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Colaborou com estudo e análise jurídica, em acções de protecção
e valorização do património natural com a Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Possui Certificado de Aptidão Profissional para exercer como Formador, emitido pelo IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional).
Participou em diversos cursos e acções de formação, onde se destacam:
“Curso Temático “Direito do Urbanismo: Questões Notariais e Registais”;
“Curso de “Direito do Consumo”;
“Curso de Formação Contínua “Finanças para Juristas”;
“O Regime Geral das Contra -Ordenações”;
“Regime de Férias, Faltas e Licenças”;
“O Novo Direito do Urbanismo”;
“O concurso na administração Local”;
“O Novo Contencioso Administrativo e as implicações no código de
Procedimento Administrativo”;
“Regime de Aquisição de Bens e serviços”;
“Impostos Municipais “;
“III/V/VI/VIII e IX Seminários de Justiça Administrativa”;
“Seminário Ibérico — O papel dos registos e do notariado na dinâmica
das transacções imobiliárias”;
“SIADAP e Gestão por Objectivos”;
“A Inclusão do Outro”;
“Um Código de Urbanismo para Portugal”;
“III Colóquio Internacional dos Estádios do Euro 2004 — Aspectos
financeiros, urbanísticos e ambientais”;
“Arrendamento — aspectos da reforma”.
Comunicações e Publicações:
Dinis, J. L.; Oliveira, F. P.; Duarte I. L. & Rey, J. (2005) Finding
geological heritage: legal issues on private property and notification of
new findings. The case of outstanding early angiosperms assemblages
(continental Barremian to Albian, Portugal). IV International Symposium
ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage Abstracts,
Braga, p. 40 / Proceedings, 18p.
201660698
Regulamento n.º 150/2009
Por despacho de 3 de Abril de 2009 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos do artigo 62.º do Regulamento Geral da
Formação Graduada e Pós-Graduada no Instituto Politécnico de Leiria e
Regimes Aplicáveis a Estudantes em Situações Especiais, Regulamento
n.º 134/2007, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 121, de 26
de Junho de 2007, com as alterações introduzidas pela deliberação do
Conselho Geral do IPL com o n.º 736/2008, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 52, de 13 de Março e do Despacho n.º 23771/2008,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 19 de Setembro
de 2008 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi homologado
o Regulamento de Estágios Curriculares dos cursos de licenciatura
em funcionamento na Escola Superior de Artes e Design do Instituto
Politécnico de Leiria, cujo texto se publica em anexo.
3 de Abril de 2009. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
Preâmbulo
O presente regulamento, aprovado nos termos do artigo 14.º, n.º 2
do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro, e do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho, assim como do
disposto no artigo 62.º do Regulamento Geral da Formação Graduada
e Pós-Graduada no Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis
a Estudantes em Situações Especiais, Regulamento n.º 134/2007, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 121, de 26 de Junho de 2007,
com as alterações introduzidas pela deliberação do Conselho Geral do
IPL com o n.º 736/2008, publicada no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 52, de 13 de Março e do Despacho n.º 23771/2008, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 19 de Setembro de 2008, do
Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, estabelece as regras aplicáveis aos estágios curriculares que integram os cursos de licenciatura
em funcionamento na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da
Rainha do Instituto Politécnico de Leiria.
Foram ouvidos os Conselhos Científico e Pedagógico da Escola
Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha ao abrigo da alínea d)
do artigo 5.º e da alínea k), do artigo 22.º do Regulamento Interno
n.º 6/2002, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 258, de 8 de Novembro de
2002 alterado pelo Despacho n.º 6763/2004, publicado no D.R., 2.ª série,
n.º 79, de 2 de Abril de 2004.
Foi ouvida a Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e
Design do Instituto Politécnico de Leiria, ao abrigo do artigo 21.º, n.º 1
alínea c) da Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho.

Nos termos do n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de
Setembro, que aprova o Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior, foi promovida a divulgação do projecto e discussão pelos
interessados.
Nos termos da alínea b), do artigo 100.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de
Setembro, foi aprovado pela Directora da Escola Superior de Artes e
Design das Caldas da Rainha, o seguinte regulamento:
Regulamento de Estágios

