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cisco Manuel Pereira Peixoto satisfaz os requisitos do artigo 25.o do
ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação
definitiva.

xeira, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
da mesma data (26 de Julho de 2007).

23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 170/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Doutora Maria Manuel Silva
Oliveira, professora auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
da mesma data (26 de Julho de 2007).
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Artur Manuel Soares da Silva, professor
catedrático da Universidade de Aveiro, e Ana Maria Ferreira de Oliveira Campos, professora catedrática da Universidade do Minho, o
conselho científico restrito de professores catedráticos, associados e
auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera que a
actividade científica e pedagógica desenvolvida pela Doutora Maria
Manuel Silva Oliveira satisfaz os requisitos do artigo 25.o do ECDU,
pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 171/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Doutora Maria Cristina Guiomar Antunes, professora auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
da mesma data (26 de Julho de 2007).
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Adélio A. S. C. Machado, professor catedrático da Universidade do Porto, e Armando da Costa Duarte, professor catedrático da Universidade de Aveiro, o conselho científico
restrito de professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera que a actividade científica
e pedagógica desenvolvida pela Doutora Maria Cristina Guiomar
Antunes satisfaz os requisitos do artigo 25.o do ECDU, pelo que
deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 172/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor Artur Carlos Crespo
Martins Cabugueira, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade, nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a partir da mesma data (26 de Julho de 2007).
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Francisco Martins Ramos, professor catedrático da Universidade de Évora, e Artur Fernando Arêde Correia
Cristóvão, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, o conselho científico restrito de professores catedráticos,
associados e auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Artur Carlos Crespo Martins Cabugueira satisfaz os requisitos
do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável
à sua nomeação definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 173/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor Manuel Joaquim Tei-

Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Paulino Maria Freitas Teixeira, professor
catedrático da Universidade de Coimbra, e João Fernandes Rebelo,
professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, o conselho científico restrito de professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera
que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Manuel Joaquim Teixeira satisfaz os requisitos do artigo 25.o do
ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação
definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 174/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor Luís Filipe Sanches
Fernandes, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
da mesma data (26 de Julho de 2007).
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Ricardo Paulo Serralheiro, professor catedrático da Universidade de Évora, e José Afonso M. Bulas Cruz,
professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, o conselho científico restrito de professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera
que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor
Luís Filipe Sanches Fernandes satisfaz os requisitos do artigo 25.o
do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação
definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 175/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor Fernando Glenadel
Braga, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
da mesma data (26 de Julho de 2007).
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores José António Couto Teixeira, professor
catedrático da Universidade do Minho, e Carlos Albino Veiga da
Costa, professor catedrático da Universidade do Porto, o conselho
científico restrito de professores catedráticos, associados e auxiliares
de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera que a actividade
científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Fernando Glenadel
Braga satisfaz os requisitos do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 176/2007
Por despacho de 26 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor José Manuel de Melo
Henriques Almeida, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade, nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a partir da mesma data (26 de Julho de 2007).
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Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho

Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Alfredo Jorge Silva, professor catedrático
da Universidade Técnica de Lisboa, e Aura Antunes Colaço, professora catedrática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
o conselho científico restrito de professores catedráticos, associados
e auxiliares de nomeação definitiva da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 24 de Julho de 2007, considera que
a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor José
Manuel de Melo Henriques Almeida satisfaz os requisitos do artigo
25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 21 177/2007
Por despacho da directora regional de Educação do Norte de 20 de
Julho de 2007, foi autorizada a colocação em regime de requisição
do licenciado Pedro Manuel Alves Barroso Magalhães, para exercer
funções técnico-pedagógicas na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, no âmbito do programa de formação contínua em Matemática dos 1.o e 2.o ciclos. A referida requisição é válida até 31 de
Agosto de 2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 21 178/2007

Despacho (extracto) n.o 21 181/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente deste Instituto de 3
de Agosto de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 27 de
Julho de 2007, a contratação, nos termos do artigo 8.o e do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, na categoria de equiparada a assistente
no Departamento de Ciências Exactas e do Ambiente, em regime
de tempo integral, da carreira docente do ensino superior politécnico,
na Escola Superior Agrária de Coimbra, deste Instituto, da mestre
Paula Martins de Almeida Mota Varejão, pelo período de 10 de Setembro de 2007 a 17 de Fevereiro de 2008, ficando, mensalmente, a
ser remunerada pelo valor do escalão 1, índice 100.
23 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Lemos Ferreira Armas Gonçalves.
Rectificação n.o 1507/2007
Por ter saído com inexactidão o texto do despacho (extracto)
n.o 16 067/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 141,
de 24 de Julho de 2007, relativo ao docente da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra, deste Instituto, Hélder José da
Silva Simões, rectifica-se que onde se lê «com a remuneração mensal
correspondente ao escalão 1, índice 100» deve ler-se «com a remuneração mensal correspondente ao escalão 1, índice 135».
21 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 21 182/2007

Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 23 de Agosto de 2007, o mestre João Carlos Lourenço
Nunes foi nomeado, em comissão de serviço extraordinária, assistente
do 1.o triénio, precedendo concurso, para a Escola Superior de Saúde
do Dr. Lopes Dias, deste Instituto, auferindo o vencimento mensal
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos à data
da aceitação da nomeação.

