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lização de despesas até ao limite de E 4988, cumpridas as formalidades
legais.

23 de Fevereiro de 2007. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Despacho (extracto) n.o 5341/2007

Por despacho de 26 de Fevereiro de 2007 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi o Doutor António Neves Pires de Sousa Uva,
professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Uni-
versidade Nova de Lisboa, nomeado, procedido de eleição e por
urgente conveniência de serviço, no cargo de presidente do conselho
científico da mesma Escola, pelo período de três anos, com efeitos
a partir de 26 de Fevereiro de 2007, data da homologação da acta
eleitoral. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Março de 2007. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Reitoria

Despacho n.o 5342/2007

Pelo despacho n.o 3233/2007, de 22 de Janeiro (Diário da República,
2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007), foram por mim delegadas
e subdelegadas competências nos directores das unidades orgânicas.

Também pelo citado despacho foram delegadas competências nos
presidentes dos conselhos científicos das unidades orgânicas.

Foi, entretanto, nomeado um novo director da Escola Nacional
de Saúde Pública, o Prof. Doutor Theodor Constantino Sakellarides,
e eleito um novo presidente do conselho científico daquela Escola,
o Prof. Doutor António Neves Pires de Sousa Uva.

Verificou-se, assim, a extinção, por caducidade, das delegações e
subdelegações concedidas pelo citado despacho n.o 3233/2007, na parte
respeitante, especificamente, ao director e ao presidente do conselho
científico da Escola Nacional de Saúde Pública, por mudança dos
titulares daqueles cargos da referida Escola.

Assim, de harmonia com o disposto no n.o 3 do artigo 20.o da
Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, na alínea g) do n.o 1 e no n.o 4
do artigo 11.o dos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, apro-
vados pelo Despacho Normativo n.o 35/2001, de 28 de Agosto, e publi-
cados no Diário da República, 1.a série, n.o 199, de 28 de Agosto
de 2001, nos n.os 1 e 2 do artigo 35.o e no artigo 36.o do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro, no despacho n.o 15 508/2005 (2.a série), do Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 20 de Junho, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 136, de 18 de Julho de 2005,
alterado, em parte, pelo despacho n.o 23 638/2006, de 5 de Novembro
(Diário da República, 2.a série, n.o 223, de 20 de Novembro de 2006),
e na parte que é aplicável a cada uma das delegações e subdelegações
adiante mencionadas:

I — Delego e subdelego no director da Escola Nacional de Saúde
Pública, Prof. Doutor Theodor Constantino Sakellarides, as seguintes
competências:

1.1 — Autorizar a abertura de concursos para pessoal não docente,
mediante reserva de cabimento orçamental e encargos advenientes,
bem como homologar a acta que contém a lista de classificação final,
acompanhada das restantes actas, conforme previsto no n.o 1 do
artigo 39.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

1.2 — Autorizar destacamentos, requisições, transferências, permu-
tas, afectações específicas e cedências ocasionais a que se refere a
Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro;

1.3 — Empossar o pessoal e autorizar os funcionários e agentes
a tomarem posse em local diferente daquele em que foram colocados,
prorrogar o respectivo prazo e solicitar que aquela seja conferida
pela autoridade administrativa ou por agente diplomático ou consular;

1.4 — Conceder ao pessoal as licenças e dispensas previstas na lei,
com excepção da licença sem vencimento por um ano por motivo
de interesse público, da licença sem vencimento de longa duração
e da licença sem vencimento para o exercício de funções em orga-
nismos internacionais;

1.5 — Conceder equiparação a bolseiro;
1.6 — Autorizar a participação em congressos, seminários, reuniões,

colóquios, jornadas e outras actividades levadas a efeito no País e
no estrangeiro;

1.7 — Autorizar a passagem ao regime de tempo parcial, nos termos
do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto, e demais legislação
complementar;

1.8 — Emitir parecer necessário à instrução do processo de adia-
mento de incorporação a que se refere a Lei do Serviço Militar;

