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 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 1892/2018

Delegação de Competências para realização de despesas
e autorização de pagamentos

O Conselho de Gestão da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-
versidade de Lisboa, constituído pelo Diretor da Faculdade Professor 
Doutor Luís Miguel Pires Lopes, pelo Vice -Diretor Professor Doutor 
Jaime Pereira Fontes de Almeida Portugal, e pela Diretora Executiva 
Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes, ao abrigo do artigo 95.º do 
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, e do artigo 51.º dos 
Estatutos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 
conjugados com o disposto no artigo 109.º n.º 1, do Código dos Contratos 
Públicos, delibera, na sua reunião de 5 de janeiro de 2018, nos termos 
e para os efeitos previstos nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedi-
mento Administrativo delegar as competências que a lei originariamente 
lhe confere da forma adiante indicada:

1 — Delegar no Diretor da Faculdade, o Professor Doutor Luís Miguel 
Pires Lopes, a competência para a autorização de despesa e a decisão 
de contratar, e em casos de sua ausência, falta ou impedimento, no Vice-
-Diretor, Professor Doutor Jaime Pereira Fontes de Almeida Portugal a 
competência ora delegada;

2 — Considerando como sendo um ato de administração ordinária, 
a autorização de pagamento de despesas que estejam devidamente au-
torizadas e em condições de se processar o seu pagamento, delegar a 
competência para autorização de pagamentos, na Diretora Executiva, 
Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes, sendo que posteriormente 
todos os processos de pagamento são homologados na próxima reunião 
de Conselho de Gestão;

3 — Determinar que todas as ordens de pagamento devem, obrigato-
riamente, reunir sempre duas assinaturas, em que uma assinatura deverá 
ser sempre de um membro do Conselho de Gestão;

4 — Delegar no Diretor Clínico, o Professor Catedrático Doutor João 
Manuel Aquino Marques:

a) A competência de autorizar a alteração dos planos de tratamento 
médico que impliquem alteração de valores a cobrar pelos atos médicos;

b) A competência de autorizar a emissão de Notas de Crédito e reem-
bolso de valores cobrados pelos atos médicos;

c) A competência para autorizar o pagamento dos atos médicos em 
prestações, desde que sejam de acordo com as regras definidas pelo 
Conselho de Gestão.

5 — Delegar na Diretora Executiva, Cristina da Silva Figueira Fer-
nandes, a competência para a celebração de contratos ao abrigo do 
artigo 21.º do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente referente 
ao aluguer do Auditório Professor Simões dos Santos e outros espaços 
da Faculdade, considerando -se ratificados, nos termos do artigo 164.º do 
Código do Procedimento Administrativo, todos os atos que, no âmbito 
do poder ora subdelegado, tenham sido praticados, desde o dia 21 de 
novembro de 2014.

A presente deliberação produz efeitos no dia seguinte à sua publica-
ção, considerando -se ratificados, nos termos do artigo 164.º do Código 
do Procedimento Administrativo, todos os atos que, no âmbito dos 
poderes ora subdelegados, tenham sido praticados, desde o dia 27 de 
dezembro de 2017.

Por força da presente deliberação, considera -se revogado o Despacho 
n.º 11875/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, 
de 4 de outubro.

09/02/2018. — O Conselho de Gestão: Professor Doutor Luís Miguel 
Pires Lopes — Professor Doutor Jaime Pereira Fontes de Almeida 
Portugal — Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes.

311126292 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 1893/2018
Nos termos do artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de 

abril, homologo o resultado final de Aprovado, das provas de Ha-
bilitação para o Exercício de Funções de Coordenação Científica, 
na área científica de Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica, 
requeridas pelo Doutor Miguel Adrião Mateus dos Reis no Instituto 
Superior Técnico.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

311120402 

 Despacho n.º 1894/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 17 de 

janeiro de 2017:
Doutor Leonardo Magalhães Macarini — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental, em regime de tempo integral, na categoria de Professor 
Associado, na área disciplinar de Álgebra e Topologia ou Análise Real 
e Análise Funcional de Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos 
ou Física -Matemática ou Geometria, do mapa de pessoal do Instituto 
Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, com direito 
à remuneração correspondente ao 1.º escalão e ao nível remuneratório 
entre o 61 e o 62 da tabela remuneratória única.

