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n.º 4, do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, delego
a competência para presidir ao Júri das Provas para atribuição do título de
especialista para a área científica de Direito Penal, requeridas pelo Dr. Armando Reis Dias Ramos, no Dr. Francisco José de Aragão Baixinho Cravo,
Coordenador do Curso de Solicitadoria do Instituto Politécnico de Beja.
22 de julho de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja,
Vito José de Jesus Carioca.
208817859

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Regulamento n.º 511/2015
Ao abrigo do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que
estabelece as bases do financiamento do ensino superior, na redação
que lhe foi dada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto foi aprovado o
Regulamento de Propinas do IPCA atualmente em vigor pelo Despacho
(PR) n.º 19/2011 de 21 de fevereiro de 2011 que alterou o Despacho
n.º 12916/210 de 29 de julho de 2010.
Considerando que:
i) Têm sido adotados pela divisão Académica do IPCA procedimentos e regras internas com vista a uma melhor gestão e recuperação de
propinas em dívida, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente
a aplicação da cobrança coerciva;
ii) Há necessidade de ajustar o procedimento e o valor de propinas a
pagar quando o estudante efetua a anulação da matrícula imediatamente
a seguir à realização da mesma;
iii) Foram aprovados os Cursos Técnicos Superiores Profissionais
pelo Decreto-Lei n.º 43/2014 de 18 de março, estando estes cursos a ser
oferecidos pelo IPCA desde o ano letivo de 2014/2015;
Torna-se necessário proceder à alteração do Regulamento de Propinas
do IPCA atualmente em vigor.
Ouvidos os órgãos das Escolas, que emitiram parecer favorável, e
tendo decorrido o período de discussão pública, aprovo, nos termos
do artigo 38.º, n.º 2, alínea s) dos Estatutos do IPCA, alterados e republicados pelo Despacho Normativo 15/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª séria, n.º 214, de 5 de novembro, o novo Regulamento de
Propinas do IPCA que consta em anexo ao presente Despacho.
15 de julho de 2015. — O Presidente do IPCA, Prof. Doutor João
Baptista da Costa Carvalho.
Regulamento de Propinas do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave
Artigo 1.º
(Âmbito)
O presente Regulamento determina o regime de comparticipação dos
estudantes nos custos de financiamento dos serviços de ensino dos ciclos
de estudo ministrados pelas Escolas do Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave (doravante IPCA), sejam Licenciaturas (1.º ciclo), Mestrados (2.º
ciclo),cursos Técnicos Superiores Profissionais ou Pós-Graduações.
Artigo 2.º
(Propina)
1 — Pela matrícula ou inscrição nos cursos é devida uma taxa, designada por propina, de acordo com o estipulado no artigo 16.º da Lei
n.º 37/2003, de 22 de agosto.
2 — O pagamento da propina é obrigatório, independentemente do
nível socioeconómico do estudante, do curso por ele frequentado e do
regime de inscrição a tempo integral ou parcial.
3 — Pela matrícula ou inscrição é, ainda devido, o pagamento de uma
taxa de inscrição que contempla o seguro escolar.
4 — O valor da propina, bem como as formas e esquemas de pagamento, são estabelecidos anualmente por Despacho próprio do Presidente do IPCA, ouvido o conselho geral que fixa o valor das propinas
devidas pelos estudantes, nos termos do artigo 16.º, n.º 2, alínea h) dos
Estatutos do IPCA.
5 — Se o valor da propina não for fixado dentro do prazo previsto
no número anterior, o valor da propina será igual ao valor da propina
do ano letivo anterior, atualizado nos termos da lei.
Artigo 3.º
(Regime de inscrição em licenciatura)
1 — Considera-se um estudante inscrito em regime de tempo integral,
nos ciclos de estudos conferentes do grau de licenciado, o estudante que,