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objecto
O presente regulamento define as regras aplicáveis aos estágios curriculares dos cursos de licenciatura em funcionamento na Escola Superior
de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria, designada por
Escola, e do Projecto Integrado do curso de Som e Imagem, doravante
genericamente designado por estágio.
Artigo 2.º
Objectivos do Estágio
O estágio tem por finalidade aproximar o aluno à realidade da futura
actividade profissional, ampliando e aplicando na prática os conhecimentos e técnicas adquiridas durante a realização dos respectivos cursos.
Artigo 3.º
Épocas de estágio
1 — A unidade curricular estágio realiza-se no semestre curricular
indicado no plano de estudos.
2 — Aos estudantes é assegurada uma época de recurso, a ter lugar
no semestre seguinte ao referido no n.º 1.
3 — A época de recurso tem lugar em igual semestre do ano lectivo
subsequente ao indicado no n.º 1, caso não seja possível assegurar o
funcionamento da unidade curricular no momento definido no número
anterior.
Artigo 4.º
Duração
O estágio curricular tem a duração prevista no diploma que aprovou
o plano de estudos de cada curso.
Artigo 5.º
Condições de frequência do estágio
1 — A Comissão Científica de cada curso poderá prever qual o número
mínimo de ECTS aprovados necessários para a inscrição na unidade curricular de estágio e qual o número máximo de ECTS de outras unidades
curriculares em que o estudante poderá estar inscrito em acumulação.
2 — As condições referidas no número anterior serão estabelecidas
e divulgadas até final de Julho do ano lectivo anterior.
Artigo 6.º
Componentes do estágio
O estágio integra uma componente em contexto de trabalho e a apresentação de um relatório.
Artigo 7.º
Local de realização do estágio
1 — O estágio realiza-se em entidade pública ou privada, adiante
designada por entidade de estágio, na qual se desenvolvem actividades
profissionais relacionadas com a área de formação dos estudantes e que
correspondam aos objectivos visados.
2 — O estágio decorre, preferencialmente, em entidades localizadas
na área geográfica correspondente à da preferência regional na admissão
aos cursos.
3 — A realização do estágio em entidades localizadas fora dessa
área carece de autorização do órgão de natureza executiva da Escola,
mediante parecer favorável do coordenador de curso, que verificará a
existência das condições necessárias para o normal desenvolvimento
do estágio nessa situação.
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4 — O órgão de natureza executiva da Escola pode autorizar que o
estágio se realize no local de trabalho do estagiário, desde que tal seja
compatível com os objectivos deste.
5 — O estágio pode ainda realizar-se na Escola ou noutra instituição
do ensino superior quando nestas possa assegurar-se o cumprimento
dos respectivos objectivos.
6 — Com fundamento em manifesta desadequação pedagógica, o
órgão de natureza executiva da Escola pode autorizar, sob proposta do
supervisor de estágio designado pela Escola e mediante parecer favorável
do coordenador de curso, a alteração da entidade de estágio.
Artigo 8.º
Protocolo de estágio
1 — O estágio formaliza-se com a celebração de um protocolo de
cooperação entre a Escola, a entidade de estágio e o estudante estagiário.
2 — O protocolo inclui um plano de estágio, as responsabilidades das
partes envolvidas e as normas de funcionamento daquele.
Artigo 9.º
Plano de estágio
1 — O estágio desenvolve-se de acordo com um plano de estágio.
2 — O plano de estágio é elaborado pelos supervisores do estágio da
Escola e da entidade de estágio.
3 — Do plano de estágio constam os seguintes elementos:
a) Os objectivos específicos do estágio;
b) As funções a serem desempenhadas pelo estudante estagiário;
c) O plano de desenvolvimento dos trabalhos e o respectivo cronograma;
d) Os parâmetros de avaliação referentes ao trabalho realizado e ao
respectivo relatório.
Artigo 10.º
Supervisão do estágio
1 — O estágio é supervisionado por um docente designado pelo órgão
de natureza executiva da Escola, sob proposta do coordenador de curso
e, na entidade de estágio, por supervisor indicado por esta.
2 — O supervisor designado pela entidade de estágio deve possuir
formação científica e técnica, preferencialmente de nível superior, na
área em que é realizado o estágio, e reunir as condições necessárias
para realizar um acompanhamento eficaz do estudante estagiário no
período de estágio.
3 — O supervisor de estágio designado pela Escola é o interlocutor
desta junto da entidade de estágio, com a qual deve manter um contacto
regular.
4 — O supervisor indicado no número anterior deve ainda acompanhar o trabalho do estudante, orientando-o na elaboração do relatório
de estágio.
Artigo 11.º
Relatório de Estágio
1 — O estudante apresenta um relatório de estágio, que deve ser entregue no prazo de um mês após a conclusão da parte prática do estágio.
2 — O relatório de estágio deve ser redigido em Português.
3 — Em casos devidamente fundamentados, por solicitação do estudante e com a anuência do supervisor de estágio da Escola, pode ser
aceite relatório redigido em língua estrangeira.
4 — O relatório deverá ter um mínimo de 15 e um máximo de
30 páginas, podendo ter anexos.
5 — Do relatório de estágio devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do estudante e dos supervisores do estágio;
b) Datas de realização e área específica do estágio;
c) Breve caracterização da entidade de estágio;
d) Plano de estágio;
e) Desenvolvimento do plano de estágio, com a descrição das actividades desenvolvidas, apreciação crítica das mesmas, apresentação de
resultados (conceitos, esboços, desenhos técnicos, maquetas, modelos,
protótipos ou pré-séries e registos fotográficos correspondentes), discussão, conclusões e sugestões.
6 — O relatório deverá ainda:
a) Ter formato A4;
b) Os anexos não poderão ultrapassar o formato final A3, devendo
estes ser encadernados em conjunto.

