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CAPÍTULO X

Considerações gerais

Artigo 1.º
Infração Disciplinar

Sem prejuízo de outras sanções especialmente previstas na lei, as 
falsas declarações, o exercício ilegal de direitos concedidos pela lei 
e pelo presente Regulamento e o incumprimento das obrigações nele 
previstas configuram infração disciplinar.

Artigo 2.º
Dúvidas e Lacunas

Quaisquer dúvidas e lacunas resultantes da aplicação do presente Re-
gulamento serão resolvidas mediante despacho do Reitor do ISCTE -IUL.

Artigo 3.º
Revogação

O presente Regulamento revoga o anterior Regulamento Interno para Es-
tudantes com Estatutos Especiais (despacho n.º 7059/2009, de 6 de março, 
publicado na 2.ª série, do Diário de República, n.º 46, de 6 de março).

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento é aplicável a partir da data de publicação 
no Diário da República.

Disposições finais
Recomendações

Recomenda -se que todos os alunos abrangidos pelo presente regula-
mento contactem o docente da unidade curricular, no início do período 
letivo de cada semestre, com vista a tentar com ele concertar modos 
alternativos de aprendizagem que lhes permitam adquirir as competências 
da unidade curricular ao longo do período letivo.

Os alunos podem optar pelo regime do aluno a tempo parcial, estipu-
lado no Regulamento Interno do Estudante a Tempo Parcial (disponível 
em http://www.iscte -iul.pt/servicos/servicos_academicos/normas_e_re-
gulamentos.aspx) de forma a adaptar a suas possibilidades e disponibi-
lidades, com a aquisição de competências.

Sempre que possível, os alunos abrangidos pelo presente regulamento 
têm prioridade na escolha de turmas, mediante apresentação de reque-
rimento devidamente fundamentado.

Compete aos Serviços Académicos, com exceção do Estatuto Especial 
a alunas grávidas, parturientes e a mães e pais estudantes com filhos até 
3 anos de idade, comunicar aos Coordenadores de Ano e ao Conselho 
Pedagógico quais os alunos que beneficiam dos estatutos especiais, 
contemplados neste regulamento.

Todas as situações/casos excecionais não mencionados no presente 
regulamento, serão analisadas pontualmente pelo Conselho Pedagógico 
e remetidas para despacho do Reitor do ISCTE -IUL.

Devem os docentes das unidades curriculares, no planeamento das 
FUC contemplar modos alternativos de ensino/aprendizagem para os 
alunos abrangidos pelos estatutos especiais.

O presente Regulamento Interno de Estatutos Especiais será objeto de 
revisão anual em função da competente alteração legislativa.

1 Não se aplica ao ato público de defesa da dissertação, do trabalho de projeto, do relatório 
de estágio e Tese.

2 Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos e Competências.
3 Regulamento Específico de Avaliação de Conhecimentos e Competências.
4 Normas internas do Departamento/Escola.
5 Desde que prevista no calendário letivo.
6 Comprovativo emitido pela entidade promotora do evento.
7 Desde que prevista no calendário letivo.
8 Desde que prevista no calendário letivo.
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 OET — ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS

Regulamento n.º 231/2013

Regulamento de Registo e Inscrição na OET — Ordem
dos Engenheiros Técnicos

A OET — Ordem dos Engenheiros Técnicos, torna público que o 
Conselho Diretivo Nacional, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e f) do 

artigo 2.º e na alínea v) do n.º 3 do artigo 16.º do Estatuto, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 349/99, de 2 de setembro, alterado pela Lei n.º 47/2011, 
de 27 de junho, em sessão de 8 de junho de 2013, e mediante os pareceres 
favoráveis do Conselho da Profissão e da Assembleia de Representantes, 
ambos daquela data, deliberou aprovar o seguinte regulamento:

Regulamento de Registo e Inscrição na OET
Considerando que:
a) A experiência entretanto colhida com a aplicação do regulamento 

atualmente em vigor aconselha a que sejam introduzidas soluções de 
simplificação e desburocratização de procedimentos;

b) O 1.º ciclo em Engenharia (180 créditos ECTS) é formação habi-
litante necessária para o desempenho da maioria dos atos profissionais 
da sua especialidade, como é reconhecido, quer a nível nacional, quer 
a nível europeu;

c) Estão definidos os atos de engenharia que os membros da OET, 
em cada especialidade, podem praticar;

d) O Registo individual da OET contempla o elenco de competências, 
certificadas por declaração, reconhecidas e atribuídas a cada membro, 
em função da especialidade que integra, da sua qualidade (estagiário 
ou efetivo), da formação académica complementar e ou específica, da 
experiência profissional e outras especificações, sempre que a regulação 
da atividade o exija;

e) A missão da A3ES — Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior consiste em garantir a qualidade do ensino superior em 
Portugal, através da avaliação e acreditação das instituições de ensino 
superior e dos seus ciclos de estudos;