num ano letivo, se inscreve a um elenco de unidades curriculares que
perfaçam um total superior a 45 ECTS.
2 — Considera-se um estudante inscrito em regime de tempo parcial,
nos ciclos de estudos conferentes do grau de licenciado, o estudante que,
num ano letivo, se inscreve a um elenco de unidades curriculares que
perfaçam um mínimo de 30 ECTS e um máximo de 45ECTS (nos termos
do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento a Tempo Parcial do IPCA).
3 — O limite mínimo referido no número anterior não se aplica aos
estudantes com estatuto de trabalhador-estudante.
4 — De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento
a Tempo Parcial do IPCA, aprovado pelo Despacho (PR) n.º 57/2008, o
estudante que se inscreve no 3.º ano de um ciclo de estudos conferente
do grau de licenciado não pode inscrever-se a regime de tempo parcial,
exceto se não se inscrever a todas as unidades curriculares em falta para
conclusão de curso.
5 — A inscrição em regime de tempo parcial é requerida, na Divisão
Académica, no período estabelecido para as matrículas e inscrições.
Artigo 4.º
(Competência)
A cobrança das propinas é da competência da Divisão Académica e
da Tesouraria do IPCA.
Artigo 5.º
(Estudantes bolseiros)
1 — Os estudantes que se candidatam ou pretendam candidatar-se à
bolsa de estudos encontram-se obrigados a proceder ao pagamento da
1.ª prestação da propina, no ato da matrícula ou inscrição. O pagamento
das restantes prestações pode ficar suspenso até à comunicação do
resultado da candidatura à bolsa de estudos, desde que, os estudantes
apresentem nos Serviços Académicos uma declaração de Compromisso
de Honra, devidamente preenchida e assinada, em que se comprometem a
efetuar o pagamento da propina em débito nos cinco dias úteis seguintes
a terem recebido a bolsa de estudos.
2 — Apenas em casos devidamente justificados e comprovados com
declaração dos SAS pode haver dispensa do pagamento da 1.ª prestação
de propinas nos termos do número anterior.
3 — Os estudantes que apresentaram a declaração de Compromisso de
Honra e cujo pedido de bolsa de estudos seja indeferido pelos Serviços
de Ação Social (SAS) devem proceder ao pagamento das prestações
em falta, no prazo de dez dias úteis, após a comunicação do indeferimento.
4 — Os SAS, no último dia útil de cada mês enviam à Divisão Académica a lista os resultados definitivos das candidaturas despachadas
nesse mês.
Artigo 6.º
(Estudantes militares)
1 — Aos estudantes abrangidos pelas alíneas a) e c) do artigo 35.º da
Lei n.º 37/2003, aplica-se o protocolo n.º 20/98, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de maio de 1998, estabelecido entre
o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e o Ministério da
Defesa, relativamente aos ciclos de estudos conferentes de grau.
2 — Estes estudantes devem entregar no ato da matrícula e ou inscrição o documento emitido pelos serviços competentes do Ministério da
Defesa Nacional comprovativo de que são por ela abrangidos:
a) Declaração emitida pela unidade, estabelecimento ou órgão militar,
conforme modelos anexos à Portaria n.º 445/71, de 20 de agosto, que
ateste a qualidade de combatente com as especificações referidas no
n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 358/70, de 29 de julho, e no n.º 3
da portaria citada;
b) Documento comprovativo da qualidade de deficiente das Forças
Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro.
2.1 — Aos estudantes que efetuem a matrícula/inscrição pela 1.ª vez
no 1.º ano é concedido um prazo de 45 dias consecutivos para completar
a instrução do processo. Após este prazo estes estudantes não serão
incluídos nas listas de subsídio, tendo de efetuar o pagamento integral
da propina a qual não será reembolsável.
2.2 — O processo será remetido ao Ministério da Defesa acompanhado da declaração de conformidade, passada pela instituição de ensino
superior e levando aposto o selo branco, donde conste a menção de que
estão preenchidos os demais requisitos para conferir direito ao gozo de
