
AVISO 

De acordo com as competências definidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º dos 

Estatutos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o Conselho de 

Escola aprovou, na sua reunião 17 de novembro de 2021, o projeto de alteração dos 

Estatutos, publicados em anexo ao Despacho n.º 2785/2014, do Reitor da Universidade 

de Lisboa, no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro, conforme consta 

do anexo ao presente Aviso. 

Em conformidade, e nos termos do previsto nos artigos 99 e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior, o projeto de alteração dos Estatutos do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa é submetido a consulta pública, para recolha 

de sugestões, procedendo-se, para o efeito, à publicação de extrato na 2.ª série do Diário 

da República e em versão integral na Internet, no sítio institucional do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (www.ics.ulisboa.pt), devendo os 

interessados enviar as suas sugestões, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação 

de extrato do presente projeto no Diário da República. 

As eventuais sugestões deverão ser dirigidas, por escrito, dentro do período acima 

referido, ao Presidente do Conselho de Escola, devendo ser remetidas por correio 

eletrónico (conselho.escola@ics.ulisboa.pt). 

25 de novembro de 2021. — O Presidente do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, António Jorge Pais Costa Pinto 

 

 

ANEXO 

Projeto de alteração dos Estatutos do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa 

 

O Preâmbulo e os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º, 17.º, 18.º, 20.º, 22.º, 

23.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º, 35.º, 36.º, 37.º 38.º e 40.º dos Estatutos do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, bem como o Anexo I, artigos 1.º, 2.º, 3.º 5.º, 6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º do Regulamento Eleitoral e o Anexo 

II homologados pelo Despacho n.º 2785/2014, do Reitor da Universidade de Lisboa, 

publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro, passando a ter a 

seguinte redação: 



 

«Preâmbulo 

O Instituto de Ciências Sociais foi criado na Universidade de Lisboa pelo Decreto-Lei 

n.º 46, de 10 fevereiro de 1982, que o definiu como um “organismo interdisciplinar de 

investigação e formação científicas”. O ICS tem a sua origem na institucionalização do 

Gabinete de Investigações Sociais (GIS), organismo fundado em 1962 graças ao 

pioneirismo de Adérito Sedas Nunes. Aí se investigavam as realidades sociais e os 

problemas específicos da sociedade portuguesa, ao mesmo tempo que se levava a cabo a 

formação de especialistas em ciências sociais, até então quase inexistentes no país. 

[…] 

[…]  

[…]  

Tendo decorrido sete anos após a homologação dos Estatutos do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, verificou -se a necessidade de proceder à sua revisão 

e adaptá-los aos desafios atuais. 

Assim, nos termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea a) dos anteriores estatutos, o Conselho 

de Escola aprova os novos Estatutos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa. 

 

Artigo 1.º 

[…] 

1 — O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa é uma instituição 

interdisciplinar de investigação, formação avançada e extensão universitária na área das 

ciências sociais, tendo por missão: 

a) […] 

b) Ministrar ensino pós-graduado em Ciências Sociais, com uma orientação para a 

investigação associada a projetos em curso, privilegiando a integração numa comunidade 

internacionalizada e interdisciplinar que promova a mobilidade através de programas em 

rede; 

c) Realizar atividades alargadas de extensão universitária e de diálogo ciência-

sociedade, assumindo especial relevo os Observatórios sobre a Sociedade Portuguesa, 

nomeadamente no que se refere à produção de informação para decisores e à análise de 

políticas públicas, dos seus impactos e de infraestruturas de conhecimento. 

2 — […] 



3 — […] 

 

Artigo 2.º 

[…] 

[…]  

a) Realizar, por si ou em colaboração com entidades públicas ou privadas, nacionais, 

estrangeiras, supranacionais e ou internacionais, estudos e investigações de índole 

fundamental e aplicada ou ainda orientados para o ensino, incentivando a difusão 

internacional da produção científica dos seus investigadores e docentes, bem como a 

valorização social e económica dos resultados obtidos; 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) Acolher investigadores, docentes e estudantes no âmbito das Linhas Temáticas e 

dos Grupos de Investigação do Instituto; 

f) […] 

g) Encarregar-se da realização de estudos, investigações e outros trabalhos que lhe 

sejam encomendados por entidades, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras, 

supranacionais ou internacionais e, bem assim, cometer a outras entidades, nacionais ou 