c) Possuir capa impressa onde conste o nome do aluno, curso, ano
de realização do estágio, designação da empresa ou entidade onde foi
realizado o estágio.
d) Ser entregue em triplicado nos Serviços Académicos.
Artigo 12.º
Assiduidade
1 — A parte prática do estágio é de frequência obrigatória.
2 — As faltas devem ser justificadas, de acordo com a legislação em
vigor para a função pública, não podendo em qualquer caso exceder um
terço da duração inicial do estágio.
3 — O Estágio deve realizar-se, sempre que possível, em regime de
tempo integral (horário idêntico aos dos trabalhadores da entidade de
estágio).
4 — O controlo de assiduidade é feito com base nas folhas de presença.
5 — As folhas de presença devem ser assinadas diariamente pelo
estudante estagiário e confirmadas, no final de cada um dos meses, pelo
supervisor da entidade de estágio.
6 — Nas folhas de presença são também registadas as deslocações do
supervisor da Escola à entidade de estágio para observação do estudante
estagiário e as deste à Escola para sessões de trabalho com o supervisor
designado por esta última.
7 — Das visitas e sessões de trabalho é elaborado ainda um relatório
síntese pelo supervisor da Escola.
Artigo 13.º
Dispensa da componente em contexto de trabalho
1 — São dispensados da componente em contexto de trabalho os
estudantes que exerçam actividades profissionais que se situem dentro da
área de formação do curso em que se encontrem matriculados, mediante
requerimento dirigido ao órgão de natureza executiva da Escola com
parecer favorável do coordenador de curso.
2 — Para beneficiar da dispensa prevista no número anterior, o estudante deve comprovar:
a) O exercício de funções há pelo menos seis meses;
b) A compatibilidade das funções exercidas com a formação académica, a sua relevância para os objectivos do estágio e susceptibilidade
de assegurar a integração do aluno na vida activa.
3 — Para efeitos do número anterior, o estudante deve apresentar
declaração da entidade patronal, confirmando a veracidade das informações prestadas pelo estudante e emitindo juízo de valor sobre o mérito
do desempenho dessas funções.
4 — Em caso de dispensa, o coordenador de curso indica um docente
para apreciação do relatório e determina o prazo para a sua entrega.
5 — Do relatório de estágio deve constar a duração e descrição das
funções exercidas e uma apreciação crítica das mesmas, tendo em conta
os conhecimentos teóricos obtidos durante o curso.
6 — O relatório referido no número anterior deve ser confirmado
pela respectiva entidade patronal, que lhe atribuirá uma classificação
nos termos do artigo 14.º
Artigo 14.º
Classificação do estágio
1 — A classificação final do estágio é expressa através de uma classificação na escala numérica inteira de 0 a 20, considerando-se aprovado
nesta unidade curricular o estudante que nela obtenha uma classificação
não inferior a 10.
2 — Na avaliação final do estágio são considerados os parâmetros
de avaliação definidos na alínea d), do número 3, do artigo 9.º sendo
ponderados os seguintes factores:
a) O efectivo desempenho das funções que foram atribuídas ao estudante durante o estágio, avaliado pela entidade de estágio numa escala
numérica inteira de 0 a 20 e representando 50 % da classificação final;
b) O rigor na elaboração do relatório e a sua forma de apresentação,
avaliados pelo supervisor da Escola numa escala numérica inteira de 0
a 20 e representando 50 % da classificação final;
3 — A classificação final a atribuir ao Estágio, aos estudantes a que se
refere o artigo 13.º, será calculada de acordo com os critérios referidos
nas alíneas anteriores, tendo em conta o seguinte:
a) A entidade patronal deve indicar a classificação que atribui para
efeitos da alínea a) do n.º 2 do presente artigo na declaração a que se
refere o n.º 3 do artigo 13.º;
b) A avaliação do relatório é feita de acordo com o disposto na alínea b)
do n.º 2 do presente artigo pelo docente designado nos termos do n.º 4
do artigo 13.º
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4 — Se da aplicação das regras referidas nos números anteriores a
classificação final resultar em fracção de número esta será arredondada
para a unidade imediatamente superior ou inferior consoante o seu valor
seja igual ou superior a 0,5 ou inferior a ele.
5 — Se a classificação final for inferior a 10 valores e o estagiário
tiver obtido aprovação na componente em contexto de trabalho, aquele
pode ser dispensado da realização de nova componente em contexto
de trabalho, ficando, todavia, obrigado a apresentar novo relatório no
prazo máximo de um mês.
6 — A avaliação final do estagiário terá de ser realizada até um mês
após a entrega do respectivo relatório final, não sendo contabilizado
para este efeito o mês de Agosto.
7 — A melhoria de nota incide sobre o estágio em todas as suas
componentes, isto é, só pode ser feita melhoria de nota mediante a
realização de novo estágio.
Artigo 15.º
Disposições finais
1 — Os casos omissos no presente regulamento serão objecto de
decisão pelo órgão de natureza executiva da Escola ouvido o Coordenador de Curso.
2 — O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.
Artigo 16.º
Disposição transitória
Sem prejuízo do disposto no número anterior mantêm-se em vigor,
no ano lectivo de 2008/2009, as condições de frequência de estágio que
tenham sido fixadas pelas Comissões Científicas dos Cursos antes da
entrada em vigor do presente regulamento, nomeadamente o número
mínimo de ECTS aprovados necessários para a inscrição da unidade
curricular estágio.
Pronúncia favorável do Conselho Pedagógico, em reunião de
22/10/2008 e do conselho científico em reunião de 10/11/2008.
201664107

