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programa de doutoramento. Aquando da inscrição, cada estudante de 
doutoramento terá de liquidar o valor anual do seguro escolar, a taxa de 
secretaria e a propina anual devida.

2 — O valor do seguro escolar e da taxa de secretaria são fixados 
anualmente pelo Conselho de Gestão do IST e divulgados pelo Núcleo de 
Pós -Graduação e Formação Contínua e no Guia Académico do IST.

3 — A ausência de inscrição num determinado ano de estudos coloca, 
no final desse ano, o estudante na situação de abandono.

Artigo 17.º
Direito aplicável

Para todas as matérias que o presente regulamento seja omisso aplica-
-se subsidiariamente o Regulamento de Propinas da ULisboa.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente regulamento aplica -se aos estudantes inscritos a partir no 
ano letivo 2015/2016 e vigorará durante e enquanto não for alterado 
ou revogado.

208967352 

 Edital n.º 877/2015
Faz -se saber que, perante o Instituto Superior Técnico da Universidade 

de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso de Abertura no 
Diário da República, está aberto um concurso documental internacional 
para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, de um Investigador Principal, na área científica de Ciências 
Químicas e Radiofarmacêuticas, do Departamento de Engenharia e 
Ciências Nucleares, nos termos dos artigos 9.º, 11.º e 15.º do Decreto-
-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica, adiante designado por ECIC.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.”

Em conformidade com os artigos 16.º a 27.º do ECIC e demais legis-
lação aplicável, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O lançamento do presente concurso foi autorizado pelo Despacho 

n.º 7361/2015, do Reitor da Universidade de Lisboa, de 24 de junho, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 128, de 3 de julho de 
2015, proferido, sob proposta do Conselho Científico do Instituto, depois 
de confirmada a existência de adequado cabimento orçamental e de que 
o posto de trabalho agora concursado se encontra previsto no mapa de 
pessoal do Instituto e aí caracterizado por ser dever do seu titular executar 
atividades de investigação, atribuídas a um Investigador Principal da 
área científica acima indicada. Foi também observado o que se dispõe 
na Lei do Orçamento do Estado para 2015.

II — Aprovação do presente aviso de abertura
O presente aviso de abertura foi aprovado, nos termos do n.º 1 do 

artigo 24.º do ECIC, pelo Júri do concurso na sua reunião de 27 de julho 
de 2015, conforme ata da reunião aí aprovada em minuta.

III — Área científica. Categoria, carreira e instituição
III.1 — A área científica do presente concurso é a de Ciências Quí-

micas e Radiofarmacêuticas.
III.2 — O Conselho Científico do Instituto não identificou áreas 

científicas afins.
III. 3 — O presente concurso é aberto para a contratação, através 

de contrato de trabalho em funções públicas, pelo Instituto de um In-
vestigador Principal, categoria da carreira de investigação prevista na 
alínea b) do artigo 4.º do ECIC,

IV — Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso
IV.1 — Requisitos gerais — os definidos no artigo 17.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

IV.2 — Requisitos específicos — os definidos no artigo 11.º do ECIC 
e tendo em conta a circunstância de o Conselho Científico não ter iden-
tificado áreas científicas afins àquela para a qual é aberto o presente 
concurso, só a ele podem ser admitidos:

IV.2.1 — Os investigadores auxiliares, da mesma ou de outra insti-
tuição, da área científica do concurso ou, ainda, os que, embora de área 

diversa, possuam currículo científico relevante nessa área e que, em 
qualquer dos casos, contem o mínimo de três anos de efetivo serviço 
naquela categoria ou tenham sido aprovados em provas públicas de 
habilitação ou de agregação;

IV.2.2 — Os investigadores principais de outra instituição, da área 
científica do concurso ou, ainda, os que, embora de área diversa, possuam 
currículo científico relevante nessa área;

IV.2.3 — Os indivíduos que possuam o grau de doutor na área cientí-
fica do concurso ou, ainda, os que, embora doutorados em área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área e que, em qualquer 
dos casos, contem um mínimo de três anos de experiência profissional 
nessa área após a obtenção do doutoramento ou tenham sido aprovados 
em provas públicas de habilitação ou de agregação.