estrangeiras, a realização de trabalhos necessários à execução dos programas de 

atividades do Instituto; 

h) Participar na definição e execução das políticas de ciência e de ensino no domínio 

específico da sua atividade, além de fornecer perícia no âmbito das políticas públicas; 

i) Colaborar com as outras Escolas e outras entidades da Universidade de Lisboa e com 

outras Universidades portuguesas, estrangeiras e internacionais na realização de projetos 

de investigação, de cursos e de quaisquer outras atividades de interesse comum; 

j) Contribuir para o desenvolvimento e valorização das ciências sociais na 

Universidade de Lisboa e no país; 

k) […] 

l) […] 

m) […] 

n) […] 

o) […] 



p) Promover, enquanto instituição primordialmente vocacionada para a investigação 

científica, a publicação dos produtos realizados em revistas e editoras de reconhecido 

mérito; 

q) Promover a difusão do conhecimento científico e a disseminação pública dos 

resultados das investigações e outras atividades científicas junto de públicos não 

académicos; 

r) Promover a criação e atualização de infraestruturas de conhecimento, isoladamente 

ou em colaboração, designadamente bases de dados, arquivos e observatórios, colocando 

essa informação ao serviço das comunidades académica e não académica; 

s) Promover a participação nas infraestruturas e redes arquivísticas e de investigação 

internacionais. 

Artigo 3.º 

[…] 

1 — No âmbito da autonomia que lhe é reconhecida no n.º 2 do artigo 1.º, o Instituto 

goza de liberdade na definição dos seus objetivos e programas de investigação, de ensino 

e extensão universitária. 

2 — […] 

 

Artigo 4.º 

[…] 

1 — O Instituto de Ciências Sociais é solidário com as demais unidades Escolas e 

entidades da Universidade na complementaridade dos saberes, na abertura a uma visão 

inter e transdisciplinar, na investigação científica, na formação pós-graduada e nos 

serviços de extensão universitária.  

2 – O Instituto de Ciências Sociais pode integrar unidades transversais destinadas ao 

reforço da coesão interna, à cooperação interdisciplinar e transdisciplinar e à maior 

eficácia na utilização dos recursos humanos, materiais e tecnológicos da Universidade de 

Lisboa, nomeadamente Colégios e Redes Temáticas. 

3 — O Instituto de Ciências Sociais participa nos órgãos de governo da Universidade 

e enquadra a sua ação no âmbito das deliberações por eles tomadas. 

 

Artigo 7.º 

Estruturas de investigação, formação, extensão e acompanhamento 

1 — […] 



2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os projetos de investigação 

enquadram-se em linhas temáticas e grupos de investigação. 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

6 — […] 

7 — Para a realização das demais atividades, o Instituto pode criar comissões, as quais 

serão aprovadas pelos órgãos competentes do Instituto e objeto de regulamentação, a 

publicar no Diário da República. 

8 — São desde já instituídas as seguintes comissões: 

a) Comissão de Igualdade de Género, a regulamentar pelo Conselho de Escola; 

b) Comissão de Ética, a regulamentar pelo Conselho Científico; 

c) Comissão de Extensão Universitária, a regulamentar pelo Conselho de Escola.  

9 — Poderá ainda ser instituída uma provedoria da Comunidade ICS para 

acompanhamento de situações e ocorrências que exijam proteção e salvaguarda de 

direitos dos seus membros, cuja missão, atribuições, composição, nomeação e mandato 

consta de Regulamento a aprovar pelo Conselho de Escola. 

 

Artigo 8.º 

[…] 

1 — Os serviços técnicos e administrativos têm as atribuições necessárias ao 

cumprimento da missão do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e 

compete-lhes apoiar as atividades de investigação, de ensino, de extensão, 

acompanhamento e de funcionamento geral do Instituto. 

2 — A organização e funções dos serviços técnicos e administrativos do Instituto são 

objeto de Regulamento Orgânico aprovado por despacho do Diretor, por sua iniciativa, 

ou sob proposta do Diretor Executivo. 

3 — Os serviços técnicos e administrativos são dirigidos pelo Diretor Executivo. 

4 — A estrutura dirigente dos serviços consta do Anexo II aos presentes Estatutos. 

 

Artigo 9.º 

[…] 

São órgãos de governo do Instituto: 

a) […]; 



b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

 

Artigo 11.º 

[…] 

1 — Os órgãos colegiais previstos no artigo 9.º devem aprovar um regimento interno 

próprio, definindo, se for caso disso, os respetivos modos de funcionamento.  

