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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real

Aviso (extracto) n.º 3284/2011
Alberto Carlos Bessa Sousa, Fernanda Maria Amorim de Miranda e 

Maria dos Anjos Maio Machado, enfermeiros do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, E. P. E. — contratados, em regime de acumulação de 
funções, para realizar actividades de apoio à acção formativa, no âmbito 
do ensino clínico de Enfermagem do Adulto e Idoso III, dos alunos do 
3.º Ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior 
de Enfermagem de Vila Real — UTAD, no serviço de Psiquiatria da 
Unidade Hospitalar de S. Gonçalo — Amarante, do referido centro hos-
pitalar, no período de 02 de Novembro de 2010 a 21 de Janeiro de 2011.

24 de Janeiro de 2011. — A Presidente da Escola, Maria João Filo-
mena dos Santos Pinto Monteiro.

204260019 

 Aviso (extracto) n.º 3285/2011
Maria Alexandra Sousa e Silva, Andreia Catarina Dias Rodrigues, 

Tiago André Macedo Pinto, Cármen Sofia Borges Amaral Gonçalves 
Santos, Márcia Adelaide Monteiro Vieira, Paulo Alexandre Ribeiro de 
Carvalho, Carminda Olímpia Dias Pereira, António Manuel da Rocha 
Fonseca Pinto, Mónica Filipa Ribeiro Morais, Carlos Alberto da Costa 
Simões de Almeida, Sandra Isabel Pereira Valente Duarte, Liliana Sofia 
Carvalho Lopes, José Luís Azevedo dos Santos, Liliana de Fátima Dinis 
Maio, Isabel Cristina Fonte Martins e Zilda Amélia Pinto Moura enfer-
meiros do Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E., 
contratados, em regime de acumulação de funções, para realizarem 
actividades de apoio à acção formativa, no âmbito dos Ensinos Clínicos 
de Enfermagem do Adulto e Idoso III e I, respectivamente dos alunos 
dos 3.º e 2.º Anos do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola 
Superior de Enfermagem de Vila Real — UTAD, nos serviços de Centro 
Oncológico, Cardiologia, Ortopedia, Pneumologia, Urologia, Psiquiatria 
e nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados de Vila Pouca de 
Aguiar e do Peso da Régua do referido Centro Hospitalar, no período 
de 02 de Novembro de 2010 a 21 de Janeiro de 2011.

24 de Janeiro de 2011. — A Presidente da Escola, Maria João Filo-
mena dos Santos Pinto Monteiro.

204259348 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 2263/2011
Declara -se que, nos termos do artigo 14.º dos Estatutos do Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa (Despacho n.º 5576/2010 de 26 de 
Março) foi eleito como Presidente do Instituto o Professor Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado cujos resultados eleitorais foram homologados 
por meu despacho em 16.06.2010, tendo tomado posse em 01.07.2010.

4 de Novembro de 2010. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

204258213 

 Despacho n.º 2264/2011
Declara -se que nos termos do artigo 16.º dos Estatutos da Escola 

Superior de Educação de Lisboa (Despacho n.º 2890/2010 de 12 de 
Fevereiro) foi eleita como Presidente da Escola a Professora Coordena-
dora Maria Cristina da Cunha Santos Loureiro cujos resultados eleitorais 
foram homologados por meu despacho em 03.05.2010, tendo tomado 
posse em 07.05.2010.

4 de Novembro de 2010 — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

204258376 

 Despacho n.º 2265/2011
Declara -se que nos termos do artigo 22.º dos Estatutos do Insti-

tuto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (Despacho 
n.º 9079/2010 de 26 de Maio) foi eleito como Presidente do Instituto 
o Professor Adjunto Francisco Luís Ferreira de Faria cujos resultados 
eleitorais foram homologados por meu despacho em 28.07.2010, tendo 
tomado posse em 29.07.2010.

4 de Novembro de 2010. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

204258724 

 Despacho n.º 2266/2011
Declara -se que nos termos do artigo 19.º dos Estatutos da Escola Supe-

rior de Comunicação Social (Despacho n.º 27259/2009 de 18 de Dezem-
bro) foi eleito como Presidente da Escola o Professor Doutor Jorge Domin-
gos Carapinha Veríssimo cujos resultados eleitorais foram homologados 
por meu despacho em 16.04.2010, tendo tomado posse em 20.04.2010.