1.9 — Qualificar como acidentes em serviço os sofridos por fun-
cionários e agentes e autorizar as respectivas despesas, desde que
observadas as formalidades legais;

1.10 — Decidir em matéria de aplicação do Decreto-Lei n.o 259/98,
de 18 de Agosto, sobre horários de trabalho, trabalho extraordinário,
nocturno ou em dias de descanso semanal, de descanso complementar
e em feriados, bem como autorizar o processamento de remunerações
decorrentes desse serviço, com excepção do disposto no n.o 5 do
artigo 33.o desse diploma legal (pessoal dirigente e de chefia);

1.11 — Decidir todos os assuntos relativos a férias e faltas no âmbito
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, bem como autorizar o
abono de vencimentos de exercício perdido;

1.12 — Autorizar as deslocações em serviço dentro do território
nacional, com possibilidade de utilização de veículo próprio, via aérea
ou outro meio de transporte, bem como o processamento dos res-
pectivos abonos legais, desde que as respectivas despesas sejam devi-
damente cabimentadas;

1.13 — Autorizar a aquisição de passes sociais ou assinaturas para
a utilização de transportes relativamente a deslocações em serviço
oficial, sempre que desse sistema resultem benefícios económicos e
funcionais para os serviços;

1.14 — Aprovar as tabelas de preços de trabalhos realizados em
institutos, departamentos, centros, núcleos ou laboratórios, nos termos
do Decreto com força de lei n.o 18 649, de 21 de Julho de 1930,
e demais legislação aplicável, tendo em atenção os meios humanos
e materiais mobilizados, a qualidade dos serviços, os respectivos custos
indirectos e os preços correntes do mercado;

1.15 — Aprovar os autos de recepção provisória ou definitiva de
empreitadas de obras públicas ou de fornecimento de equipamento,
quando realizados a coberto do orçamento da unidade;

1.16 — Autorizar a cedência temporária de instalações para fins
educativos e de acção social escolar;

1.17 — Homologar as avaliações de desempenho;
1.18 — Autorizar que profiram os despachos de abertura dos pro-

cedimentos para celebração de contratos de empreitadas de obras
públicas, assim como os despachos de abertura dos procedimentos
para aquisição de bens e serviços, e que pratiquem os actos inter-
locutórios, tendo em vista a submissão ao reitor do procedimento,
para despacho de adjudicação e estabelecimento do contrato por parte
deste, desde que os citados procedimentos digam respeito a verbas
inscritas no PIDDAC para o desenvolvimento de acções inseridas
em programas específicos das suas unidades orgânicas;

1.19 — Autorizar a contratação de pessoal não docente, em regime
de contrato individual de trabalho, nos termos previstos na deliberação
n.o 1145/2006, da secção permanente do senado desta Universidade,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 166, de 29 de Agosto
de 2006.

2 — Delego ainda no presidente do conselho científico da Escola
Nacional de Saúde Pública, Prof. Doutor António Neves Pires de
Sousa Uva, as seguintes competências:

2.1 — Presidir aos júris de provas para obtenção do grau de doutor;
2.2 — Aprovar os júris de provas de mestrado e de aptidão peda-

gógica e capacidade científica;
2.3 — Aprovar os júris de equivalência aos graus de mestre e de

doutor.
II — Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo direc-

tor e pelo presidente do conselho científico acima citados, desde 15 e
26 de Fevereiro de 2007, respectivamente, até à data da publicação
do presente despacho.

6 de Março de 2007. — O Reitor, António B. Rendas.

Regulamento n.o 40/2007

Sob proposta do conselho científico da Escola Nacional de Saúde
Pública e colhido o parecer da secção permanente do Senado, nos
termos previstos no artigo 20.o, alínea e), dos Estatutos da Univer-
sidade Nova de Lisboa (Despacho Normativo n.o 35/2001, de 28 de
Agosto), e no artigo 18.o dos Estatutos da Escola Nacional de Saúde
Pública, foi homologado por despacho reitoral de 23 de Fevereiro
de 2007 o Regulamento da Área Académica/Científica da Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que
vai ser publicado em anexo ao presente aviso.