V — Remuneração. Condições de trabalho
V.1 — A remuneração é a da posição da tabela remuneratória única 

equivalente ao vencimento que era devido ao índice 220 do 1.º escalão da 
categoria de Investigador Principal, tal como mencionado no anexo I do 
ECIC, exceto se o candidato declarado como vencedor deste concurso, 
estando já contratado em funções pública nesta categoria por uma outra 
instituição, nela aufira uma remuneração de montante superior.

V.2 — As condições de trabalho são as previstas no ECIC, na le-
gislação que regula o contrato de trabalho em funções públicas e nas 
normas regulamentares do Instituto aplicadas aos investigadores por 
ele contratados.

VI — Conteúdo funcional
O conteúdo funcional do lugar a prover é o que se encontra previsto 

no artigo 5.º do ECIC.
VII — Local de trabalho. Tipo de concurso. Número de lugares a 

preencher. Prazo de validade do concurso
VII.1 — O local de trabalho do Investigador Principal a contratar 

na sequência deste concurso será no Departamento de Engenharia e 
Ciências Nucleares do Instituto, sito na Estrada Nacional 10, Bobadela, 
mas sem prejuízo de a prestação de trabalho poder também ter lugar, por 
decisão dos competentes órgãos do Instituto, nas instalações dos Campus 
da Alameda e do Taguspark do Instituto, sitos, respetivamente, na Av. 
Rovisco Pais, em Lisboa, e no Taguspark, em Oeiras.

VII.2 — O presente concurso é, nos termos da alínea a) do artigo 9.º e 
do n.º 2 do artigo 11.º do ECIC, um concurso documental que consistirá 
na apreciação:

VII.2.1 — Do curriculum vitae e da obra científica dos candidatos;
VII.2.2 — De um relatório das atividades desenvolvidas pelos can-

didatos.
VII.3 — O número de lugares a preencher é um.
VII.4 — O concurso é válido até que seja contratado em funções públi-

cas pelo Instituto o candidato que nele foi declarado como vencedor.
VIII — Júri do concurso.
O Júri do presente concurso, que será presidido pelo Reitor da Uni-

versidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, terá como 
vogais os seguintes Professores Catedráticos e Investigadores Coor-
denadores:

Doutora Maria Filomena Rabaça Roque Botelho, Professora Catedrá-
tica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;

Doutor Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra;

Doutor Baltazar Manuel Romão de Castro, Professor Catedrático do 
Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto;

Doutor Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha, Professor Ca-
tedrático do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro;

Doutor Armando José Latourrette de Oliveira Pombeiro, Professor 
Catedrático do Departamento de Engenharia Química do Instituto Su-
perior Técnico da Universidade de Lisboa;

Doutor Manuel José Duarte Leite de Almeida, Investigador Coorde-
nador do Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares do Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

Doutora Isabel da Graça Rego dos Santos, Investigadora Coordena-
dora do Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares do Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

IX — Notificação das listas de candidatos admitidos e excluídos e 
de classificação final

A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação 
final serão afixadas na Direção de Recursos Humanos do Instituto, 
Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 Lisboa, Portugal e 
notificadas a todos os candidatos por ofício registado.

X — Entidade a quem apresentar o requerimento de admissão a con-
curso

X.1 — O requerimento de admissão ao presente concurso, acom-
panhado do respetivo processo de candidatura, deve ser dirigido ao 
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Presidente do Instituto Superior Técnico, até ao 30.º dia útil subsequente 
ao dia de publicação no Diário da República e em dois jornais diários 
de circulação nacional.

X.2 — O requerimento e o respetivo processo de candidatura po-
dem ser entregues pessoalmente na Direção de Recursos Humanos 
do Instituto, Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 
Lisboa, Portugal, ou remetidos, por correio registado com aviso de 
receção, para o seguinte endereço postal: Instituto Superior Téc-
nico. Direção de Recursos Humanos, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 
Lisboa, Portugal.

X.3 — O processo de candidatura deve vir instruído com os seguintes 
documentos:

X.4 — Declaração sob compromisso de honra, que vai anexa ao 
presente aviso de abertura;

X.5 — Um exemplar em suporte digital (CD ou DVD), contendo os 
seguintes documentos:

X.5.1 — Curriculum vitae do candidato em formato eletrónico (pdf), 
com indicação da sua obra científica;

X.5.2 — Versão eletrónica (pdf) dos artigos científicos publicados 
em revistas internacionais mencionados no curriculum vitae e de outros 
trabalhos que os candidatos considerem relevantes para a apreciação 
do júri;