7 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311120046 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 1895/2018
1 — Despacho Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 60.º 

dos Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho 
Normativo n.º 13/2017, de 29 de agosto, publicados no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro de 2017, designo como 
Presidente do Conselho Cultural a Doutora Maria Eduarda Bicudo 
Azeredo Keating.

2 — O presente despacho produz efeitos imediatos.
7 de fevereiro de 2018. — O Reitor, Rui Vieira de Castro.

311128658 

 Despacho n.º 1896/2018
Considerando a publicação do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de ja-

neiro, que institui a fundação pública com regime de direito privado 
Universidade do Minho, nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de se-
tembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior 
(RJIES).

Considerando que as fundações se regem pelo direito privado, nomea-
damente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, 
sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes 
à Administração Pública, nomeadamente a prossecução do interesse 
público, bem como os princípios da igualdade, da imparcialidade, da 
justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do 
artigo 134.º do RJIES.

Considerando o disposto no artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento de Car-
reiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de Trabalho 
do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade do Minho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de maio de 2017.

Nestes termos, promovida a consulta pública do projeto de Regula-
mento, conforme estabelecido no artigo 101.º do Código de Procedi-
mento Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, e ouvidas as organizações sindicais, ao abrigo do disposto 
na alínea s) do n.º 1 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do 
Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, publica-
dos no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro de 2017, após 
aprovação pelo Conselho de Gestão, aprovo o Regulamento da Gestão 
da Carreira do Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de 
Contrato de Trabalho da Universidade do Minho, anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

7 de fevereiro de 2018. — O Reitor, Rui Vieira de Castro.

Regulamento da Gestão da Carreira do Pessoal
não Docente e não Investigador em Regime

de Contrato de Trabalho da Universidade do Minho

Preâmbulo
Como resulta do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de janeiro, a Univer-

sidade do Minho é atualmente uma instituição de ensino superior de 
natureza fundacional — fundação pública com regime de direito privado, 
nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro — pelo que, 
nos parâmetros legais e estatutários pertinentes, rege -se pelo direito 
privado, designadamente no que respeita à gestão de pessoal.
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Considerando o disposto no artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento de 
Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de maio 
de 2017, e a consequente necessidade de se proceder à elaboração 
e aprovação do Regulamento da Gestão da Carreira do Pessoal Não 
Docente e Não Investigador em Regime de Contrato de Trabalho da 
Universidade do Minho.

Neste contexto, estabelecem -se neste Regulamento os princípios e 
regras da gestão da carreira do pessoal não docente e não investigador 
em regime de contrato de trabalho na Universidade do Minho, bem 
como a atribuição de prémios de desempenho.

Nestes termos, promovida a consulta pública do projeto de Regula-
mento, conforme estabelecido no artigo 101.º do Código de Procedi-
mento Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, e ouvidas as organizações sindicais, ao abrigo do disposto na 
alínea s) do n.º 1 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do Minho, 
homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, publicados no 
Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro de 2017, é aprovado 
o Regulamento da Gestão da Carreira do Pessoal Não Docente e Não 
Investigador em Regime de Contrato de Trabalho da Universidade do 
Minho.

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação e Objeto

1 — O presente Regulamento é aplicável ao pessoal não docente e 
não investigador (adiante designado trabalhadores em regime privado 
ou trabalhadores) em regime de contrato de trabalho da Universidade do 
Minho integrados nas carreiras e categorias definidas no Regulamento 
de Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho.

2 — O presente regulamento estabelece os princípios e regras da 
gestão da carreira do pessoal não docente e não investigador em regime 
de direito privado.

Artigo 2.º
Definição

1 — As mudanças de categoria e as alterações da posição retributiva 
fazem -se por promoção e progressão respetivamente.

2 — A promoção é a mudança para a categoria imediatamente seguinte 
àquela que o trabalhador se encontre da respetiva carreira e opera -se para 
o nível retributivo imediatamente superior da nova categoria.

3 — A progressão é a mudança para a posição retributiva imediata-
mente seguinte àquela que o trabalhador se encontre dentro da mesma 
carreira e categoria.

Artigo 3.º
Promoção

1 — A promoção para a categoria superior exige, como condição 
prévia, a previsão da necessidade do seu preenchimento no mapa de 
pessoal relativo ao ano em causa.