23 de Fevereiro de 2007. — O Reitor, António Manuel Bensabat
Rendas.

Regulamento da Área Académica/Científica da Escola
Nacional de Saúde Pública

CAPÍTULO I

Natureza e âmbito de aplicação

Artigo 1.o

Âmbito de aplicação

1 — O presente diploma estabelece a regulamentação da estrutura
e da actividade académica e científica da Escola Nacional de Saúde
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Pública (ENSP), bem como as suas competências e regras de
funcionamento.

2 — Nos termos das normas estatutárias, os conselhos científico
e pedagógico e a assembleia de representantes dispõem de regimento
próprio.

CAPÍTULO II

Da actividade da Escola

Artigo 2.o

Missão

1 — De acordo com a sua missão, as actividades da ENSP orien-
tam-se, preferencialmente, para o estudo, o ensino pós-graduado e
a investigação aplicada nas áreas da sua vocação própria.

2 — A ENSP desenvolve também actividades orientadas para o exte-
rior, através da prestação de serviços à comunidade nas áreas da
sua especialização científica e tecnológica.

3 — As actividades desenvolvidas pela ENSP têm um carácter pre-
dominantemente pluridisciplinar integrado.

Artigo 3.o

Cooperação com outras unidades orgânicas
da Universidade Nova de Lisboa

Na realização das suas actividades, a ENSP procura fomentar acções
de cooperação com outras unidades orgânicas da Universidade Nova
de Lisboa (UNL) no ensino, na investigação e na prestação de serviços,
com vista a serem obtidos benefícios da multidisciplinaridade e com-
plementaridade de valências.

Artigo 4.o

Organização das actividades

1 — As actividades prosseguidas pela ENSP, a curto e a médio
prazos, e a correspondente afectação de recursos integram-se em pla-
nos anuais e plurianuais de desenvolvimento, aprovados pela Uni-
versidade, e em programas anuais de execução.

2 — A apreciação do trabalho desenvolvido pela ENSP é feita pela
Universidade, através de relatórios de actividades, de acordo com
as orientações emanadas do ministério da tutela.

Artigo 5.o

Graus e títulos académicos

A UNL, através da ENSP, concede graus de mestre e de doutor,
título de agregado e graus académicos honoríficos, bem como outros
certificados e diplomas, e concede equivalência de graus e habilitações
académicos, nos termos da lei.

SECÇÃO I

Do ensino

Artigo 6.o

Natureza

1 — Sem prejuízo de outra participação que lhe venha a ser atri-
buída no âmbito da Universidade a ENSP está vocacionada para minis-
trar o ensino correspondente ao 2.o e 3.o ciclos do ensino superior.

2 — A Escola promoverá ainda, de modo regular ou a título even-
tual, o ensino pós-graduado de tipo profissionalizante.

Artigo 7.o

Criação, alteração e extinção de cursos

1 — A proposta de criação, alteração e extinção de cursos e do
respectivo plano curricular é da responsabilidade do conselho cien-
tífico, cabendo ao Senado Universitário a sua aprovação.

2 — No que respeita aos cursos regulares referidos no n.o 2 do
artigo anterior, a aprovação compete ao Senado, sob proposta do
conselho científico da ENSP.

Artigo 8.o

Conselho de curso

No âmbito de cada curso regular, poderá ser criado um conselho
de curso como órgão de carácter consultivo, composto paritariamente
por docentes e discentes, tendo por finalidade principal, entre outras,
acompanhar o desenvolvimento do plano de estudos, a assiduidade
e a avaliação da aprendizagem e do ensino.

Artigo 9.o

Métodos de ensino-aprendizagem

1 — A ENSP promove e pratica um ensino-aprendizagem presen-
cial, activo e participado.

2 — Excepcionalmente, e em situações predefinidas, poderá ser uti-
lizado o sistema de ensino à distância e-learning.

Artigo 10.o

Avaliação

O conselho pedagógico, ouvido o conselho científico, define o
modelo e as regras gerais do sistema de avaliação do ensino e da
aprendizagem.