Por despacho de 3 de Agosto de 2007 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a equiparação a bolseiro, fora do País, a Emídio Maximiano
Ferreira, professor-adjunto da Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha, do Instituto Politécnico de Leiria, entre os
dias 3 e 12 de Setembro de 2007.

24 de Agosto de 2007. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

3 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 21 179/2007
Por despacho do presidente deste Instituto, Prof. Doutor José
Manuel Torres Farinha, de 14 de Agosto de 2007, e de acordo com
o estipulado no n.o 3 do artigo 10.o dos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra, aprovados pelo Despacho Normativo n.o 85/95,
de 18 de Outubro, e com o previsto no artigo 41.o do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91,
de 15 de Novembro, designo como minha substituta legal, durante
a minha ausência por motivo de férias no período de 20 a 31 de
Agosto, a vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Doutora Maria de Fátima Armas Gonçalves.
22 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente,
Lemos Ferreira Armas Gonçalves.

Maria de Fátima

Despacho (extracto) n.o 21 180/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente deste Instituto, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 5 de Abril de 2007, se publicita
que foi nomeado, em regime de nomeação definitiva, na categoria
de professor-adjunto, área científica de Engenharia Informática e de
Sistemas, do quadro de pessoal docente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, deste Instituto, aprovado pela Portaria n.o 18/97,
de 6 de Janeiro, cuja estrutura orgânica se encontra aprovada pela
Portaria n.o 1114/97, de 5 de Novembro, e a sua organização definida
pelo despacho n.o 410/98 (2.a série), publicado em 8 de Janeiro de
1998, com efeitos a partir de 24 de Março de 2007, por força do
disposto no n.o 9 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, o mestre José Manuel Meireles Marinho, ficando a ser remunerado pelo escalão 3, índice 210.
22 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente,
Lemos Ferreira Alves Gonçalves.

Maria de Fátima

Despacho n.o 21 183/2007
Delegação e subdelegação de competências
Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 12.o dos Estatutos do
Instituto Politécnico de Leiria (publicados pelo Despacho Normativo
n.o 37/95, no Diário da República, 1.a série-B, n.o 177, de 2 de Agosto
de 1995, com as alterações introduzidas pelos Despachos Normativos
n.os 41/2001, publicado no Diário da República, 1.a série-B, n.o 244,
de 20 de Outubro de 2001, 38/2004, publicado no Diário da República,
1.a série-B, n.o 206, de 1 de Setembro de 2004, e 6/2006, publicado
no Diário da República, 1.a série-B, n.o 25, de 3 de Fevereiro de
2006), pelo n.o 2 do artigo 18.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro,
pelos artigos 4.o, 17.o e 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho,
pelo artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 106/98, de 24 de Abril, e das
normas constantes dos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento
Administrativo:
1 — Delego no vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria,
professor João Paulo dos Santos Marques, as competências:
a) Relativas à contratação do pessoal docente das escolas em regime
estatutário, incluindo as competências previstas no Decreto-Lei
o
n. 185/81, de 1 de Julho, com exclusão das matérias relativas a dispensas de serviço e ou equiparação a bolseiro;
b) Para autorizar o recrutamento e provimento do pessoal não
docente, em qualquer dos regimes legalmente previstos;
c) Para assinar os contratos-programa para formação avançada;
d) Para coordenar o funcionamento do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública, nos termos da Lei
o
n. 10/2004, de 22 de Março;
e) Para presidir ao conselho de coordenação da avaliação do Instituto Politécnico de Leiria, previsto pelo artigo 13.o do Decreto Regulamentar n.o 19-A/2004, de 14 de Maio;
f) Previstas no artigo 14.o, n.os 2 e 3, do Decreto Regulamentar
n.o 19-A/2004, de 14 de Maio;
g) Para assinar os contratos relativos à realização de obras e com
locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite de E 99 759,
observados os procedimentos legais;
h) Relativas à promoção de acções de formação e aperfeiçoamento,
ou de reciclagem, de pessoal docente e não docente, bem como para

