
Segunda Adenda ao Protocolo entre a Faculdade de Ciencias da Universidade de 

Lisboa e a Funda~ao da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa 

Procedimentos no ambito da gestao de Projectos 

Entre 

Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, na sequencia designada como FCUL, com sede no Campo 

Grande, Edificio C5, 1749-016 Lisboa, pessoa colectiva nQ 502 618 418, representado pelo seu Director, Professor 
Doutor Jose Manuel Pinto Paixao, 

e 

Funda~ao da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, na sequencia designada como FFCUL, organizac;:ao 
privada sem fins lucrativos, pessoa colectiva nQ 503 183 504, com sede no Edificio C1, Piso 3, Campo Grande, em 
Lisboa, neste acto representado pelos Vogais do Conselho de Administrac;:ao, Prof. Jose Manuel Rebordao e Prof~ 
Maria da Luz Mathias. 

As relac;:5es entre a Faculdade de Ciencias da Universidade de lisboa (FCUL) e a Fundac;:ao da Faculdade de Ciencias 
da Universidade de Lisboa (FFCUL) sao reguladas por um Protocolo de cooperac;:ao que vigora desde 15 de Julho de 

2002, e por uma Adenda ao Protocolo concluida em 15 de Marc;:o de 2010 (aqui referida como 1~ Adenda), que 
incide sobre os principios relativos a utilizac;:ao dos recursos da FCUL no ambito de projectos e servic;:os de I&DT da 

FFCU L. 

Dada a situac;:ao de reorganizac;:ao da Universidade de Lisboa e da propria FCUL, na sequencia da alterac;:ao dos 
estatutos da FFCUL em 2008, e face a relevancia que deve assumir a valorizac;:ao economica e social do 
conhecimento que e gerado ou utilizado pelos docentes e investigadores da FCUL, importa agora actualizar e 

clarificar os procedimentos que devem ser seguidos para os fluxos entre as duas partes, no respeito pelos 

Estatutos de ambas as instituic;:5es. 

Assim sendo, a FCUL e a FFCUL concordam com a presente Segunda Adenda, que se express a atraves das clausulas 
seguintes, e que passa a fazer parte integrante do texto do Protocolo vigente . 

Clausula 1~ - Ambito e Objecto da Segunda Adenda 

1. 	 No ambito desta segunda Adenda, serao referidos como Projectos todas as actividades e servic;:os de 
I&DT, de engenharia e de consultoria contratados por entidades contratantes e financiadoras extern as, 

nacionais, comunitarias ou internacionais, de natureza publica ou privada. 

2. 	 Eobjecto desta Adenda a fixac;:ao dos procedimentos que regem a interacc;:ao entre a FCUL e a FFCUL, no 

ambito da gestao de Projectos, incluindo a eventual intervenc;:ao da FFCUL na instruc;:ao de processos e no 
apoio tecnico a tom ada de decisao sobre Projectos em que seja a FCUL a parte contratada. 

Cl<lusula 2~ - Principios de Sustentabilidade e Responsabilidade 

1. 	 A FCUL e a FFCUL em conjunto e de um modo integrado, garantirao que a afectac;:ao da receita de cada 

Projecto assegure: 

a. 0 pagamento dos custos de estrutura da FFCUL e a eficacia da sua estrategia de mitigac;:ao dos 

riscos fi nancei ros, 

b. a viabilidade da sua execuc;:ao material, cientifica, tecnologica e operacional, tal como planeada 
pelo investigador responsavel de cada Projecto, 



c. 	 0 ressarcimento, a FCUL, dos custos decorrentes da utiliza~ao dos seus recursos, tal como 

definido na clilUsula 2~ da 1~ Adenda, atraves de modelos consensualizados entre as duas 

institui~6es; 

d. 	 A competitividade comercial, se aplicavel. 

2. 	 Para cada Projecto em concreto que utilize recursos da FCUL, seja qual for a sua natureza, sera gerado um 
documento unico em que a FFCUL regista - e por esse meio informa a FCUL - os elementos seguintes 

(incluindo os ja referidos no nQ 4 da clausula 2~ da 1~ Adenda): 

a. 	 Identifica~ao do Projecto, 
b. 	 Investigador responsavel e respectivo compromisso para execu~ao do Projecto, 

c. 	 Unidade executora e recursos fisicos necessarios ao Projecto, 
d. 	 Equipa de Projecto (elementos com contrato a FCUL ou sob sua dependencia hierarquica ou 

funcional), e respectivas fun~5es, 
e. 	 Especificidades financeiras aplicaveis. 

3. 	 Durante 0 periodo em que decorra a colabora~ao dos seus trabalhadores com a FFCUL, a FCUL mantem 
todas as responsabilidades e obriga~5es resultantes do vinculo contratual estabelecido com os mesmos. 

