
 

 

 

 

PROPOSTA DE ALGUNS CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO  

SITUAÇÕES CORRESPONDENTES A NECESSIDADES 

PERMANENTES: 

 

São automaticamente consideradas como situações de exercício de funções que satisfaçam 

necessidades permanentes e sem vínculo jurídico adequado aquelas que cumpram com os critérios 

abaixo identificados. 

  

No caso dos docentes convidados, as situações de: 

- lecionação de aulas ou seminários com o número médio de horas semanais de serviço igual ou 

superior a seis, como definido como regime de tempo integral no número 1 do artigo 71.º, do 

Decreto-Lei 205/2009 (Estatuto da Carreira Docente Universitária) e no número 5 do artigo 34.º do 

Decreto-Lei do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico; 

- desempenho de funções na instituição há mais de três anos, seguidos ou interpolados; 

Para efeitos da contabilização de tempo de serviço e carga horária são ainda consideradas: 

- a orientação tutorial de estudantes (quando não contabilizada como carga horária); 

- a participação em projetos científicos com financiamento nacional, ou internacional (público ou 

privado) obtido em quadro competitivo; 

- o desempenho de cargos de gestão; 

- o exercício de funções de coordenação, ou direção de centro de investigação, departamento ou 

equivalente; 

- a pertença como membro de órgãos de gestão, ou de conselho científico, ou técnico-científico, ou 

de conselho pedagógico; 

- a execução de atividades de extensão. 

  



 

 

 

No caso dos investigadores doutorados, o exercício de funções em instituições públicas em regime 

de exclusividade há mais de três anos, seguidos ou interpolados após o doutoramento, incluindo as 

situações contratualizadas ao abrigo de qualquer uma das seguintes condições: 

- do programa Ciência, 

- do programa Investigador FCT, 

- do projeto estratégico da instituição, 

- de projetos financiados por fundos públicos, 

- de contratos de bolsa ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

Considera-se ainda como exercício de funções de investigadores doutorados que suprem 

necessidades permanentes, aquelas que cumpram os critérios acima indicados ainda que 

contratualizadas em instituições privadas sem fins lucrativos, mas em que o exercício de funções 

ocorra em instalações de instituições pública e/ou a produção científica resultante do exercício dessas 

funções seja contabilizada por instituição pública para efeitos da sua avaliação ou apresentação de 

resultados. Nesses casos, o processo de integração realiza-se na instituição pública detentora das 

instalações onde se exercem as funções e/ou na instituição pública onde o exercício de funções é 

contabilizado para efeitos da sua avaliação ou apresentação de resultados. 

 

 