2 — […] 

 

Artigo 12.º 

[…] 

1 — […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — […] 

5 — Os membros a que se refere a alínea d) do n.º 1 são cooptados pelos membros 

eleitos do Conselho de Escola, por maioria absoluta dos votos, tendo o seu mandato uma 

duração idêntica à dos membros eleitos. 

 

Artigo 17.º 

[…] 

1 — O mandato do Diretor é de 3 anos, podendo ser renovado uma vez. 

2 — […] 

 

Artigo 18.º 

[…] 

1 — […] 



2 — O Diretor fica dispensado, querendo, de serviço docente ou de investigação, sem 

prejuízo de, por sua iniciativa, o poder prestar total ou parcialmente. 

3 — Nas suas faltas e impedimentos, ou em caso de incapacidade temporária, o Diretor 

é substituído no exercício das suas funções pelo Subdiretor por ele designado, ou, na sua 

impossibilidade ou falta de indicação, pelo investigador mais antigo de categoria 

académica mais elevada que seja membro do Conselho de Gestão. 

 

Artigo 20.º 

[…] 

1 — […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) Assegurar o bom funcionamento do Instituto, em todas as suas atividades de 

investigação, formação e extensão universitária; 

e) […] 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i) [..] 

2 — […] 

a) Orientar e superintender a gestão administrativa e financeira do Instituto, 

assegurando a eficiência no emprego dos seus meios e recursos; 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) [anterior alínea f)] 

g) [eliminada] 

3 — […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

4 — […] 



 

Artigo 22.º 

[…] 

1 — O Conselho Científico é composto por 15 investigadores e docentes, sendo a 

maioria dos seus membros eleita de entre investigadores e professores de carreira, nos 

termos do n.º 2 do artigo 102.º, da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. 

2 — […] 

3 — […] 

4 — O Presidente pode convidar para participar nas reuniões do Conselho Científico 

investigadores e professores do Instituto ou membros externos, para intervir, sem direito 

a voto, sobre assuntos considerados relevantes. 

 

Artigo 23.º 

Duração do mandato 

1 — O mandato do Presidente do Conselho Científico é de três anos, renovável uma 

vez. 

2 — O mandato dos membros do Conselho Científico é de três anos, renovável. 

 

Artigo 24.º 

[…] 

1 — […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) Pronunciar-se sobre as atividades de investigação, formação, extensão e 

acompanhamento do Instituto; 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i) […] 

j) […] 

k) […] 

l) […] 



m) […] 

n) […] 

o) […] 

p) […] 

q) […] 

r) […] 

s) […] 

t) […] 

2 — Relativamente a provas académicas, pessoal de investigação e docente, compete 

ao Conselho Científico: 

a) Nomear os orientadores das dissertações de mestrado e de doutoramento (anterior 

alínea b); 

b) Propor a constituição dos júris de mestrado (anterior alínea c); 

c) Propor a constituição dos júris de doutoramento (anterior alínea d); 

d) Propor a constituição de júris de reconhecimento de habilitações a nível de mestrado 

e de doutoramento (novo); 

e) Propor a constituição dos júris das provas de habilitação e de agregação; 

f) Definir, sempre que necessário, as áreas para efeitos de abertura de concursos nas 

carreiras de investigação e docente; 

g) Praticar os outros atos previstos na lei relativos às carreiras de investigação e 

docente e ao recrutamento do pessoal por elas abrangido. 

3 — […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

4 — […] 

a) […] 

b) […] 

5 — Sem prejuízo de avocação, ficam delegadas no seu presidente as competências 

constantes das alíneas f), g), h), e p) do n.º 1. 

 

Artigo 25.º 



Instituição, composição e competências da Comissão de Estudos Pós-graduados 

1 — […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

6 — O mandato dos membros da Comissão de Estudos Pós-Graduados é idêntico ao 

dos membros do Conselho Científico, renovável. 

7 — Sem prejuízo de avocação, ficam delegadas na Comissão de Estudos Pós-

Graduados as competências constantes das alíneas l), m) e n) do n.º 1 e alíneas a) a e) do 

n.º 2 do artigo 24.º 

 

Artigo 29.º 

[…] 

1 — O mandato do Presidente do Conselho Pedagógico é de três anos, renovável uma 

vez. 