f) As instituições de ensino superior gozam do direito de criar ciclos 
de estudos que visem conferir graus académicos;

g) A Direção Geral do Ensino Superior (DGES) tem competência 
para proceder ao registo de novos ciclos de estudos, conferentes dos 
graus de licenciado, mestre e doutor, na sequência da sua acreditação 
pela A3ES;

h) De acordo com o seu Estatuto a OET admite como seus membros os 
diplomados com um grau de licenciado em Engenharia ou em Ciências 
de Engenharia de ciclos de estudo registados pela DGES;

i) Os licenciados em Ciências de Engenharia são admitidos como 
membros da Ordem, em condições específicas definidas caso a caso;

j) Os membros da OET são admitidos com a qualidade de estagiário;
k) A análise dos pares escola/curso, realizada pela A3ES, tem por base:
i) Nos cursos de Licenciatura em Engenharia, um plano de estudos 

composto por unidades curriculares que totalizam 180 créditos ECTS;
ii) Nos cursos de Mestrado Integrado em Engenharia, um plano de 

estudos composto por unidades curriculares que totalizam 300 créditos 
ECTS. Nestes cursos, é atribuído um diploma de Licenciatura em Ciên-
cias de Engenharia, após acumulação de 180 créditos ECTS;

l) A OET, no desempenho do seu papel de regulador da profissão de 
Engenheiro Técnico, procede à análise dos elementos curriculares e a 
forma como o curso proporciona ou não a aquisição de competências, 
capacidades e conhecimentos para a prática dos atos de engenharia da 
respetiva especialidade;

m) A OET identifica, para cada diplomado com o grau de licenciado 
em Ciências de Engenharia, as eventuais lacunas do seu percurso for-
mativo (formal, não formal ou informal) e define, sempre que tal se 
julgue necessário, o conjunto de tópicos de engenharia complementar, a 
ser cumprido para que seja proporcionada a aquisição de competências, 
capacidades e conhecimentos para a prática dos atos de engenharia da 
respetiva especialidade;

n) O estágio profissional, na modalidade formal, tem a duração nor-
mal de 6 meses e, de acordo com o limite estabelecido pelo regime da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, pode ser prolongado até ao máximo 
de 18 meses, para que sejam colmatadas eventuais lacunas do percurso 
formativo do estagiário.

Em face do exposto a OET:
1 — Cria os seguintes conjuntos de competências:
a) Competências base de especialidade: as definidas pelo Conselho 

da Profissão para cada especialidade, de acordo com o Colégio de Es-
pecialidade, tendo em conta a regulamentação específica;

b) Competências base de estagiário: as definidas pelo Conselho da 
Profissão para cada especialidade, de acordo com o Colégio de Espe-
cialidade, tendo em conta a regulamentação específica (em especial, a 
Portaria n.º 1379/2009, de 30 de outubro);

c) Competências genéricas da profissão: as definidas pelo Conselho 
da Profissão;

d) Competências genéricas da profissão nível estagiário: as definidas 
pelo Conselho da Profissão.
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2 — Define duas situações, em face do previsto nas alíneas l), m) e n).
a) O curso, após homologação do estágio, habilita para a realização 

dos atos da especialidade em que se integra: os diplomados destes cursos, 
após a homologação do processo de estágio, adquirem a qualidade de 
membro efetivo com o registo das competências base da especialidade.

b) O curso, após homologação do estágio, não habilita na totalidade 
para o pleno exercício da profissão:

i) É definido um conjunto de tópicos de engenharia complementar, 
de modo a que o conjunto da formação (curso e formação comple-
mentar) seja considerado habilitante para a prática de todos os atos da 
especialidade;

ii) Os diplomados destes cursos, adquirem as competências base da 
especialidade, após a homologação do processo de estágio e conclusão 
da formação complementar que cubra os tópicos definidos.

3 — Estabelece o seguinte procedimento para registo de novos membros:
a) Diplomados com o grau de licenciado em Engenharia, de ciclos 

de estudo registados pela DGES, na sequência da acreditação apela 
A3ES, considerados habilitantes, para a realização de todos os atos da 
especialidade em que se integra:

i) O diplomado inscreve-se como Engenheiro Técnico Estagiário;
ii) Nesta situação são registadas as competências base de estagiário 

para cada especialidade e as competências genéricas da profissão nível 
estagiário;

iii) Após a homologação do processo de estágio e aquisição da qua-
lidade de membro efetivo, são registadas as competências base da es-
pecialidade e as genéricas da profissão;

b) Diplomados com o grau de licenciado em Ciências de Engenharia 
de ciclos de estudo de mestrado integrado registados pela DGES, na 
sequência da acreditação pela A3ES:

i) O diplomado inscreve-se como Engenheiro Técnico Estagiário, 
para realizar estágio na modalidade formal, assumindo o compromisso 
de realizar a formação complementar que cubra os tópicos de engenha-
ria que foram definidos como estando em falta para acesso ao pleno 
exercício da profissão;

ii) Nesta situação são registadas as competências genéricas da pro-
fissão nível estagiário;

iii) Após a homologação do processo de estágio, com a apresentação 
do Relatório, parecer do Patrono (obrigatoriamente um Engenheiro 
Técnico, podendo o coorientador ser membro ou não de outra Ordem) 
são registadas as competências genéricas da profissão;

iv) As competências base da especialidade são atribuídas e registadas 
após verificação da realização, com sucesso, do plano de formação 
académica complementar acordado.