a renovação do contrato administrativo de provimento, ao licenciado
Renato Edgar Frade Manuel, para exercer as funções de equiparado a
professor adjunto, em regime de tempo integral (dedicação exclusiva),
pelo período de dois anos, com início em 12 de Junho de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Carlos Lourenço Quadrado.
201658146
Despacho n.º 10115/2009
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 12 de
Junho de 2008, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a Renovação do Contrato Administrativo de Provimento, ao Mestre Ricardo
Mariano Roque Capela Enguiça para exercer as funções de Eq. a Assistente do 2.º Triénio em Regime de Tempo Integral (Dedicação Exclusiva),
pelo período de dois anos, com início em 01 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Carlos Lourenço Quadrado.
201658187
Despacho n.º 10116/2009
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 02
de Julho de 2008, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a
Renovação do Contrato Administrativo de Provimento, ao Doutor Sérgio
Bruno Martins de Oliveira para exercer as funções de Equiparado a
Professor Adjunto em Regime de Tempo Parcial — 30 %, pelo período
de dois anos, com início em 22 de Abril de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Carlos Lourenço Quadrado.
201658243
Despacho n.º 10117/2009

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Dança
Aviso n.º 8169/2009
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, avisam-se todos os interessados de
que se encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal docente desta
Escola no placard à entrada dos Serviços Administrativos, reportada a
31 de Dezembro de 2008.
Os docentes dispõem de 30 dias consecutivos, a contar da data da
publicação no Diário da República do Aviso de Afixação da Lista de
Antiguidade, para reclamação ao Presidente do Conselho Directivo, nos
termos do artigo 96.º do citado diploma.
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, Fernando
Crespo.
201659783

Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.º 10113/2009
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 23
de Outubro de 2008, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço,
a renovação do contrato administrativo de provimento, ao bacharel
Teresa Cristina Sousa Balsinha Maurício, para exercer as funções de
encarregado de trabalhos, em regime de tempo integral, pelo período
de dois anos, com início em 25 de Março de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Carlos Lourenço Quadrado.
201658276
Despacho n.º 10114/2009
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 23
de Outubro de 2008, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço,

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, de 2
Julho de 2008, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a
renovação do contrato administrativo de provimento, ao mestre Tiago
Miguel Braga da Silva Dias, para exercer as funções de equiparado a
assistente de 2.º triénio, em regime de tempo integral (dedicação exclusiva), pelo período de dois anos, com início em 31 de Março de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Carlos Lourenço Quadrado.
201658373

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.º 10118/2009
Por despacho de 06-04-2009, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu.
Mestre José Paulo Ferreira Lousado, equiparado a Professor-Adjunto
do Instituto Politécnico de Viseu — Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Lamego, autorizado o pedido de equiparação a bolseiro no
estrangeiro, no período 10 a 12 de Junho de 2009.
7 de Abril de 2009. — O Vice-Presidente, Pedro Rodrigues.
201661937
Despacho n.º 10119/2009
Por despacho de 27 de Março de 2009, ao abrigo do disposto no n.º 3
do artigo 23.º do Decreto-Lei 185/81 de 1 de Julho e do despacho de
7789/2009 de 17 de Março do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de
Viseu, subdelego a Presidência do Júri para recrutamento de um Professor
Coordenador para a Escola Superior de Educação de Viseu, para a área
científica de Inglês, no grupo de Ensino da Leitura Extensiva em EFL,
na Presidente do conselho científico da Escola Superior de Educação
de Viseu, Professora Coordenadora Doutora Isabel Maria de Carvalho
Pinto Neves Aires de Matos.
7 de Abril de 2009. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Cristina Azevedo Gomes.
201662739

