentação necessária à execução do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, em matéria de prestação de serviço 
dos docentes.

2 — O presente Regulamento visa em especial permitir que os profes-
sores de carreira se possam dedicar, numa base de equilíbrio plurianual, 
por um tempo determinado e total ou parcialmente, a qualquer das 
componentes da actividade académica.

3 — O presente Regulamento é completado com um Código de Boas 
Práticas, de carácter não vinculativo.

Artigo 2.º
Deveres e direitos dos docentes

1 — Constituem deveres dos docentes da Universidade de Lisboa:
a) Participar, de forma actualizada e responsável, na formação dos alu-

nos e dos docentes e investigadores sob a sua coordenação, na produção 
e difusão de ciência, nos cargos de gestão académica e nas actividades 
de extensão universitária;

b) Desempenhar, com zelo, assiduidade e pontualidade, as funções 
docentes, bem como as demais tarefas que lhes sejam cometidas pelos 
órgãos de governo da Universidade ou das suas unidades orgânicas;

c) Cumprir as suas funções com lealdade, designadamente não se 
dedicando a actividades que possam concorrer ou entrar em conflito 
com os interesses da Universidade de Lisboa;

d) Observar os princípios, procedimentos, recomendações, boas práti-
cas e orientações sobre garantia da qualidade adoptados na Universidade 
de Lisboa.

2 — Constituem direitos dos docentes da Universidade de Lisboa:
a) Definir, de forma livre e independente, a orientação pedagógica e 

científica da sua actividade;
b) Escolher o quadro institucional que melhor se adeqúe ao exercício 

da sua actividade de investigação;
c) Ser avaliado pelo mérito do seu trabalho, de forma independente 

e imparcial, e com consequências do ponto de vista da progressão na 
carreira docente.