subsídio para pagamento de propina, designadamente o estabelecido no
n.º 8 da Portaria n.º 445/71, de 20 de agosto;
2.3 — De acordo com a deliberação do Ministério da Defesa:
a) Os documentos, quando entregues pela 1.ª vez, devem ser no
original;
b) As declarações devem ser entregues anualmente.
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3 — O pagamento devido será feito pelo Ministério da Defesa.
4 — De acordo com a deliberação do Ministério da Defesa, o
critério de apreciação do «bom comportamento escolar» — requisito
exigido pelo n.º 3 do Decreto-Lei n.º 358/70, de 29 de julho — é a
transição de ano curricular. Nestes termos, não são abrangidos pelo
subsídio para pagamento da propina os estudantes que não transitem
de ano.
Artigo 7.º
(Estudantes agentes de ensino)
1 — Conforme dispõem os números 1 e 2 do despacho conjunto
n.º 335/98, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de
maio de 1998, com as alterações introduzidas pelo despacho conjunto n.º 320/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, de
21 de março de 2000, são considerados agentes de ensino, para este
efeito, os educadores de infância e professores dos ensinos básico
e secundário providos definitivamente num lugar dos quadros, em
exercício efetivo de funções docentes, relativamente aos ciclos de
estudos conferentes de grau.
2 — No ato da matrícula e ou inscrição os estudantes deverão
apresentar a declaração passada pela Direção Regional de Educação
em como se encontram abrangidos pelos n. os 1 e 2 do despacho
acima referido.
3 — O estudante que efetuem a matrícula/inscrição pela 1.ª vez no 1.º
ano é concedido um prazo de 45 dias consecutivos para completarem
a instrução do processo. Após este prazo estes estudantes não serão
incluídos nas listas de subsídio, tendo de efetuar o pagamento integral
da propina a qual não será reembolsável.
4 — O reembolso do valor da propina será feito pela Direção-Geral
do Ensino Superior, após envio das listas nominativas dos estudantes
nessas condições.
5 — Não serão aceites declarações que não satisfaçam os requisitos
do n.º 3 do despacho conjunto n.º 335/98, alterado pelo despacho conjunto n.º 320/2000.
6 — O pagamento devido será feito pelo Ministério da Educação e
Ciência.
Artigo 8.º
(Estudantes externos em mobilidade)
1 — Para o presente efeito, considera-se estudante externo em mobilidade aquele que, estando matriculado e inscrito num estabelecimento
de ensino superior nacional ou estrangeiro, se encontra a realizar um
período de estudos no IPCA no âmbito de um acordo de mobilidade e
respetivo contrato de estudos.
2 — O estudante em mobilidade terá direito a uma transcrição de
registos no final do período de estudo.
3 — O IPCA poderá celebrar acordos institucionais em que se
fixem condições especiais, nomeadamente quanto à aplicação,
isenção ou redução de taxas de inscrição, desde que em regime de
reciprocidade.
4 — Os estudantes de mobilidade ERASMUS estão abrangidos por
acordos específicos e têm os direitos e as isenções previstos no Programa
ERASMUS.
5 — Os estudantes de mobilidade não estão sujeitos a matrícula, mas
terão uma inscrição específica no sistema de informação da Divisão
Académica do IPCA.
Artigo 9.º
(Outros casos)
Nos outros casos, não abrangidos pelos artigos 6.º e 7.º deste Regulamento, em que legalmente ou mediante acordos pontuais, esteja
previsto o reembolso da propina, os estudantes deverão efetuar o seu
pagamento, solicitando posteriormente o reembolso à entidade responsável pelo mesmo.
Artigo 10.º
(Incumprimento de prazos de pagamento da propina)
1 — Verifica-se o não cumprimento de prazos de pagamento de propina quando esta não for paga nos prazos e termos fixados, por decisão
do órgão legalmente competente, de acordo com o disposto no artigo 2.º
do presente Regulamento.
2 — O não pagamento dos montantes fixados relativamente a cada
uma das prestações nos prazos estabelecidos determina o pagamento
de juros de mora por dívidas ao Estado calculados sobre o montante em
dívida, à taxa legal em vigor.