4 de Novembro de 2010. — O Presidente, Prof. Doutor Luís Manuel 
Vicente Ferreira.

204258521 
 Despacho n.º 2267/2011

Na sua Recomendação de 01 de Julho de 2009, o Conselho de Pre-
venção da Corrupção (CPC) considerou que a actividade de gestão e 
administração de dinheiros, valores e património público, deve, nos 
termos da Constituição da República e da lei pautar -se por princípios 
de interesse geral, nomeadamente da prossecução do interesse público, 
da igualdade da proporcionalidade, da transparência, da justiça, da im-
parcialidade, da boa -fé e da boa administração, sendo que o fenómeno 
da corrupção constitui uma violação clara de tais princípios.

Nesse sentido o CPC recomendou aos órgãos dirigentes máximos das 
entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, nas 
quais se inclui o Instituto Politécnico de Lisboa, que elaborassem planos 
de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas que contemplassem 
e identificassem os diversos aspectos indicados na referida recomendação.

Concluída a sua elaboração e remetido o plano à CPC, desde logo 
se afigurou necessário proceder à institucionalização de um Código de 
Conduta, complementar ao próprio plano, que vincule os trabalhadores 
a práticas de ética e integridade e que os apoie no cumprimento dessas 
mesmas normas e transmita para o público em geral um sinal de con-
fiança no serviço público que é prestado pelo Instituto.

Na formulação do Código foi seguida, de muito perto, a Recomenda-
ção n.º R (2000) 10 adaptada para esta matéria pelo Comité de Ministros 
do Conselho da Europa na sua sessão de 11 de Maio. Foram ainda 
acolhidas algumas referências de códigos de Conduta de empresas 
multinacionais de grande dimensão.

Assim, cumpridos os mecanismos legais de consulta pública junto 
dos interessados, designadamente os previstos no n.º 3 do artigo 110.º 
da Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro, no uso dos poderes que me estão 
conferidos pela alínea o) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos do Ins-
tituto Politécnico de Lisboa homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 20/2009 de 13 de Maio publicados no Diário da República, 2.ª série 
n.º 98 de 21 de Maio, aprovo o Código de conduta anexo ao presente 
despacho de que faz parte integrante.

19.01.2011. — O Presidente, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

ANEXO

Artigo 1.º
Âmbito

1 — O presente código aplica -se a todos os trabalhadores que exercem 
funções no Instituto Politécnico de Lisboa, adiante designado por Instituto.

2 — Por trabalhador entende -se todo aquele que presta colaboração 
ao Instituto, no âmbito do exercício de um cargo ou função, a qualquer 
título, incluindo a dirigente.

3 — As disposições do presente Código aplicam -se também aos tra-
balhadores de entidades privadas que prestam serviço no Instituto.

Artigo 2.º
Objectivo do Código

O presente código define as regras em matéria de integridade, ética 
e conduta a que os trabalhadores estão vinculados, visa apoiá -los no 
cumprimento destas normas e informar o público em geral do compor-
tamento a que os mesmos estão obrigados.

Artigo 3.º
Deveres gerais

1 — O trabalhador tem o dever de agir de forma a preservar e reforçar a 
confiança na integridade, imparcialidade e eficácia dos serviços públicos.

2 — O trabalhador deve exercer as suas funções em conformidade 
com as regras legais, regulamentares e deontológicas aplicáveis ao cargo.

3 — No exercício das suas funções o trabalhador deve ainda agir de 
forma imparcial, de modo a não impedir a concretização das decisões 
e acções definidas pelos órgãos competentes.

4 — O trabalhador deve também agir de forma honesta, eficaz e 
competente, tendo em vista apenas o interesse público e as circunstâncias 
relevantes de cada caso.



Diário da República, 2.ª série — N.º 21 — 31 de Janeiro de 2011  5961

5 — O trabalhador deve ser cortês nas relações com os cidadãos em 
geral, com os utentes do Instituto e com os seus superiores e colegas.

Artigo 4.º
Dever da Confidencialidade

1 — O trabalhador deve tratar de forma adequada e com a confi-
dencialidade necessária, todas as informações e documentos a que tem 
acesso no exercício das suas funções, independentemente do direito de 
acesso à informação previsto na lei.