4 — Estabelece o seguinte procedimento sobre o funcionamento do 
Estágio formal:

a) O estágio profissional, na modalidade formal, tem a duração normal 
de seis meses;

b) Para efeito de aquisição de formação complementar, a duração do 
estágio pode ser prolongada até ao limite máximo de dezoito meses;

c) É suspenso o membro estagiário (com processo de estágio homo-
logado) que não conclua o seu plano complementar de formação ao 
fim de dezoito meses;

d) É permitido apresentar pedido de suspensão da qualidade de mem-
bro estagiário;

e) Na situação de suspenso, o membro pode solicitar a reaquisição da 
qualidade de estagiário para concluir o processo de estágio e ou plano 
complementar de formação.

O presente Regulamento substitui e anula o Regulamento n.º 367/2012, 
de 28 de julho de 2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 158, de 16 de agosto de 2012.

17 de junho de 2013. — O Bastonário, Augusto Ferreira Guedes.
207050356 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 8399/2013
No âmbito do Concurso documental de âmbito internacional para pre-

enchimento de 1 (uma) vaga para professor associado, na área científica 
de Gestão — Edital n.º 868/2012, in Diário da República, 2.ª série 193 de 
4 de outubro, por despacho reitoral de 12 de março de 2013, foi o Doutor 
Pedro Teixeira Isaías contratado em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado e em regime de dedicação 

exclusiva, na categoria de professor associado, do mapa de pessoal 
da Universidade Aberta, para o exercício de funções inerentes àquela 
categoria profissional, no Departamento de Ciências Sociais e Gestão, 
com efeitos a partir de 01 de maio de 2013, com direito à remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 220, do Estatuto Remuneratório do 
Pessoal Docente Universitário, considerado rescindido o contrato anterior 
a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

9 de maio de 2013. — O Vice -Reitor, Domingos José Caeiro.
207049222 

 Despacho (extrato) n.º 8400/2013
Por despacho de 11 de abril de 2013 do Reitor da Universidade Aberta, 

foi renovada a contratação do Mestre José Rui Lopes dos Santos, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo 
certo, em regime de tempo parcial, como assistente convidado, auferindo 
a remuneração ilíquida mensal correspondente a 25 % do escalão 1 índice 
140, para o exercício de funções docentes no Departamento de Ensino 
e Educação a Distância (DEED), com inicio em 01 de março de 2013 e 
fim a 31 de julho de 2013, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, Estatuto da Carreira de 
Docente Universitária (ECDU).

24 de maio de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
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 Despacho (extrato) n.º 8401/2013
Por despacho de 11 de abril de 2013 do Reitor da Universidade Aberta, 

foi renovada a contratação do Doutor Nuno Miguel Marques de Sousa, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolu-
tivo certo, em regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, como 
professor auxiliar convidado, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1 índice 195, para o exercício de funções 
docentes no Departamento de Ciências e Tecnologia (DCT), com inicio 
em 01 de março de 2013 e fim a 31 de agosto de 2013, nos termos da 
alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de 
agosto, Estatuto da Carreira de Docente Universitária (ECDU).

24 de maio de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
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 Despacho (extrato) n.º 8402/2013
Por despacho de 11 de abril de 2013 do Reitor da Universidade Aberta, 

foi renovada a contratação da Mestre Maria da Graça Pereira Leão, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo reso-
lutivo certo, em regime de tempo parcial, como assistente convidada, 
auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente a 25 % do 
escalão 1 índice 140, para o exercício de funções docentes no De-
partamento de Ensino e Educação a Distância (DEED), com inicio 
em 01 de março de 2013 e fim a 31 de julho de 2013, nos termos 
da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 
de agosto, Estatuto da Carreira de Docente Universitária (ECDU).

24 de maio de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.
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 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 8265/2013
Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-

tembro, conjugado com o artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, torna -se público que após despacho de homologação de 27 de 
maio de 2013 do Reitor da Universidade do Algarve, foi concluído com 
sucesso e com a avaliação final de 18 valores, o período experimental da 
Licenciada Graça Maria Soares da Cruz Coelho, na carreira e categoria 
de assistente técnico, na sequência de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, celebrado com esta Universidade 
em 20 de junho de 2012.

12 de junho de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Huma-
nos, Sílvia Cabrita.

207050145 

 Aviso (extrato) n.º 8266/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que António 
Manuel Nunes Rosa Mendes, professor auxiliar da Faculdade de Ciên-