3 — Do não cumprimento dos prazos de pagamento da propina,
decorrem as seguintes consequências:
a) As notas não serão divulgadas até que o estudante regularize a
situação;
b) Não serão emitidas certidões e certificados de qualquer tipo relativos ao ano letivo a que respeita o não pagamento da propina nem a
anos letivos anteriores;
c) Privação de direito de acesso aos apoios sociais da ação social até
à regularização dos débitos, acrescido dos respetivos juros.
4 — Aos estudantes que recebam uma bolsa através dos SAS não
poderão ser aplicadas as consequências do não pagamento das propinas
nos prazos estabelecidos, sempre que a falta de pagamento da propina
se fique a dever a atraso, devidamente comprovado, no pagamento da
bolsa.
5 — Aos estudantes que recebam bolsa de estudo através dos SAS
que tenham pagamento de propinas em atraso, o IPCA poderá solicitar ao Ministério da Educação e Ciência a suspensão da Bolsa de
Estudos.
6 — Excecionalmente, e tendo em vista a adoção de medidas de
combate ao abandono escolar, podem ser fixados planos de pagamento
especiais adequados à situação de cada estudante, no caso de propinas
vencidas e não pagas referentes a anos letivos anteriores.
Artigo 11.º
(Consequências do não pagamento da propina)
1 — Nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto,
as consequências do não pagamento da propina dos ciclos de estudos
conferentes de grau são:
a) A nulidade de todos os atos curriculares praticados no ano letivo
a que o incumprimento da obrigação se reporta;
b) A suspensão da matrícula e da inscrição anual, com a privação
do direito de acesso aos apoios sociais até à regularização dos débitos,
acrescidos dos respetivos juros, no mesmo ano letivo em que ocorreu o
incumprimento da obrigação.
2 — Os estudantes com uma situação de propinas em débito, são
notificados, mensalmente, dos valores em dívida, para o email que
consta no sistema académico.
3 — A partir do dia 31 de maio de cada ano letivo os estudantes com
situação de propina em dívida serão notificados via carta registada,
com aviso de receção, para que procedam ao respetivo pagamento dos
valores em dívida e juros respetivos, acrescido dos respetivos custos
administrativos.
4 — Não será aceite a matrícula e inscrição de estudantes que não
efetuem o pagamento de propinas em dívida, com exceção dos estudantes
com planos de pagamento ativos e regularizados.
Artigo 12.º
(Cobrança coerciva)
O não pagamento de propinas, nos termos referidos nos números
anteriores, implica a emissão das respetivas certidões de dívida e o seu
envio aos serviços competentes para efeitos de processo de execução
fiscal nos termos da lei.
Artigo 13.º
(Anulação de matrícula e/ou inscrição)
1 — Os estudantes que pretendem anular a matrícula e/ou inscrição
devem formalizar a anulação junto da Divisão Académica, através de
requerimento próprio devidamente preenchido e assinado.
2 — Os estudantes a que se refere no número anterior, qualquer que
seja o motivo que a determine, ficam obrigados ao pagamento da propina,
no ato da entrega do requerimento, nos termos seguintes:
a) O valor da primeira prestação da propina devida no caso de anulação ocorrer nos trinta dias subsequentes à data da matrícula e/ou
inscrição;
b) 50 % da propina devida no caso da anulação ocorrer até ao final
do 1.º semestre do ano letivo em curso;
c) A totalidade da propina devida se a anulação ocorrer posteriormente
aos prazos fixados nas alíneas anteriores.
3 — Pela anulação de matrícula e/ou inscrição não há lugar, em
nenhum caso, à devolução do montante da propina paga.
4 — O disposto nos números anteriores aplica -se com as necessárias adaptações ao estudante do ciclo de estudos conferente
do grau de mestre. No caso de o estudante pretender inscrever-se
noutra edição do mesmo ciclo de estudos conferente ao grau de
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mestre, fica obrigado ao pagamento da propina respetiva, sendo
deduzido na nova edição do ciclo de estudos o valor de propina
paga na anterior edição.
5 — O disposto no presente artigo não se aplica aos estudantes dos
cursos de pós-graduação e de formação complementar.

ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino
superior politécnico.
15.07.2015. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
208817056

Artigo 14.º
(Interrupção de inscrição)
1 — Considera-se interrupção de inscrição a não renovação da inscrição no ano letivo seguinte ao que frequentou.
2 — A ativação da inscrição nos anos letivos seguintes ao da interrupção implica a regularização de qualquer valor em débito de propina,
acrescido das respetivas taxas de juro e emolumentos.
Artigo 15.º

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Declaração de retificação n.º 656/2015
Retificação ao Aviso n.º 7778/2015, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 135, de 14.07, onde se lê «…aprovado em Reunião
do Conselho Científico do IPP…» deve ler-se «…aprovado em Reunião
do Conselho de Gestão do IPP…».
22.07.2015. — O Administrador, José Manuel Gomes.

(Mudança de par Instituição/Curso)
1 — Os processos individuais dos estudantes do IPCA que sejam
colocados noutros estabelecimentos de ensino, através do regime de
mudança de par Instituição/curso, só serão remetidos aos respetivos
estabelecimentos se os estudantes tiverem a situação de propina
regularizada e após solicitação dos respetivos estabelecimentos
de ensino.
2 — O estudante inscrito no 1.º semestre num ciclo de estudos do
IPCA e que se inscreva num curso diferente no 2.º semestre, ao abrigo
do Regime de Mudança de par Instituição/Curso, fica obrigado ao pagamento da propina anual, sendo deduzido no novo curso o valor de
propina paga no curso de origem.
3 — A inscrição no novo curso obriga ao pagamento das prestações
de propina em dívida.
Artigo 16.º
(Disposições finais)
As dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão
resolvidas por despacho do Presidente do IPCA ou em quem este delegar.
Artigo 17.º
(Entrada em vigor)
O presente regulamento entra em vigor no ano letivo de 2015/2016.
208820352

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Declaração de retificação n.º 655/2015
Por ter sido publicado com inexatidão no D.R. 2.ª série, n.º 125 de
30 de junho de 2015 o Despacho n.º 7190/2015, retifica-se onde se lê
«no período de 25.05.2015 a 17.05.2015» deve ler-se «no período de
25.05.2015 a 17.07.2015».
30.06.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208817023
Despacho (extrato) n.º 8619/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
10.04.2015, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, com Daria Sonya Kaufman, como Assistente Convidado em regime de Tempo Parcial 40 %, para a Escola
Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, no período de
13.04.2015 a 03.07.2015, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
15.07.2015. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
208816968
Despacho (extrato) n.º 8620/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
27.02.2015, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, com João Miguel Esgalhado Henriques,
como Professor Adjunto Convidado em regime de Tempo Integral,
para a Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, no período de
01.03.2015 a 31.07.2015, auferindo o vencimento correspondente

208818166

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Aviso n.º 8516/2015
Recrutamento em regime de mobilidade de um Técnico Superior
Área de Psicologia
1 — O Instituto Politécnico do Porto (IPP) pretende recrutar, em
regime de mobilidade, nos termos dos artigos 92.º e seguintes da Lei
n.º 35/2014, de 20 junho, um técnico superior, para exercício de funções
no Gabinete do Estudante dos Serviços da Presidência do Instituto
Politécnico do Porto (IPP).
2 — Requisitos de Admissão:
a) Ser trabalhador de órgão ou serviço da Administração Pública, com
relação jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas;
b) Estar integrado em carreira/categoria de técnico superior;
c) Ser detentor de Licenciatura em uma das seguintes áreas de Especialização:
1) Psicologia Clínica e da Saúde;
2) Psicologia Educacional;
d) Ser membro efetivo ou reunir as condições para inscrição na Ordem
dos Psicólogos Portugueses, nos termos do artigo 50.º da Lei n.º 57/2008,
de 4 de setembro.
3 — Requisitos Preferenciais:
Experiência profissional nas áreas mencionadas no previsto nas
alíneas a), b) e c) do descritivo de funções.
4 — Funções a desempenhar:
a) Consulta Psicológica Individual;
b) Consulta Psicológica de Orientação Vocacional;
c) Conceptualização, Avaliação e Intervenção em Necessidades Educativas Especiais;
d) Planeamento, Dinamização e Avaliação de Ações de Formação em
Competências Transversais;
e) Intervenção em Projetos de Promoção do desenvolvimento pessoal
e do bem-estar dos estudantes;
f) Apoio à gestão dos Programas de Voluntariado do Instituto.
5 — Formalização das candidaturas:
5.1 — Os interessados devem, no prazo de 10 dias úteis contados
a partir da data de publicação do presente aviso, enviar requerimento
dirigido à Presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), sito à
Rua Dr. Roberto Frias, n.º 712 4200-465 Porto, podendo ser entregue
pessoalmente, no horário compreendido entre as 9h30 e as 17h00, ou
através do correio eletrónico: drh@sc.ipp.pt.
5.2 — Do requerimento de candidatura deverá constar os seguintes
elementos: nome, naturalidade, data de nascimento, habilitações literárias, tipo de vínculo (modalidade de relação jurídica de emprego público)
e serviço ou organismo a que pertence, ou a que por último pertenceu,
caso se encontre em mobilidade especial, categoria detida, posição e
nível remuneratórios, endereço e telefone de contacto.
5.3 — O requerimento é obrigatoriamente acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Curriculum Vitae datado e assinado;
b) Carta de Motivação;

