
[Inserir preâmbulo] 
 
Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos da Universidade NOVA de 
Lisboa, publicados em anexo ao Despacho Normativo n.º 2/2017, de 11 de maio, aprovo o 
seguinte regulamento, bem como o respetivo anexo que dele faz parte integrante: 

 
Regulamento de prestação de serviço docente entre unidades orgânicas da 

Universidade NOVA de Lisboa 
 

Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 

1 — O presente regulamento define as regras aplicáveis à prestação de serviço docente 
entre unidades orgânicas da Universidade NOVA de Lisboa. 
2 — O presente regulamento aplica-se mediante o preenchimento das seguintes condições 
cumulativas: 
a) Tratar-se de docentes em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral com 

vínculo de emprego público que exerçam funções por tempo indeterminado ou se 
encontrem no período experimental numa unidade orgânica da Universidade NOVA 
de Lisboa; 

b)  Tratar-se da prestação de serviço docente em ciclos de estudos conducentes ou não 
conducentes à obtenção de grau noutra ou noutras unidades orgânicas da 
Universidade Nova de Lisboa diferente ou diferentes daquela com que o docente tem 
o seu vínculo e onde presta serviço docente a título principal. 

 
Artigo 2.º 

Prestação de serviço docente 
1 — O serviço docente prestado em ciclos de estudos conducentes à obtenção de grau 
pode ser prestado noutra unidade orgânica diferente daquela com a qual o docente tem o 
seu vínculo para além das 35 horas de serviço semanal normal desde que sejam 
respeitados os seguintes limites: 
a)  Quatro horas semanais em média anualizada caso o docente se encontre em regime 

de dedicação exclusiva; 
b)  Seis horas semanais em média anualizada caso o docente se encontre em regime de 

tempo integral. 
2 — O serviço docente prestado em ciclos de estudos não conducentes à obtenção de grau 
pode ser prestado pode ser prestado noutra unidade orgânica diferente daquela com a 
qual o docente tem o seu vínculo para além das 35 horas de serviço semanal normal. 
3 — A prestação de serviço docente referida nos números anteriores inclui todas as 
responsabilidades inerentes ao funcionamento das unidades curriculares, nomeadamente 
a preparação de aulas, a coordenação de matérias com outras unidades curriculares, o 
atendimento de estudantes e a avaliação. 
4 — O serviço docente prestado de acordo com os números anteriores não está sujeito a 
pedido de acumulação de funções.  
5 — Os docentes que prestarem serviço docente numa unidade orgânica diferente daquela 
com quem têm o seu vínculo estão obrigados a respeitar todas as normas aplicáveis ao 
curso em que colaboram. 
 

Artigo 3.º 
Procedimento 

1 — O procedimento de solicitação de prestação de serviço docente por parte de docentes 
com vínculo a outra unidade orgânica inicia-se através de pedido escrito do Diretor da 
unidade orgânica que pretende o serviço dirigido ao Diretor da unidade orgânica que 
presta o serviço. 



2 — A autorização para a prestação do serviço docente noutra unidade orgânica é da 
competência do Diretor da unidade orgânica, podendo para o efeito ser ouvido o Conselho 
Científico. 
 

Artigo 4.º 
Compensação 

1 — A unidade orgânica que cede os recursos tem direito a uma compensação pelo 
número total de horas de serviço efetivamente prestado por parte da unidade orgânica 
que requisita esses recursos, a calcular nos termos do presente artigo. 
2 — O valor-hora deve ser calculado da seguinte forma: 
a)  1.º ciclo de estudos e três primeiros anos de ciclo integrado de mestrado: 3,0% do 

vencimento mensal, em regime de tempo integral sem dedicação exclusiva, 
correspondente à categoria do docente; 

b) Dois últimos anos de ciclo integrado de mestrado, 2.º e 3.º ciclos de estudos: 3,5% do 
vencimento mensal, em regime de tempo integral sem dedicação exclusiva, 
correspondente à categoria do docente.  

3 — Os valores referidos no número anterior constam da tabela anexa ao presente 
regulamento, que dele faz parte integrante, sendo atualizada anualmente em função das 
atualizações das tabelas salariais da função pública. 
4 — A unidade orgânica beneficiária do serviço remete, por transferência interna, os 
montantes devidos à unidade orgânica cedente no prazo de sessenta dias após a 
confirmação do serviço efetivamente prestado. 

 
Artigo 5.º 

Remuneração do serviço docente 
1 — Os docentes que prestem serviço docente ao abrigo do presente regulamento têm 
direito ao pagamento de uma remuneração a calcular nos termos do n.º 2 do artigo 
anterior. 
2 — À remuneração referida no número anterior são deduzidos 5,0% para fazer face a 
despesas gerais, aos quais acresce, caso aplicável, a taxa correspondente aos encargos 
sociais da entidade patronal. 
3 — O pagamento do serviço docente prestado ao abrigo do presente regulamento é 
processado conjuntamente com o primeiro vencimento subsequente à transferência 
referida no n.º 4 do artigo anterior. 
 

Artigo 6.º 
Dúvidas e casos omissos 

Os casos omissos e as dúvidas de interpretação do presente regulamento são resolvidos 
por despacho do Reitor. 
 

Artigo 7.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República. 
 

ANEXO I 
Compensação a pagar pela unidade orgânica beneficiária do serviço à unidade orgânica 

cedente 
 

Categoria Escalão Índice Remuneração base sem 
exclusividade (tempo integral) 

Compensação a pagar pela unidade orgânica 
beneficiária do serviço à unidade orgânica cedente 

3,0% (1.º ciclo e mestrado 
integrado) 

3,5% (2.º e 3.º 
ciclos) 

Professor catedrático 
1.º 285 € 3109,98 € 93,30 € 108,85 
2.º 300 € 3273,66 € 98,21 € 114,58 
3.º 310 € 3382,78 € 101,48 € 118,40 



4.º 330 € 3601,03 € 108,03 € 126,04 

Professor associado com 
agregação 

1.º 245 € 2673,49 € 80,20 € 93,57 
2.º 255 € 2782,61 € 83,48 € 97,39 
3.º 265 € 2891,73 € 86,75 € 101,21 
4.º 285 € 3109,98 € 93,30 € 108,85 

Professor associado ou 
professor auxiliar com 

agregação 

1.º 220 € 2400,68 € 72,02 € 84,02 
2.º 230 € 2509,81 € 75,29 € 87,84 
3.º 250 € 2728,05 € 81,84 € 95,48 
4.º 260 € 2837,17 € 85,12 € 99,30 

Professor auxiliar 

1.º 195 € 2127,88 € 63,84 € 74,48 
2.º 210 € 2291,56 € 68,75 € 80,20 
3.º 230 € 2509,81 € 75,29 € 87,84 
4.º 245 € 2673,49 € 80,20 € 93,57 

Assistente ou leitor 
1.º 140 € 1527,71 € 45,83 € 53,47 
2.º 145 € 1582,27 € 47,47 € 55,38 
3.º 155 € 1691,39 € 50,74 € 59,20 

 


