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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Edital n.º 556/2018
Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço, Diretor da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, faz saber que o Conselho de 
Escola da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa deu iní-
cio ao processo de revisão dos Estatutos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (doravante Estatutos), publicados em anexo 
ao Despacho n.º 9251/2017, do Reitor da Universidade de Lisboa, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de outubro.

De acordo com as suas competências definidas na alínea a) do n.º 1 
do artigo 94.º dos Estatutos, e em cumprimento do disposto no n.º 3 do 
artigo 94.º dos referidos Estatutos, o Conselho de Escola da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa deliberou, na sua reunião datada 
de 22 de maio 2018, proceder à alteração dos Estatutos e aprovação de 
um projeto de redação dos mesmos, conforme anexo, o qual é parte 
integrante do presente Edital.

Em virtude da revogação do disposto no Decreto-Lei n.º 22/93, de 
26 de janeiro, pela alínea b) do artigo 180.º do Decreto-Lei 
n.º 33/2018, de 15 de maio, a Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa verificou a necessidade de adaptar e alterar os seus 
Estatutos com vista à integração da figura de Administrador (equi-
parado, para efeitos remuneratórios, ao cargo de direção superior de 
1.º grau), face à responsabilidade do cargo exercido pelo responsável 
da gestão corrente e coordenação das unidades de serviços e pela 
dimensão da Escola.

Em conformidade, nos termos do previsto no artigo 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 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é sub-
metido a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo-se, 
para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da República e na 
Internet, no sítio institucional da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (www.fc.ul.pt)., devendo os interessados enviar as suas su-
gestões, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação 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, podendo 
ser entregues no Núcleo de Expediente da Faculdade ou remetidas por 
correio eletrónico (direccao@fc.ul.pt).

24 de maio de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso 
Carriço.

ANEXO

Projeto de alteração dos Estatutos da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa

Considerações:

Na redação dos atuais estatutos da FCUL, publicados a 20 de outubro 
de 2017, consta que o responsável pela gestão corrente e coordenação 
das unidades de serviços é o Secretário (equiparado, para efeitos remu-
neratórios, ao cargo de direção intermédia de 1.º grau);

Tal equiparação resultou do absoluto cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 22/93, de 26 de janeiro;

Não obstante a equiparação consagrada na redação dos atuais estatu-
tos, o Senhor Reitor concordou que a FCUL tivesse um Administrador 
(equiparado, para efeitos remuneratórios, ao cargo de direção superior 
de 1.º grau) logo que o aludido decreto-lei fosse revogado, atendendo 
à sua dimensão e complexidade;

Ora, esse normativo foi agora revogado pela alínea b) do artigo 180.º 
do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, consagrando ainda o n.º 1 do 
seu artigo 176.º que «Os estatutos das instituições de ensino superior e 
das respetivas unidades orgânicas podem qualificar os cargos previstos 
no n.º 1 do artigo 123.º e no n.º 1 do artigo 127.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, como cargos de direção superior ou de direção 
intermédia, nos termos e com os efeitos neles fixados», sendo por isso 
possível uma alteração aos Estatutos da FCUL com redação compatível 
e ajustada a uma grande escola;

Para tal, o Conselho da Escola da FCUL terá de aprovar a alteração 
dos artigos 25.º, 51.º, 52.º, 66.º e 74.º dos Estatutos da FCUL.

Projeto de redação para a alteração dos Estatutos:
Os artigos 25.º, 51.º, 52.º, 66.º e 74.º passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 25.º
[...]

1 — [...]
2 — A Faculdade dispõe de um Administrador que é responsável 

pela gestão corrente e pela coordenação das unidades de serviços, 
exercendo ainda as competências que lhe sejam delegadas pelo Diretor.

3 — [...]
4 — A estrutura e a organização das unidades de serviços são 

definidas num Regulamento Orgânico aprovado por despacho do 
Diretor, sob proposta do Administrador.

Artigo 51.º
[...]

1 — [...]
2 — O Diretor é apoiado na sua ação por um Administrador, por 

ele livremente nomeado e exonerado, no qual pode delegar compe-
tências.

3 — O cargo de Administrador da Faculdade é equiparado, para 
efeitos remuneratórios, ao cargo de direção superior de 1.º grau, 
nos termos da subalínea i) da alínea a) do artigo 6.º do Anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa.

Artigo 52.º
[...]

1 — [...]
2 — Os cargos de Diretor, Subdiretor e Administrador são incom-

patíveis com o exercício dos seguintes cargos:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

3 — O Administrador é membro, por inerência, do Conselho de 
Presidentes de Departamento e do Conselho de Gestão.

Artigo 66.º
[...]

O Conselho de Presidentes de Departamento é composto pelo 
Diretor, que preside, pelos Subdiretores, pelos Presidentes de De-
partamento e pelo Administrador.

Artigo 74.º
[...]

O Conselho de Gestão é composto pelo Diretor, que preside, pelo 
Administrador, por um subdiretor e até dois vogais, designados pelo 
Diretor.»
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 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Despacho n.º 5504/2018
Nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 50.º do Estatuto da Car-

reira Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro 
republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2008, de 31 de agosto), 
nomeio o Vice -Reitor Prof. Doutor José Sílvio Moreira Fernandes, 
Presidente de júri do concurso documental para preenchimento de uma 
vaga de Professor Auxiliar na Área Disciplinar de Design, com ênfase 
em Semântica do Produto, da Faculdade de Artes e Humanidades, au-
torizado pelo Despacho n.º 93/R/2018, do Reitor da Universidade da 
Madeira, de 27 de abril de 2018 e publicado pelo Edital n.º 470/2018, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio.

21 de maio de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
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