2 — O trabalhador deve tomar as medidas adequadas para proteger a 
segurança e a confidencialidade da informação pela qual é responsável, 
não fazendo uso indevido da mesma.

3 — O trabalhador não deve reter informação oficial que possa ou 
deva ser divulgada ou difundir informação quando existem motivos 
razoáveis que indiciem que a mesma é falsa ou enganadora.

Artigo 5.º
Dever de Comunicação

1 — O trabalhador que entenda, fundamentadamente, que está a ser 
pressionado para agir de forma ilegal, abusiva ou contrária à ética, que 
implique a prática de actos de má administração ou incompatíveis com 
o presente código deve informar os órgãos competentes desse facto.

2 — O trabalhador deve informar os órgãos competentes das infracções 
ao presente código de que tome conhecimento, em conformidade com a lei.

3 — O trabalhador que tenha comunicado qualquer situação no âmbito 
dos números anteriores e considere que a resposta não é adequada às suas 
preocupações pode informar por escrito os órgãos colocados em nível 
hierárquico superior àqueles aos quais fez a primeira comunicação.

4 — O trabalhador deve também comunicar às autoridades competen-
tes quaisquer suspeitas de actividade criminosa relacionadas com o ser-
viço público, de que tenha conhecimento no exercício das suas funções.

Artigo 6.º
Garantias do trabalhador

O Instituto deve garantir que não é causado prejuízo algum a um 
trabalhador que comunique, por motivos razoáveis e de boa -fé, alguma 
das situações descritas nos artigos do presente código.

Artigo 7.º
Imparcialidade e interesses privados

1 — No desempenho das suas funções o trabalhador não deve agir de 
forma arbitrária, prejudicando qualquer pessoa, grupo ou entidade e deve 
ter em conta os direitos, obrigações e interesses legítimos de todos os outros.

2 — O trabalhador deve evitar que os seus interesses privados confli-
tuem com as funções públicas que exerce e é seu dever evitar conflitos 
de interesses, quer sejam reais, potenciais ou aparentes.

3 — O trabalhador não deve em caso algum retirar benefícios ilegí-
timos das funções que exerce.

Artigo 8.º
Conceito de Conflito de interesses

1 — Entende -se que há conflito de interesses quando, numa situação 
concreta, o trabalhador tem um interesse pessoal o objectivo susceptível 
de influenciar, ou aparentar influenciar o exercício imparcial e objectivo 
das suas funções.

2 — O interesse particular do trabalhador inclui qualquer benefício, para 
si ou para a sua família, parentes próximos, amigos e pessoas ou organiza-
ções com quem mantenha ou haja mantido negócio ou relações políticas.

3 — O trabalhador é geralmente a pessoa que melhor pode avaliar se 
está perante uma situação de conflito de interesses, pelo que deve:

a) Estar atento a qualquer conflito de interesses, real ou potencial;
b) Tomar medidas para evitar tais conflitos de interesses;
c) Informar o superior hierárquico de qualquer conflito de interesses, 

real ou potencial;
d) Aceitar qualquer decisão final para se afastar da situação ou re-

nunciar ao benefício que provocou o conflito.

4 — Os conflitos de interesses detectáveis na fase de recrutamento 
para um posto de trabalho do Instituto devem ser resolvidos antes do 
início de funções.

Artigo 9.º
Declaração de interesses

O trabalhador que exerça funções susceptíveis de serem afectadas 
pelos seus interesses pessoais ou privados deve declarar a natureza desses 

interesses aquando do início de funções, periodicamente ou sempre que 
ocorrer alguma alteração.

Artigo 10.º
Incompatibilidades com funções externas

1 — O trabalhador não deve exercer outra actividade, remunerada ou 
não, que seja incompatível ou afecte o bom desempenho das suas funções.

2 — Sempre que o trabalhador pretenda exercer outras funções públi-
cas ou privadas deve solicitar a respectiva autorização para acumulação, 
nos termos da lei.

3 — Em caso de dúvida sobre a existência de incompatibilidade de 
funções, o trabalhador deve consultar o seu superior hierárquico.

Artigo 11.º
Actividades políticas ou públicas

Sem prejuízo do respeito pelos direitos fundamentais e constitucionais, 
o trabalhador deve assegurar que nenhuma das actividades políticas ou 
partidárias ou outras actividades públicas prejudiquem a capacidade de 
exercício das suas funções com imparcialidade e lealdade.