Artigo 11.o

Calendário escolar

1 — O ano lectivo ou académico, cuja calendarização é definida
anualmente pelo conselho pedagógico, decorre entre o dia 1 de Setem-
bro e o dia 31 de Julho do ano seguinte.

2 — O plano de estudos dos cursos pode prever estágios, trabalhos
de campo e trabalho de preparação de relatórios ou dissertações.

3 — As férias escolares da ENSP resultarão da aplicação do modelo
adoptado pela Universidade.

4 — Os alunos terão direito, obrigatoriamente, a um mês de férias
no período de Verão.

SECÇÃO II

Da investigação

Artigo 12.o

Actividades

1 — A realização de actividades de investigação e desenvolvimento
decorre em apoio e ligação com o ensino praticado na ENSP, resul-
tando também de iniciativas autónomas da própria Escola ou exte-
riores a ela.

2 — A ENSP, considerando o nível científico alcançado em ramos
e disciplinas no âmbito da sua vocação especializada, promove, orga-
niza e apoia estudos e projectos de investigação conducentes à obten-
ção do grau de doutor.

Artigo 13.o

Centro de investigação

1 — Será criado um centro de investigação e desenvolvimento em
saúde pública, como núcleo autónomo não personalizado, integrado
formalmente na orgânica da ENSP e na dependência directa do con-
selho científico.

2 — O centro de investigação será objecto de regulamento próprio.

Artigo 14.o

Projectos

Para além dos projectos desenvolvidos pelo centro de investigação,
poderão ser prosseguidos outros que deverão ser liderados obriga-
toriamente por um coordenador de projecto.

SECÇÃO III

Da actividade externa

Artigo 15.o

Actividade externa

A actividade externa da ENSP desenvolve-se por iniciativa própria,
a solicitação da reitoria ou a pedido de entidades exteriores, e reveste
a forma de consultoria, assessoria ou prestação de serviços à comu-
nidade.

Artigo 16.o

Prestação de serviços à comunidade

Poderão, para o efeito e de acordo com o disposto na lei da auto-
nomia universitária e nos estatutos da ENSP, ser criados núcleos de
prestação de serviços à comunidade.

Artigo 17.o

Consultoria especializada

1 — ENSP pode candidatar-se, isolada, em parceria com outras
instituições ou como subcontratante, a concursos nacionais e inter-
nacionais, a programas e projectos de consultoria especializada e à
prestação de serviços.
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2 — A instrução dos processos de candidatura nos concursos refe-
ridos no número anterior poderá ser coordenada pelo secretário da
ENSP, solicitando para o efeito a colaboração dos vários centros de
actividade da Escola.

CAPÍTULO III

Área académica

Artigo 18.o

Unidades orgânicas internas

1 — As secções constituem as unidades estruturais básicas de ensino
e investigação.

2 — As secções resultam da agregação orgânica dos grupos de dis-
ciplinas e disciplinas científicas bem definidas, para as quais a Escola
se encontra vocacionada, que demonstrem mais fortes afinidades,
designadamente em metodologias semelhantes e abordagens mais
próximas.

Artigo 19.o

Laboratórios e núcleos

As secções podem propor a criação de laboratórios especializados,
núcleos de prestação de serviços à comunidade e outras unidades
estruturais.

Artigo 20.o

Secções

A orgânica académica da ENSP compreende as seguintes secções:
1 — Secção de Saúde Pública e Comunidade, que integra os seguin-

tes grupos de disciplinas e disciplinas:

a) Grupo de disciplinas de Estratégias de Acção em Saúde, que
inclui as disciplinas de:

Epidemiologia, Estatística e Metodologias de Investigação;
Governação, Políticas e Sistemas de Saúde;
Administração, Regulação e Planeamento em Saúde;
Promoção da Saúde na Comunidade;
Programas de Saúde, Gestão da Doença e Saúde Mental;
Biologia e Saúde Pública;

b) Grupo de disciplinas de Saúde Ambiental e Ocupacional, que
inclui as disciplinas de:

Desenvolvimento Urbano e Riscos Ambientais;
Fisiologia do Trabalho;
Medicina do Trabalho;
Segurança e Higiene do Trabalho;
Toxicologia Ocupacional e Ambiental;
Gestão Sanitária de Águas e Resíduos.