X.5.3 — Relatório em formato eletrónico (pdf), a que alude a alínea b) 
do n.º 2 do artigo 11 do ECIC, a elaborar por cada candidato deve 
obedecer aos seguintes limites: máximo de 12 (doze) páginas A4, com 
um tipo de letra com o tamanhão mínimo de 11pt, não sendo avaliadas, 
caso estes limites sejam ultrapassados, as primeiras 12 (doze) páginas 
do documento. Neste relatório, o candidato deve apresentar, de um 
modo conciso, os resultados da sua atividade e experiência científica 
anteriores, bem como a sua formação académica e profissional, e funda-
mentar a relevância destas para a área científica do concurso, devendo 
evidenciar como se inserem num projeto científico atual e inovador de 
desenvolvimento estratégico do Departamento de Engenharia e Ciên-
cias Nucleares e unidade de investigação do Instituto onde pretende 
desenvolver o seu trabalho.

X.6 — No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem ser 
assinalados até 10 trabalhos que o candidato considera mais representati-
vos, nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvol-
vimento e evolução da área científica em que é aberto o concurso. Esta 
seleção deve ser acompanhada de uma descrição justificativa sucinta 
em que o candidato explicita a sua contribuição.

X.7 — Com exceção dos artigos científicos, os documentos que ins-
truem a candidatura devem ser apresentados em língua portuguesa ou 
inglesa.

X.8 — As instruções e ficheiros de apoio para a apresentação da can-
didatura em suporte digital encontram -se disponíveis na página internet 
da Direção de Recursos Humanos do Instituto, no endereço: http://drh.
tecnico.ulisboa.pt/investigadores/

X.9 — O candidato posicionado em 1.º lugar na lista de ordenação 
final deve proceder à entrega na Direção de Recursos Humanos do Ins-
tituto, como decorre da declaração sob compromisso de honra referida 
em X.4, dos documentos comprovativos de que reúne as condições 
legalmente necessárias para a constituição de uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado com o Instituto, no prazo 
improrrogável de 10 dias, contados da data em que for notificado para 
proceder à referida entrega.

XI — Motivos de exclusão de candidatos
XI.1 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os can-

didatos que, até final do prazo e no local e forma fixados neste aviso 
de abertura, não entregarem todos os documentos nele exigidos, caso 
os tenham entregue, estes não comprovem que o candidato reúne os 
requisitos gerais e especiais constantes do ponto IV.

XI.2 — São também excluídos do concurso os candidatos, mesmo que 
aprovados e ordenados na lista unitária de ordenação final do presente 
concurso em lugar que permita ocupar o posto de trabalho concursado, 
que, instados a apresentar documentos comprovativos de que reúnem 
as condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com o Instituto, 
injustificadamente os não entreguem no prazo que lhes for fixado ou, 
tendo -os apresentado, os documentos entregues se revelem como ina-
dequados, falsos ou inválidos.

XI.3 — Sendo excluído um candidato, por despacho do Reitor da 
Universidade de Lisboa, com base no motivo referido no número ante-
rior, será solicitado ao candidato que imediatamente o sucede na lista 
unitária de ordenação final a entrega de documento comprovativo de 
que reúne as condições legalmente necessárias para a constituição de 
uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
com o Instituto.

XI.4 — Há lugar à audiência prévia dos candidatos que vierem a 
ser excluídos por força do disposto nos números anteriores, sendo -lhes 
atribuído um prazo de dez dias para se pronunciarem.

XII — Regras de funcionamento do Júri
XII.1 — O Júri, no seu funcionamento, respeitará as regras de fun-

cionamento estatuídas no ECIC.
XII.2 — O Júri, na sua 1.ª reunião realizada em 27 de julho de 2015, 

aprovou os critérios para aprovação em mérito absoluto dos candidatos 
e de seriação dos aprovados em mérito absoluto, e o processo a que 
obedecerá a votação nominal justificada, que vêm adiante referidos.

XII.3 — Os critérios referidos no ponto anterior obedeceram aos 
seguintes princípios que foram aprovados na reunião de Professores 
Catedráticos do Conselho Científico do Instituto, realizada a 14 de 
dezembro de 2012:

XII.3.1 — Serão recusados em mérito absoluto os candidatos que não 
comprovarem, através de listagem, que possuem 25 publicações ISI na 
área científica do concurso nos últimos 10 anos.

