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Componentes de formação Área de competência Unidade de formação

Tempo de Trabalho (horas)
ECTS

(5) Observações
Total
(3)

Contacto
(4)

Química  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Química  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 70 5
Biologia e Bioquímica . . . . . . . Microbiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 70 5

Total . . . . . . . . . . 420 210 15

Notas
Na coluna (3) indicam -se as horas totais de trabalho de acordo com a 

definição constante do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro.
Na coluna (4) indicam -se as horas de contacto, de acordo com a 

definição constante da alínea d) do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 15.º 
do Decreto -Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio.

Na coluna (5) indicam -se os créditos segundo o European Credit 
Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto-
-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro 

203978595 

 Despacho n.º 17931/2010
Considerando que pelo Despacho n.º 11949 -AI/2007, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho de 2007, foi re-
gistado o Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Vitivinicultura 
para, a partir do ano lectivo 2007 -2008, ser ministrado na Escola Superior 
Agrária de Bragança do Instituto Politécnico de Bragança;

Considerando que o Instituto Politécnico de Bragança apresentou, 
junto da Direcção -Geral do Ensino Superior, um pedido de autorização 
para criação de uma turma, no ano lectivo 2009/2010, para funcionar nas 
instalações da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, 
em Peso da Régua, no âmbito deste CET, com um número máximo de 
vinte e cinco formandos para cada admissão de novos formandos;

Considerando que se encontra demonstrada a satisfação dos requisitos 
referentes à adequação dos recursos humanos, pedagógicos e materiais 
a afectar à formação estando, para além disso, comprovada a existência 
de parcerias empresariais e institucionais que garantem a componente de 
formação em contexto de trabalho dos formandos da nova turma a criar 
e a funcionar nas instalações da Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural do Rodo, em Peso da Régua;

Determino que:
1 — Seja aprovada a criação de uma nova turma, no ano lectivo 

2009/2010, nas instalações da Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural do Rodo, em Peso da Régua, para o CET em Vitivinicultura, 
registado pelo Despacho n.º 11949 -AI/2007, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho de 2007, com um número 
máximo de vinte e cinco formandos para cada admissão de novos for-
mandos.

2 — O presente despacho produz efeitos para o ano lectivo 2009/2010.
17 de Setembro de 2010. — O Director -Geral do Ensino Superior, 

Prof. Doutor António Morão Dias.
203976707 

 Despacho n.º 17932/2010
Considerando que pelo Despacho n.º 1130/2009, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 de Janeiro de 2009, foi registado 
o Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Desenvolvimento 
de Produtos Multimédia para, a partir do ano lectivo 2009 -2010, ser 
ministrado no Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa 
(Porto);

Considerando que o ITA — de Tecnologias Avançadas para a For-
mação, L.da, entidade instituidora do Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas de Lisboa (Porto) apresentou, junto da Direcção -Geral do 
Ensino Superior, um pedido de autorização para criação de uma turma, 
no âmbito deste CET, para funcionar nas instalações do Instituto Superior 
de Tecnologias Avançadas de Lisboa, com um número máximo de quinze 
formandos para cada admissão de novos formandos;

Considerando que se encontra demonstrada a satisfação dos requisitos 
referentes à adequação dos recursos humanos, pedagógicos e materiais 
a afectar à formação estando, para além disso, comprovada a existência 
de parcerias empresariais e institucionais que garantem a componente de 
formação em contexto de trabalho dos formandos da nova turma a criar 
no Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa;

Determino que:
1 — Seja aprovada a criação de uma nova turma para funcionar no 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa, para o CET em 

Desenvolvimento de Produtos Multimédia, registado pelo Despacho 
n.º 1130/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 
de Janeiro de 2009, com um número máximo de quinze formandos para 
cada admissão de novos formandos.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 5 de Agosto 
de 2010.

17 de Setembro de 2010. — O Director -Geral do Ensino Superior, 
Prof. Doutor António Morão Dias.

203976837 

 Despacho n.º 17933/2010
O Decreto -Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio, inscreve -se na política que 

tende a promover o aumento das aptidões e qualificações dos portugue-
ses, dignificar o ensino e potenciar a criação de novas oportunidades, 
impulsionando o crescimento sócio -cultural e económico do País, ao 
possibilitar uma oferta de recursos humanos qualificados geradores de 
uma maior competitividade.

Considerando a necessidade de conciliar a vertente do conhecimento, 
através do ensino e da formação, com a componente da inserção pro-
fissional qualificada, pretende -se com os Cursos de Especialização 
Tecnológica alargar a oferta de formação ao longo da vida e envolver as 
instituições de ensino superior na expansão da formação pós -secundária, 
no sentido do prosseguimento de estudos superiores, através da credi-
tação e da avaliação de competências.

Considerando que a entrada em funcionamento de um Curso de Es-
pecialização Tecnológica numa instituição de ensino superior carece 
de registo prévio nos termos do n.º 2, do artigo 33.º do Decreto -Lei 
n.º 88/2006, de 23 de Maio;

Considerando que, de acordo com o artigo 38.º do referido decreto -lei, 
compete ao Director -Geral do Ensino Superior a decisão sobre o pedido 
de registo da criação desses cursos;

Considerando que a instrução e a apreciação do pedido de registo 
foram efectuadas nos termos do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 88/2006, 
de 23 de Maio;

Considerando que foi ouvida, de acordo com o previsto na alínea e), 
do artigo 31.º do referido diploma legal, a Comissão Técnica para a 
Formação Tecnológica Pós -Secundária;

Considerando também que o artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 88/2006, 
de 23 de Maio, determina a publicação na 2.ª série do Diário da Repú-
blica do despacho do registo da criação dos Cursos de Especialização 
Tecnológica;

Determino que:
1 — É registado o Curso de Especialização Tecnológica em Progra-

mação de Aplicações Web, aprovado a 17 de Julho de 2009 pelo Reitor 
da Universidade dos Açores, ministrado nessa universidade, com início 
no ano lectivo 2010/2011, nos termos do Anexo que faz parte integrante 
do presente Despacho.

2 — O presente Despacho produz efeitos a partir do dia 14 de Julho 
de 2010.

Em 6 de Outubro de 2010. — O Director -Geral do Ensino Superior, 
Prof. Doutor António Morão Dias.

ANEXO
1 — Instituição de formação:
Universidade dos Açores
2 — Denominação do curso de especialização tecnológica:
Programação de Aplicações Web
3 — Área de formação em que se insere:
481 — Ciências Informáticas
4 — Perfil profissional que visa preparar:
O técnico especialista em Programação de Aplicações Web é o profis-

sional que, de forma autónoma ou integrado numa equipa, desenvolve 
conteúdos digitais para disponibilização online e implementa algumas 
tecnologias informáticas no desenvolvimento de soluções para comunica-
ção na Web, nomeadamente ao nível da criação de aplicações seguras com 
interfaces gráficas para a Web, quer do lado do cliente quer do servidor, 