2 — Secção de Saúde Pública e Organizações de Saúde, que integra
os seguintes grupos de disciplinas e disciplinas:

a) Grupo de disciplinas de Ciências Sociais em Saúde, que inclui
as disciplinas de:

Economia da Saúde e Avaliação Económica em Saúde;
Demografia;
Direito da Saúde, Ética e Biodireito;
Sociologia da Saúde, do Trabalho e das Organizações de Saúde;
Saúde Global e Saúde na Europa;

b) Grupo de disciplinas de Gestão de Organizações de Saúde, que
inclui as disciplinas de:

Gestão Clínica;
Gestão de Recursos em Organizações de Saúde;
Produção e Desempenho em Organizações de Saúde;
Análise Financeira em Organizações de Saúde;
Informação, Comunicação e Inovação em Saúde.

Artigo 21.o

Competência das Secções

As Secções agregam as competências afins ou complementares dos
grupos de disciplinas respectivos competindo-lhes, designadamente:

a) Fazer cumprir e avaliar a aplicação das orientações dos conselhos
directivo, científico e pedagógico, relativos à boa utilização dos recur-
sos da ENSP e à qualidade do ensino/aprendizagem, da produção
científica e de apoio ao desenvolvimento do sistema de saúde;

b) Assegurar o bom funcionamento dos cursos, unidades curricu-
lares e projectos de investigação e desenvolvimento na sua área de
actuação.

Artigo 22.o

Direcção

As Secções são dirigidas por um professor catedrático ou, na sua
falta, por um professor associado, a designar pelo conselho científico.

Artigo 23.o

Grupos de disciplinas

1 — Os grupos de disciplinas têm como atribuições facilitar a coo-
peração entre as suas disciplinas na preparação, implementação e
avaliação dos produtos académicos da ENSP.

2 — Os grupos de disciplinas podem ser coordenados por profes-
sores catedráticos ou, na sua falta, por um professor associado, a
designar pelo conselho científico.

Artigo 24.o

Prestação de serviços à comunidade

Compete às unidades académicas dar o seu contributo especializado
na preparação e prestação de serviços à comunidade, nomeadamente
de assessoria e assistência técnica, a nível nacional ou internacional.

Artigo 25.o

Dúvidas

As dúvidas e omissões serão integradas pelo reitor, ouvindo, para
o efeito, os órgãos próprios da Escola.

Artigo 26.o

Norma revogatória

É revogado o Regulamento da ENSP, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 96, de 24 de Abril de 1997.

Artigo 27.o

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Faculdade de Ciências Médicas

Despacho (extracto) n.o 5343/2007

Por meu despacho de 6 de Fevereiro de 2007, no uso de delegação
de competências, licenciada Maria Teresa Pinheiro Rodrigues Cae-
tano Mascarenhas de Lemos, assessora principal da carreira técnica
superior do quadro de nomeação definitiva do Hospital de D. Este-
fânia, foi transferida para a mesma categoria para o quadro de nomea-
ção definitiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2007,
ficando exonerada do lugar de origem a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2007. — O Director, em substituição, Jaime da
Cunha Branco.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho (extracto) n.o 5344/2007

Por despacho de 8 de Novembro de 2006 do vice-reitor da Uni-
versidade do Porto, por delegação, foi o licenciado Ricardo Jorge
Córdova Marcos, assistente estagiário, além do quadro, do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, con-
tratado, por urgente conveniência de serviço, como assistente, além
do quadro, do mesmo Instituto, com efeitos a partir de 13 de Outubro
de 2006, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)

16 de Fevereiro de 2007. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 5345/2007

Por despacho de 4 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi o Doutor Miguel Tavares Coimbra contratado, por
urgente conveniência de serviço, como professor auxiliar convidado