2 — O mandato dos investigadores ou docentes é de três anos, renovável. 

3 — O mandato dos estudantes é de dois anos não renovável.  

 

Artigo 30.º 

[…] 

[…] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) Apreciar as queixas relativas a insuficiências pedagógicas, que nomeadamente 

desrespeitem a Carta de Ética do ICS, e propor as providências necessárias;  

g) […] 

h) […] 

i) […] 

j) […] 

k) […] 



l) […] 

 

 

Artigo 36.º 

Designação, competências e substituição 

1 — O Diretor Executivo é livremente nomeado e exonerado pelo Diretor do Instituto, 

competindo-lhe a gestão corrente e a coordenação dos serviços do Instituto, sob a 

orientação do Diretor do Instituto. 

2 — […] 

3 — […] 

4 — O cargo de Diretor Executivo do Instituto é qualificado como cargo de direção 

superior de 2.º grau, em conformidade com a subalínea ii) da alínea a) do artigo 6.º do 

Anexo aos Estatutos da Universidade de Lisboa e do n.º 2 do artigo 1.º do Anexo II aos 

presentes estatutos. 

Artigo 37.º 

[…] 

Órgãos do Instituto 

1 — Os membros eleitos e designados para os órgãos do Instituto em funções à data 

da entrada em vigor dos presentes Estatutos completam os respetivos mandatos. 

2 — A limitação dos mandatos consecutivos prevista no n.º 1 do artigo 17.º, no n.º 1 

do artigo 23.º e no n.º 1 do artigo 29.º aplica-se aos mandatos cumpridos e em curso nos 

correspondentes órgãos. 

Artigo 38.º 

[…] 

1 — […] 

a) […] 

b) […] 

2 — […] 

a) […] 

b) […] 

3 — Os projetos são submetidos a discussão pública pelo prazo trinta dias. 

 

Artigo 39.º 

[…] 



1 — Os Estatutos, com o Regulamento Eleitoral anexo, ou as respetivas alterações, 

são homologados pelo Reitor nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 26.º dos Estatutos 

da Universidade de Lisboa. 

2 — Homologados os Estatutos, ou as respetivas alterações, os mesmos são enviados 

para publicação no Diário da República e entram em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 

 

ANEXO I 

Artigo 1.º 

[…] 

O presente regulamento estabelece os princípios, as regras e os procedimentos 

aplicáveis às eleições para os órgãos de governo do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, em conformidade com o disposto nos respetivos Estatutos, do 

qual constitui parte integrante. 

 

Artigo 2.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

 3 — Não é admitido o voto por procuração ou por correspondência. 

 4 — Por razões profissionais, devidamente justificadas e validadas pela Comissão 

Eleitoral, é permitido o voto antecipado a partir da data de elaboração dos boletins de 

voto para a eleição dos membros do Conselho de Escola e do Conselho Científico. 

 

Artigo 3.º 

Disposições gerais sobre órgãos colegiais 

1 — Salvo disposição em contrário, os membros dos vários corpos dos órgãos colegiais 

de governo do Instituto são eleitos pelo conjunto dos seus pares, pelo sistema de 

representação proporcional e pelo método da média mais alta de Hondt. 

2 — Os membros dos órgãos colegiais são eleitos em listas plurinominais, organizadas 

em conformidade com a legislação em vigor sobre o regime da representação equilibrada 

entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública, 

dispondo o eleitor de um voto singular de lista. 



3 — Caso as listas apresentadas não cumpram o limiar mínimo de representação 

equilibrada entre homens e mulheres devem ser regularizadas no prazo de 3 dias úteis, 

sob pena da sua rejeição pela Comissão Eleitoral, nos termos legais.  

4. Sem prejuízo de disposição em contrário, as listas devem conter o número de 

efetivos do respetivo corpo e mais 50% de suplentes, arrendado para o número 

imediatamente superior respeitando o disposto no n.º 1 do artigo 22.º dos Estatutos. 

5 — A renúncia ao mandato de membros eleitos é livre, operando-se mediante 

declaração escrita apresentada pessoalmente ao presidente do órgão.  

 

Artigo 5.º 

[…] 

1 — As vagas que ocorram no Conselho de Escola, no Conselho Científico e no 

Conselho Pedagógico são preenchidas pelas pessoas que figurem seguidamente nas 

respetivas listas e segundo a ordem nelas indicada, salvaguardando, quanto ao Conselho 

Científico, a proporção estabelecida no n.º 1 do artigo 22.º dos Estatutos. 