Clausula 3~ - Procedimentos gestionarios, contabilisticos e informativos 

1. 	 Pela interven~ao da FFCUL nas actividades de gestao de Projectos, na acep~ao constante da clausula 1~ da 
presente Adenda, nao Ihe sera devido 0 pagamento de qualquer valor pela FCUL. 

2. 	 No ambito da sua eventual interven~ao em actividades de suporte a gestao de Projectos contratados a 

FCUL, a FFCUL executara para a FCUL as fun~5es por esta solicitadas, preparara os documentos relevantes 
no respeito pelos procedimentos legais aplic<iveis a FCUL e assegurara as interfaces operacionais com a 

FCUL, com 0 investigador responsavel e com as entidades contratantes, em termos a acordar caso a caso. 

3. 	 Nao cabe a FFCUL 0 pagamento de vencimentos ou de quaisquer compensat;:6es de natureza salarial aos 
membros da FCUL ou com contrato com a Universidade de Lisboa envolvidos na execu~ao de qualquer 
Projecto. 

4. 	 Quaisquer verbas transferidas da FFCUL para a FCUL sao-no a titulo de mero ressarcimento dos custos, na 

correspondente propor~ao da utiliza~ao dos recursos da FCUL. 

5. 	 No desenvolvimento da sua ac~ao, a FFCUL compromete-se a: 

a. 	 Utilizar procedimentos, praticas e ferramentas de gestao de projectos que garantam 0 respeito 
pelos procedimentos legais aplicaveis, a transparencia dos Projectos aos Investigadores 
responsaveis e suas equipas e a gera~ao de indicadores de gestao; 

b. 	 Implementar um sistema de gestao contabilistica respeitante as actividades desenvolvidas e 
transferir para a FCUl a respect iva informa~ao sempre que necessario; 

c. 	 Fazer a consolida~ao anual das suas contas com as da FCUL. 

Clausula 4~ - loca~ao do Patrimonio 

o destino do equipamento e de outros bens patrimoniais adquiridos pel a FFCUL no ambito dos seus Projectos deve 
ser analisado anualmente pelo Conselho Geral da FFCUl, no ambito dos seus Estatutos, sob pro posta do Conselho 
de Administra~ao da FFCUL previamente articulada com a FCUl. 

Clau5ula Si! - Director da FFCUl 

1. A nomea~ao do Director da FFCUL, pelo respectivo Conselho de Administra~ao, nos termos dos Estatutos, 
pode recair sobre um membro da FCUL. 



2. 	 No caso previsto no numero anterior, 0 lugar de Director da FFCUL, pode ser desempenhado a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. 

3. 	 No ca so previsto no nQ 1, e para todos os demais efeitos relativos arelac;:ao de trabalho com a FCUL, fica 
estabelecida a dependencia hierarquica directa do Director da FCUL. 

4. 	 Pelo desempenho das func;:6es de Director da FFCUL, pode 0 Conselho de Administrac;:ao da FFCUL 

determinar 0 pagamento de uma compensa c;:ao financeira, a incluir nos custos de estrutura da FFCUL. 

Clausula 6~ - Desloca~oes 

A boa execuc;:ao dos Projectos da FFCUL pode implicar a necessidade de des locac;:6es no Pais ou no estrangeiro, 

tanto por parte dos recursos humanos da FCUL como de bolseiros ou eventuais contratados pela FFCUL. Nesse 
enquadramento, a FFCUL deve adoptar os seguintes procedimentos: 

1. 	 Especialmente quando se trate de deslocac;:6es ao estrangeiro, e nao obstante 0 estabelecido no nQ 3 da 

clausula 3~, cabe aFFCUL a responsabilidade pelo reembolso das despesas correspondentes, bem como a 
organizac;:ao e contratualizac;:ao das mesmas; 

2. 	 A FFCUL assegura 0 pagamento das ajudas de custo estabelecidas legalmente para trabalhadores em 
func;:6es publicas ; 

3. 	 No ca so de trabalhadores da FCUL, e quando aplicavel, a FFCUL devera receber, previamente, a 
autorizac;:ao do correspondente pedido de equiparac;:ao a bolseiro; 

4. 	 As deslocac;:6es no Pais devem ser realizadas, de preferencia, em viatura da FFCUL, em viatura alugada ou 

em transportes publicos. 

Lisboa, 30 de J unho de 2010 

Pela Faculdade de Ciimcias da Universidade de Lisboa 

\. \ 

(Prof. Jose M 

Pela Funda~ao da Faculdade de Ciimcias da Universidade de lisboa 

(Prof. Jose M anuel Rebordao) 

(Prof~ M aria da Luz Mathias) 