2 — A promoção opera -se desde que se verifiquem, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:

a) Habilitações literárias e profissionais para o posto de trabalho a 
ocupar;

b) Aprovação em processo de recrutamento, nos termos do regula-
mento de carreiras, recrutamento e contratação em regime de contrato 
de trabalho do pessoal não docente e não investigador da Universidade 
do Minho.

Artigo 4.º
Progressão

1 — A progressão pode operar -se por três formas: obrigatória, por 
opção gestionária e por opção gestionária excecional.

2 — A progressão obrigatória ocorre independentemente da fixação 
de valores específicos no orçamento anual, para quem satisfaça, cumu-
lativamente, os seguintes requisitos:

a) Seis anos de permanência mínima no mesmo nível retributivo;
b) Valor médio da avaliação do desempenho de, pelo menos, 3,0 va-

lores nos seis anos anteriores;
c) Ausência de uma avaliação do desempenho negativa nos últimos 

quatro anos.

3 — A progressão por opção gestionária pode ocorrer, anualmente, 
para quem satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Proposta apresentada pelo superior hierárquico;
b) Três anos de permanência mínima no mesmo nível retributivo;
c) Valor médio da avaliação do desempenho de, pelo menos, 4,0 va-

lores em dois dos quatro anos anteriores;
d) Ausência de uma avaliação do desempenho inferior a 3,5 valores 

nos últimos quatro anos;
e) Satisfação dos limites quantitativos e ou financeiros fixados pelo 

órgão estatutariamente competente, até 15 de janeiro de cada ano, para 
alterações da posição retributiva por opção gestionária no ano em que 
faz efeito a referida alteração.

4 — Para satisfação dos limites referidos na alínea e) do número 
anterior, os candidatos à transição para o nível retributivo seguinte 
serão seriados por ordem decrescente das médias das classificações 
quantitativas obtidas nos últimos quatro anos de avaliação.

5 — Para efeitos do previsto no número anterior considera -se que, 
em caso de empate, os candidatos à transição são ordenados em função 
da antiguidade, sucessivamente, na categoria e carreira.

6 — A progressão por opção gestionária excecional pode ocorrer para 
o segundo nível retributivo superior àquele em que o trabalhador se 
encontra, em situações excecionais, desde que o trabalhador se inclua no 
universo definido para a alteração retributiva nos termos determinados 
no n.º 3, por despacho do Reitor, mediante proposta fundamentada do 
responsável do Serviço.

Artigo 5.º
Produção de efeitos da progressão

As alterações da posição retributiva resultantes da progressão reportam-
-se a 1 de janeiro do ano em que tiver lugar.

Artigo 6.º
Prémios de desempenho

1 — O Reitor fixa, fundamentadamente, no prazo de 15 dias após o iní-
cio da execução do orçamento, o universo das carreiras e categorias onde 
a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, tendo em conta 
as verbas orçamentais destinadas a suportar este tipo de encargos.

2 — A atribuição dos prémios de desempenho é feita por ordem 
decrescente da classificação quantitativa máxima ou imediatamente 
inferior a ela.

3 — Não podem ser atribuídos prémios de desempenho ao mesmo 
trabalhador em dois anos consecutivos.

4 — Em alternativa ao prémio de desempenho referido no n.º 1 pode, 
por opção do trabalhador, ser atribuído um acréscimo de três dias de 
férias.

Artigo 7.º
Casos omissos e dúvidas

Os casos de omissão e as dúvidas de interpretação e aplicação do 
presente Regulamento serão resolvidos por despacho do Reitor.

Artigo 8.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

311124186 

 Despacho n.º 1897/2018
Nos termos do disposto no artigo 41.º do Código do Procedimento 

Administrativo e no n.º 1 do artigo 44.º dos Estatutos da Universidade 
do Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, de 29 de 
agosto, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de 
setembro de 2017, e havendo necessidade de assegurar o normal funcio-
namento da Universidade nas minhas faltas, ausências e impedimentos, 
designo para me substituir, pela seguinte ordem, o Vice -Reitor:

1.º Rui Luís Gonçalves dos Reis;
2.º Margarida Paula Pedra Amorim Casal;
3.º Ricardo Jorge Silvério Magalhães Machado;
4.º Maria Manuela Reis Martins.

A presente designação tem efeitos a partir da data deste despacho.
8 de fevereiro de 2018. — O Reitor, Rui Vieira de Castro.

311127045 


