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DESPACHO Ne 12lR/2019

Nos termos dos artigos 4.s e 5.s, do Estatuto da car.eira Docente universitaria (EcDU), r€publicado pelo

Decreto-Iei n.e 2O5/2OO9, "cumpre, em gerol, oos docentes univesitarios reolizor otividodes de

investigogAo cientilico, de cria,Ao culturol ou de desenvolvimento tecnol6gico", bem como lhes '?ompete

ptopot o quodro institu.ional que melhot se odeqie oo exercicio do investiga|do que deve desenvolvel"-

Por outro lado, de acordo com o a*igo 6.!, do ECDU, na redagSo da Lei n.e 8/2010, devem as

univetsidades "pemitir que os professotes de .offeiro, numo bose de equilibtio pluridnuol, por um tempo

deteminodo, com contobilizog1o e cornpensocao obrigotbrios das eventuais corgos hotdtios letivos

excessivos, se possom dedicot, totol ou porciolmente, o quolquet dos componentes do atividade

consequentemente,6 no 6mbito dos principios atriis mencionados, das func6es e servieo dos docentes,

que se enquadra o artigo 77.e do ECOU, que regula a dispensa do seNieo docente dos professores, lsto 6,

as denominadas licengas sabiiticas, bem como estabelece, para os professores em reBime de dedicaeeo

exclusiva ou de tempo integral, dispensas de seNieo docente por periodos determinados, especiflcamente

para a realizaEao de projetos de investigagSo ou extenseo. Prescrev€ o seu n.e 1: ",ryo Etmo de cddo

sexenio de eJetivo seNico podem os prolessores catedrdticos, ossociodos e ouxjliores--- .-- requerct a

dispenso do otividode docente pelo periodo de um ono escoloa o frm de rcolizorem trobolhot de

investiga1Ao ou publicorcn obros de vuko incofipotiveis con a rnonuten1Ao dos suos torefos escolores

Na mesma linha, o artigo 77.a-A, do ECOU, estatui o regime da dispensa especialde serviqo, da seguinte

fotma-. "No temo do exercicio de luncdes de direcAa nos instituicdes de ensino supetioL ou de Junc6es

mencionodos no n.e 1do ottigo 73.2 pot peiodo continuado iguol ou supetior o trCs ono,, o pessool

docente tem direito o uma dispenso de seNl?o pot periodo n6o inlerior a seis meses nem supeiot o um

ono, poro eJeitos de otuolizoi1o cientifico e ticnico, o quol d requerido obtigotoriomente e conto como

Sabendo da fundamental impotencia da dispensa da atividade docente na evolut5o do estatuto da

carreira dos docentes/ nomeadamente nas fune6es de investiga95o ci€ntifica, de criatSo cultural e de

desenvolvimento tecnol6gico e, ao mesmo tempo, nos condi€ionalismos que acarretam na atividade

acad6mica e na prestaeeo de seryi9o docente, i necessa.io estabelecer a metodoloSia interna

procedimentaltendente 6 concesseo anual, ou parcial, das licenCas sab;ticas.

Assim, determino a obrigatoriedade dos seguintes procedimentos:

1) Os pedidos de dispensa do servieo docente pelos professores que rednam os requisitos do artigo 77.e,

do ECDU, devem ser acompanhados por um plano de trabalhos devidamente fundamentado, com

indicaeao dos objetivos propostos, do desenvolvimento das atividades nesse periodo e dos resultados

que o requerente estima alc.near e devem dar entrada nos Servigos da UAb (Servieo de Expediente e

Arquivo), sendo posteriormente remetidos para o Departamento do docente, at6 31de dezembro do

ano que pr€cede o periodo de licenGa sabiitica pret€ndido ou de dispensa do servilo docente para a

realizaeSo de projetos de investigaeeo ou extens5o,

z) Nos termos do artigo s9.e, alin€as b)ej), dos Estatutos da Universidade Aberta (UAb), publicados pelo

Despacho Normativo n.e 65 8/2008 e do artigo 13.e, alineas b) e j), do Regulamento da Estrutura
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Orgenica da uAb, publicado pelo Regulamento n.e 570/2015, o Conselho Coordenador do respetivo
Departamento deve emitir parecer sobre os pedidos de dispensa do servilo docente dos professores

do Departamento, em qualquer das suas nodalidad€s, tendo em consideragao, por um lado, a pr6via

distribuigeo do se.vico dos docentes e a garantia de que este fica assegurado, e por outro, o equilibrio
plurianual da €arreira e oportunidade dos docentes.

Em conformidade com o artigo 56. , alineas d) e k), dos Estatutos da UAb e com o artigo 10.e, alineas

d) e k), do Regulamento da Estrutura Organi€a da UAb, o Diretor do Departamento, ap6s a devida

Eniilise e eventuais alterac6es, e at6 finais de fevereiro, envia com proposta prdpria o pare€er do
Conselho Coordenador sobre os pedidos de licenCas sabiiticas ao Conselho Cientifico para apreciaC5o.

De acordo com o artigo 67.s, n.e 2, alinea o), o Conselho Ci€ntifico, na posse da proposta
fundamentada do Diretor do Departamento, emite parecer sobre a concessSo das liceneas sab6ticas

requeridas e envia os processos ao Magniflco Reitor para decjsao, at6finais de mareo.

5) O Magnifico Reitor emite despacho de .utorizageo ou de n5o autoriraeSo em relaeao a €ada pedido

efetuado.

Relativameflte i dispensa especial de servieo, a gozar entre 6 meses e um ano, para efeitos de
atualizageo cientifica e t6cnica, pode ser requerida, no prazo m;ximo de 6 meses ap6s o termo das

fung6es, pelos professores que exerceram funeSes por periodo continuado igual ou superior a 3 anos,

nos segulntes carSos ou situag6es:

r de direeao na Universidade Aberta lmembros da equipa reitoral-vice reltores e pr6-reltores);

. de titular, em regime a tempo inteiro, de 6rgao de gesteo da Universidade Aberta {Presidente do
Conselho Cientlfico; Presidente do Conselho Pedag6gico; Diretor de Departamento; Diretor de
DelegaeSo Regional)j

. Em qualquer uma das demais situaCoes do n.e 1 do artigo 73.e, do ECDU.

Os procedimentos tendentes; dispensa especial de servico referida no nUmero anterior devem ser

lguais aos dos nJmeros 1)a 5), com as necesserias adaptag5es-

7l

a) Os docentes da UAb em fung5es de direg:o ou outra situaeao referida no numero 6), n;o podem

usufruir de qualqu€r dispensa de servieo ou licenea sabetica durante os periodos dos respetivos

O presente despacho entra em vigor no dia imediato ao da sua assinatura e deve ser publicitado no portal

Lisboa, Univer,idade Abpda,30 dejaneno de 2019.
ll

i'
O Reitor

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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