Artigo 12.º
Protecção da privacidade do trabalhador

Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir a 
privacidade e o respeito pela vida privada do trabalhador, pelo que as 
declarações previstas neste código têm carácter confidencial, salvo 
disposição em contrário da lei.

Artigo 13.º
Aceitação de ofertas

1 — O trabalhador não deve solicitar ou aceitar ofertas, favores, 
convites ou qualquer outro benefício análogo, para si ou para a sua fa-
mília, parentes e amigos próximos, ou para pessoas com quem mantém 
ou manteve relações comerciais ou políticas que possam influenciar a 
imparcialidade com que exerce as suas funções, ou possam constituir, ou 
aparentar constituir, recompensa pelo exercício das suas funções.

2 — A hospitalidade convencional não se inclui no número anterior.
3 — O Instituto promove um sistema interno, de livre acesso, de 

registo de ofertas recebidas pelos trabalhadores ao seu serviço que, 
independentemente do disposto no n.º 1 do presente artigo, não sejam 
consideradas susceptíveis de influenciar a imparcialidade com que 
exercem as suas funções.

Artigo 14.º
Reacção a benefícios ou ofertas indevidas

Se for oferecido a um trabalhador um benefício indevido, este deve 
tomar as seguintes medidas, para sua protecção:

a) Recusar o benefício indevido, ainda que possa usá -lo como prova 
da tentativa de aliciamento;

b) Identificar ou tentar identificar a pessoa que ofereceu o benefício;
c) Se o benefício não puder ser recusado ou devolvido ao remetente, 

deve ser manuseado o menos possível;
d) Reunir testemunhas;
e) Elaborar o mais rapidamente possível um registo escrito da tentativa 

de aliciamento, comunicando -o ao seu superior hierárquico.

Artigo 15.º
Susceptibilidade à influência de outros

O trabalhador deve evitar ser colocado, ou parecer ser colocado em 
situação de dívida ou favor a qualquer pessoa ou entidade.

Artigo 16.º
Abuso de funções

O trabalhador não deve usar a sua posição ou funções públicas para 
obter para si ou para terceiros qualquer benefício ou procurar influen-
ciar qualquer pessoa ou entidade, incluindo outros trabalhadores, com 
o mesmo fim.

Artigo 17.º
Recursos Públicos

O trabalhador deve zelar por uma gestão eficaz e eficiente dos recursos 
públicos que lhe estão confiados, os quais não devem ser utilizados para 
fins de carácter particular.
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Artigo 18.º
Responsabilidade dos superiores hierárquicos

1 — O trabalhador com funções de direcção e supervisão sobre outros 
trabalhadores deve exercer as suas funções em conformidade com as 
políticas, objectivos e regras do Instituto.

2 — Este trabalhador responde pelos actos ou omissões dos traba-
lhadores sob a sua direcção ou supervisão que sejam contrários a estas 
políticas, objectivos e regras, se não tomou as medidas que a diligência 
normal exige a uma pessoa nas suas funções.

3 — Este trabalhador deve ainda tomar as medidas necessárias para 
evitar actos de corrupção, designadamente prestando esclarecimentos 
sobre as normas e procedimentos aplicáveis nesta matéria, facultando 
formação específica contra a corrupção, estando alerta aos sinais de difi-
culdades financeiras ou outras dos trabalhadores e evidenciando, através 
da sua conduta pessoal, um exemplo de honestidade e integridade.

Artigo 19.º
Cessação de funções públicas

1 — Quando cesse funções públicas o antigo trabalhador não deve 
usar ou divulgar informações confidenciais adquiridas no uso dessas 
funções, excepto quando a lei o permita.

2 — O trabalhador não deve usar as suas funções para, ilegitimamente, 
procurar obter oportunidades de emprego fora do serviço público, de-
signadamente usando informação privilegiada e relevante decorrente 
do exercício das suas funções.

Artigo 20.º
Contrato

O presente Código constitui parte integrante do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas do trabalhador e considera -se tacitamente aceite 
por este com a assinatura do contrato.

Artigo 21.º
Procedimento Disciplinar

A violação dos deveres decorrentes do presente Código é passível de 
originar procedimento disciplinar.

