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 Despacho n.º 1687/2019
Considerando:
Que o Decreto -Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto de 2018, no seu ar-

tigo 28.º, revoga o Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, e aprova o regime jurídico 
de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior 
atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras;

Que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto -Lei 
n.º 66/2018, de 16 de agosto de 2018, as alterações decorrentes do 
referido decreto -lei se aplicam aos processos de reconhecimento que 
sejam requeridos após a data da sua entrada em vigor;

A competência prevista no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 
de junho, diploma que regula as equivalências de habilitações estrangei-
ras de nível superior às correspondentes habilitações portuguesas;

Ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 42.º dos Estatutos da Uni-
versidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho Normativo 
n.º 1 -A/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março;

Nos termos do disposto no n.º 3.1 do Despacho n.º 2169 /2018, de 01 
de março, do Reitor da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 162, respeitante ao cometimento de competên-
cias relativas à nomeação de júris de equivalência e reconhecimento de 
habilitações estrangeiras ao grau de doutor; e

Nos termos da alínea u) do artigo 50.º dos Estatutos da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despa-
cho n.º 9251/2017, do Reitor da Universidade de Lisboa, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de outubro;

1 — Designo o júri referente ao pedido de equivalência ao grau de 
doutor, apresentado por Márcia Triunfol, o qual tem a seguinte com-
posição:

Vogal: Doutora Rita Maria Pulido Garcia Zilhão, Professora Auxiliar 
do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa;

Vogal: Doutora Deodália Maria Antunes Dias, Professora Auxiliar 
do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa;

Vogal: Doutor Nuno Ricardo de Almeida Saraiva, Professor Auxiliar 
da Universidade da Lusófona de Humanidades e Tecnologia;

2 — Os vogais designados em 1. são docentes da área de especiali-
zação em que é requerida a equivalência;

3 — Anulo o meu Despacho n.º 9520/2018, de 11 de outubro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230;

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 1.2 do Despacho n.º 6185/2018, de 
25 de junho, do Reitor da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 120, relativo à delegação de competências 
referentes à presidência dos júris de equivalência ao grau de doutor 
nos ramos de conhecimento e especialidades em funcionamento na 
Faculdade, subdelego a Presidência do júri referido em 1. no Doutor 
Rui Manuel dos Santos Malhó, Professor Catedrático e Presidente do 
Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa.

5 — Publique -se no Diário da República.
30 de janeiro de 2019. — O Diretor e Presidente do Conselho Cientí-

fico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Luís Manuel 
Pinto da Rocha Afonso Carriço.

312026883 

 Despacho n.º 1688/2019
Considerando o disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro;

Ao abrigo das competências que me foram delegadas, com faculdade 
de subdelegação, pelo Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (FCUL), nos termos do disposto no Despacho n.º 1123/2019, 
de 31 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, 
determino o seguinte:

1 — Subdelego na Chefe de Divisão da Área Financeira da Direção 
Financeira e Patrimonial da FCUL, Paula Margarida Duarte Santos 
Marques de Azevedo Montenegro, os poderes necessários para, no 
âmbito do desempenho das suas funções:

a) Realizar as despesas necessárias à administração corrente da Facul-
dade até ao montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), desde que, em 
todos os casos, esteja assegurada a prévia cabimentação orçamental;

b) Autorizar o pagamento de despesas que estejam devidamente 
autorizadas e em condições de se processar o seu pagamento;

c) Movimentar as contas bancárias de que a FCUL é titular e emitir os 
meios de pagamento válidos, exigindo -se a aposição de duas assinaturas 
exigido para a delegação de competências.

2 — Ratifico, nos termos do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo, todos os atos que, no âmbito dos poderes ora subdele-
gados, tenham sido praticados pela Chefe de Divisão acima identificada 
desde 8 de janeiro de 2019.

3 — Publique -se no Diário da República.
1 de fevereiro de 2019. — A Subdiretora, Maria Margarida de Mello 

dos Santos Reis Guterres da Fonseca.
312042701 

 Despacho n.º 1689/2019
Considerando o disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro;

Ao abrigo das competências que me foram delegadas, com faculdade 
de subdelegação, pelo Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (FCUL), nos termos do disposto no Despacho n.º 1148/2019, 
de 1 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, 
determino o seguinte:

1 — Subdelego na Diretora da Direção de Recursos Humanos da 
FCUL, Maria Eduarda Tavares, os poderes necessários para, no âmbito 
do desempenho das suas funções:

a) autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos ar-
quivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, bem 
como a restituição de documentos aos interessados. Ficam excecionados 
deste âmbito as matérias relativas aos processos de alunos existentes no 
arquivo da Direção Académica;

b) assinar documentos e expediente conexo em matéria de recursos 
humanos, sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por 
razões de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional.

2 — Subdelego na Chefe de Divisão da Área Patrimonial e de Com-
pras da Direção Financeira e Patrimonial, Guida Maria de Oliveira 
Carvalheiro da Silva Prata, os poderes necessários para, no âmbito do 
desempenho das suas funções:

a) Autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados. Ficam exce-
cionados deste âmbito as matérias relativas aos processos de alunos 
existentes no arquivo da Direção Académica;

b) Assinar documentos e expediente conexo em matéria financeira, 
sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por razões 
de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional;

c) Assinar requisições oficiais ou documentos equivalentes, guias de 
transporte, confirmação de receção de notas de crédito, desde que estejam 
salvaguardadas as disposições legais sobre esta matéria e que a despesa 
tenha sido previamente autorizada, no caso das requisições;

d) Praticar, em matéria de contratação pública, todos os atos em 
plataformas eletrónicas, desde que salvaguardadas as respetivas autori-
zações, exarando nos documentos e respetivos processos os despachos 
e assinatura exigíveis para os devidos efeitos.

3 — Subdelego na Chefe de Divisão da Área Financeira da Direção 
Financeira e Patrimonial da FCUL, Paula Margarida Duarte Santos 
Marques de Azevedo Montenegro, os poderes necessários para, no 
âmbito do desempenho das suas funções:

a) Autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados. Ficam exce-
cionados deste âmbito as matérias relativas aos processos de alunos 
existentes no arquivo da Direção Académica;

b) Assinar documentos e expediente conexo em matéria financeira, 
sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por razões 
de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional.

4 — Nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, ratifico todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora subdelegados, tenham sido praticados pela Diretora de Serviços e pe-
las Chefes de Divisão acima identificadas desde 8 de janeiro de 2019.

5 — Publique -se no Diário da República.
4 de fevereiro de 2019. ― O Subdiretor, Jorge Augusto Mendes de 

Maia Alves.
312036376 

 Edital n.º 266/2019
Faz -se saber que, perante a Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa (FCUL), pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia útil 
imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República, 
está aberto concurso documental internacional para recrutamento na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, de 1 (um) posto 