2 — […] 

3 — Os novos titulares eleitos apenas completam os mandatos dos substituídos. 

 

Artigo 6.º 

Marcação das eleições 

Salvo quanto ao Conselho Científico, as eleições são marcadas pelo Diretor do 

Instituto, ouvido o presidente do órgão colegial cessante. 

 

Artigo 7.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — Os membros a que se refere a alínea d) do n.º 1 artigo 12.º dos Estatutos são 

cooptados pelos membros eleitos do Conselho de Escola, devendo cada membro obter a 

maioria absoluta dos votos e tendo o seu mandato uma duração idêntica à dos membros 

eleitos. 

5 — […] 

a) […] 



b) […] 

c) […] 

 

Artigo 8.º 

[…] 

1 — […] 

2 — Os cadernos eleitorais reportam-se à situação existente à data de início do 

processo eleitoral. 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

 

Artigo 9.º 

Data da eleição do Conselho de Escola 

1 — As eleições para o Conselho de Escola devem ocorrer durante os dois meses 

anteriores ao termo do mandato dos seus membros. 

2 — A marcação faz -se com a necessária publicidade, com a antecedência mínima de 

15 dias e salvaguardando uma margem mínima de cinco dias entre a publicitação dos 

cadernos eleitorais e a data em que têm de ser apresentadas as candidaturas. 

 

Artigo 12.º 

[…] 

1 — Marcadas as eleições, o Presidente do Conselho de Escola cessante nomeia, no 

prazo de três dias úteis, uma Comissão Eleitoral, constituída por: 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

2 — […] 

3 — […] 

 

Artigo 13.º 

[…] 

1 — […] 



a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) De um modo geral, superintender em tudo o que respeite à preparação, organização 

e funcionamento da votação. 

2 — […] 

 

Artigo 14.º 

Campanha eleitoral 

 A campanha eleitoral inicia-se no 6.º dia anterior ao da eleição e cessa 12 horas 

antes do ato eleitoral. 

 

Artigo 15.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — [Eliminado] 

 

Artigo 16.º 

[…] 

1 — […] 

2 — Após o fecho das urnas procede-se à contagem dos votos, elaborando-se uma ata 

assinada por todos os membros da mesa e da Comissão Eleitoral presentes, onde são 

registados os resultados finais. 

3 — […] 

4 — […] 

 

Artigo 17.º 

[…] 

1 — […] 

2 — A eleição do Diretor do Instituto deve ocorrer durante os dois meses anteriores 

ao termo do mandato do Diretor cessante ou, em caso de vacatura, dentro do prazo 

máximo de três meses após a declaração de vacatura do cargo. 

3 — […] 



4 — […] 

5 — […] 

6 — […] 

7 — […] 

Artigo 18.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — As eleições realizam-se durante os dois meses anteriores ao termo do mandato 

dos membros do Conselho Científico. 

 

Artigo 19.º  

Comissão eleitoral  

1 — No que respeita à eleição dos membros do Conselho Científico, o presidente do 

Conselho Científico cessante nomeia uma Comissão Eleitoral, constituída por: 

a) Um presidente, escolhido de entre os docentes ou investigadores de carreira, desde 

que não se encontrem em período experimental; 

b) Dois elementos, que podem ser docentes ou investigadores. 

2 — Os proponentes de cada candidatura, simultaneamente à sua apresentação, 

designam um seu representante junto da Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 20.º 

Funções da Comissão Eleitoral 

A Comissão Eleitoral para as eleições do Conselho Científico tem, com as necessárias 

adaptações, as funções a que se refere o artigo 13.º do presente Regulamento Eleitoral. 

 

Artigo 21.º (anterior artigo 19.º) 

Eleição 

1 — […] 

2 — Os membros estudantes do Conselho Pedagógico são eleitos de entre os 

estudantes inscritos regularmente nos ciclos ministrados no Instituto. 

3 — […] 

4 — […] 

 



Artigo 20.º (Eliminado) 

 

ANEXO II 

Organização e funcionamento dos serviços do ICS 

Artigo 1.º 

Estrutura dirigente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

1 — Os serviços do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa são 

coordenados por dirigentes de acordo com a tipologia referida nos números seguintes, 

devendo a sua organização concreta ser densificada no regulamento a que alude o n.º 2 

do artigo 8.º dos Estatutos. 