204257055 

 Instituto Superior de Engenharia

Despacho (extracto) n.º 2268/2011
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que por despacho do 
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 31.12.2010, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
em período experimental, com Sandra Maria Luís Pinto da Silva, para 
ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente 
técnico, Área de Ciências Biológicas da Área Departamental de Enge-
nharia Química, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com 
efeitos a partir de 31.12.2010, auferindo o vencimento correspondente 
à 4.ª posição, Nível 9 da tabela remuneratória única.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

204259656 

 Despacho (extracto) n.º 2269/2011
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que por despacho 
do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 31.12.2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, em período experimental, com Maria da Graça Pires Alves 
Moutinho, para ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria 
de técnico superior, Área de Análise Química da Área Departamental de 
Engenharia Química, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com 
efeitos a partir de 31.12.2010, auferindo o vencimento correspondente 
à 3.ª posição, Nível 19 da tabela remuneratória única.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

204259737 

 Despacho (extracto) n.º 2270/2011
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que por despacho do 
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 04.01.2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
em período experimental, com Carlos Miguel Murta do Sacramento, 
para ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico 
superior, Área dos Sistemas de Gestão da Avaliação e Qualidade, do 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir de 
04.01.2011, auferindo o vencimento correspondente à 2.ª posição, Nível 
15 da tabela remuneratória única.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

204259859 

 Despacho (extracto) n.º 2271/2011
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que por despacho do 
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 04.01.2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 
período experimental, com Isabel Maria Alves de Carvalho de Melo, 
para ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de téc-
nico superior, Área dos Sistemas de Gestão da Avaliação e Qualidade, 
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir 
de 04.01.2011, auferindo o vencimento correspondente à 5.ª posição, 
Nível 27 da tabela remuneratória única.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

204259801 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.º 2272/2011
De harmonia com o preceituado nos artigos 35.º a 41.º do Código de 

Procedimento Administrativo, e, bem assim, nos termos conjugados do 
n.º 5 do artigo 27.º do Despacho Normativo do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior n.º 5/2009 (que homologou os Estatutos do 
Instituto Politécnico do Porto) e dos n.os 1 e 2 do Despacho n.º 3738/2010 
desse mesmo Ministério e Despacho IPP/P -144/2010:

1 — Delego no Presidente do Instituto Superior de Engenharia do 
Porto (ISEP), Professor João Manuel Simões da Rocha, a competência 
para proceder à adjudicação do Lote 2, e aprovar a respectiva minuta 
de contrato, no âmbito do Concurso Público n.º 1/2010, publicitado na 
2.ª série do Diário da República n.º 45, de 5 de Março de 2010, através 
do Anúncio de Concurso n.º 48/2010, e no JOUE, em 20 de Fevereiro 
de 2010, com o n.º 2010/S 36 -052595.

2 — Ao abrigo do disposto no artigo 137.º e no n.º 2 do artigo 128.º, 
ambos do Código de Procedimento Administrativo, ratificam -se os 
actos administrativos que, no âmbito da competência aqui delegada, 
foram praticados pelo Presidente do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto (ISEP), Professor João Manuel Simões da Rocha, desde o dia 
10 de Agosto de 2010.

30 de Dezembro de 2010. — A Presidente, Prof.ª Doutora Rosário 
Gambôa, professora -coordenadora.

204260684 

 Despacho n.º 2273/2011
De harmonia com o disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código de 

Procedimento Administrativo, no n.º 4 do artigo 25.º -A da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro (Lei quadro dos Institutos Públicos), republicada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e, bem assim, nos termos con-
jugados do n.º 5 do artigo 27.º do Despacho normativo do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior n.º 5/2009 (que homologou 
os Estatutos do Instituto Politécnico do Porto) e dos n.os 1 e 2 Despacho 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior n.º 3738/2010 
e Despacho IPP/P -143/2010:

1 — Delego no Vice -Presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), 
Professor Fernando José Malheiro de Magalhães, competências no âm-
bito da gestão de recursos humanos, designadamente competências para:

a) Autorizar a participação dos trabalhadores em congressos, semi-
nários, reuniões, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes 
levadas a efeito no País e no estrangeiro, reconhecendo, se for caso 
disso, a sua equiparação a bolseiro;

b) Conceder aos trabalhadores as licenças sem remuneração por 
períodos não superiores a um ano, nos termos do artigo 234.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro;