2 — Os serviços do Instituto têm a seguinte composição dirigente de nível superior:  

— O cargo de Diretor Executivo do Instituto é qualificado como cargo de direção 

superior de 2.º grau, em conformidade com a subalínea ii) da alínea a) do artigo 6.º do 

Anexo aos Estatutos da Universidade de Lisboa. 

3 — Os serviços do Instituto têm a seguinte composição dirigente de nível intermédio: 

a) Chefia de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau em conformidade com a 

alínea c) do artigo 6.º do Anexo aos Estatutos da Universidade de Lisboa, em cada uma 

das seguintes Divisões: 

i) Divisão de I&D e Formação Avançada; 

ii) Divisão Administrativa e Financeira; 

iii) Divisão de Recursos Humanos e Apoio Geral. 

b) Coordenador de Núcleo ou de Serviço, que corresponde a cargo de direção 

intermédia de 3.º grau em conformidade com a alínea d) do artigo 6.º do Anexo aos 

Estatutos da Universidade de Lisboa, em cada uma das seguintes unidades operativas: 

i) Contabilidade, Orçamento e Prestação de Contas; 

ii) Gestão administrativa e financeira de projetos de I&D; 

iii) Gestão técnico-científica de I&D; 

iv) Gestão Académica; 

v) Biblioteca; 

vi) Edições – Imprensa de Ciências Sociais e Análise Social; 

vii) Gestão de Tecnologias de Informação e Comunicação; 

viii) Manutenção, conservação das instalações e gestão dos espaços. 



c) Coordenador de Núcleo ou de Serviço, que corresponde a cargo de direção 

intermédia de 4.º grau em conformidade com a alínea d) do artigo 6.º do Anexo aos 

Estatutos da Universidade de Lisboa, em cada uma das seguintes unidades operativas: 

i) Compras e Património; 

ii) Informática, Segurança e Suporte ao Utilizador; 

iii) Comunicação, Imagem e Relações-Públicas. 

4 — O provimento dos cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º graus far-se-á por 

deliberação do Conselho de Gestão, tendo por referência a importância estratégica para a 

instituição, o grau de complexidade da atividade, o volume de trabalho, o nível de 

autonomia e responsabilidade exigida e a necessidade de coordenação de equipas. 

 

Artigo 2.º 

Remuneração 

Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º grau têm direito a uma 

remuneração base mensal de, respetivamente, 60 % e 50 % do padrão fixado para o cargo 

de Diretor-Geral, nos termos do estabelecido nos Estatutos da Universidade de Lisboa.  

 

Artigo 3.º 

Competências 

1 — Aos titulares destes cargos cabe, para além das competências referidas no 

Regulamento Orgânico a que alude o n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos, assegurar o 

cumprimento de todas as funções do respetivo serviço ou núcleo, exercer qualquer 

competência que lhes seja delegada, cabendo-lhes, ainda, zelar pelo funcionamento e 

dinamização do serviço ou núcleo, nomeadamente:  

a) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido no serviço sob a sua 

responsabilidade e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação de 

serviços, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;  

b) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando 

os funcionários do serviço sob a sua responsabilidade, proporcionando-lhes os adequados 

conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de 

trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade dos 

serviços a prestar;  

c) Divulgar junto dos trabalhadores do serviço sob a sua responsabilidade os 

documentos internos e as normas de procedimento a adotar, bem como debater e 



esclarecer as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos, de forma a garantir o 

empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos funcionários;  

d) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores do serviço sob 

a sua responsabilidade, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como 

cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;  

e) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores sob a sua 

responsabilidade e propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao 

suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação;  

f) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período 

normal de trabalho por parte dos trabalhadores sob a sua responsabilidade.  

2 — As coordenações de serviços correspondentes a cargos de direção intermédia de 

3.º e 4.º grau estão associadas ao nível de complexidade das funções a exercer.  

 

Artigo 4.º 

Comissões de serviço 

Para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, com as respetivas alterações, estabelece-se que as comissões de serviço do 

pessoal dirigente se mantêm em vigor até ao seu termo. 

 

Artigo 5.º 

Revisão do Regulamento Orgânico  

O Diretor dispõe de 90 dias, contados da data da publicação dos presentes Estatutos, 

para adequar o Regulamento Orgânico aos presentes Estatutos. 

 