XII.3.2 — Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos apro-
vados em mérito absoluto, com base no disposto no ponto anterior, 
o júri procede à ordenação destes candidatos seguindo a tramitação 
estabelecida no n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, podendo na elaboração 
desta ordenação ser usado como critério de ponderação da classificação 
atribuída em cada um dos parâmetros seguintes, os parâmetros prefe-
renciais indicados no ponto XII.4:

XII.3.2.1 — Qualidade do trabalho científico e técnico dos candidatos, 
a que foi dado um fator de ponderação de 55 %;

XII.3.2.2 — Prestação de serviço à comunidade e transferência de 
tecnologia, a que foi dado um fator de ponderação de 10 %;

XII.3.2.3 — Formação profissional a que foi dado um fator de pon-
deração de 15 %;

XII.3.2.4 — Contribuições em atividades de orientação científica, a 
que foi dado um fator de ponderação de 10 %;

XII.3.2.5 — Participação em órgãos de gestão, a que foi dado um 
fator de ponderação de 10 %.

XII.4 — Parâmetros preferenciais:
É parâmetro preferencial o candidato ser um jovem doutorado de 

elevado potencial e capacidade de investigação, com um curriculum 
vitae que se adequa à área científica do concurso, dando -se especial 
relevo à produção científica do candidato nos últimos dez anos na área 
de Geoquímica Ambiental e Património Cultural.

XII.5 — O processo de votação a utilizar para deliberar sobre a or-
denação final dos candidatos será o seguinte:

XII.5.1 — Durante a reunião e antes de se iniciarem as votações, cada 
membro do júri apresenta num documento escrito, que será depois anexo à 
ata, a sua ordenação dos candidatos, devidamente fundamentada, nomea-
damente na consideração dos parâmetros e critérios que foram aprovados.

XII.5.2 — Nas várias votações, cada membro do Júri deve respeitar 
a ordenação que apresentou no documento escrito, não sendo admitidas 
abstenções.

XII.5.2.1 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato 
a colocar em primeiro lugar.

XII.5.2.2 — No caso de um candidato obter mais de metade dos 
votos, fica colocado em 1.º lugar. Se tal não acontecer, repete -se a vo-
tação depois de retirado o candidato menos votado na primeira votação.

XII.5.2.3 — No caso de ter havido empate ente dois ou mais candida-
tos na posição de menos votado e houver, pelo menos um, que não ficou 
nessa posição, faz -se uma votação apenas sobre esses que ficaram em 
último, para os desempatar, Se nesta votação restrita o empate persistir, 
o Presidente do Júri decide qual o candidato a eliminar.

XII.5.2.4 — Caso todos os candidatos tenham ficado empatados na 
primeira votação, repete -se a votação, após um período de discussão 
entre os elementos do júri. Caso o empate persista, cabe ao Presidente 
do Júri decidir qual o candidato a eliminar.

XII.5.2.5 — O processo repete -se até um candidato obter mais de 
metade dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete-
-se todo o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente até se 
obter uma lista ordenada de todos os candidatos.

ANEXO

Declaração sob compromisso de honra

(nome), candidato ao concurso para recrutamento de um posto de 
trabalho de Investigador Principal existente no mapa de pessoal do 
Instituto Superior Técnico, declara, sob compromisso de honra, que 
preenche todos os requisitos de admissão ao presente concurso que vêm 
previstos na lei, em especial no Capítulo IV do Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica, nos Regulamentos, e no presente Edital.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas 
declarações implica a sua exclusão do presente concurso, sem prejuízo 
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal.
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O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colo-
cado em lugar elegível para contratação na ordenação final homologada 
do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias 
úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para apresentar, 
no Instituto Superior Técnico, documentos comprovativos de que possui 
os requisitos exigidos para admissão ao presente concurso.

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação 
dos documentos comprovativos referidos no parágrafo anterior, por 
motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente 
concurso.

... (local), ... (data), ... (assinatura)
23 de setembro de 2015. — O Presidente, Professor Doutor Arlindo 

Manuel Limede de Oliveira.
208967474 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 11024/2015
É aprovado o Regulamento de Circulação Automóvel e Estacio-

namento nos Campi da Universidade do Minho, anexo ao presente 
Despacho. O presente regulamento entra em vigor a partir de 12 de 
outubro de 2015.

São revogados os seguintes despachos:
RT -53/2001 de 31 de outubro;
RT -82/2002 de 27 de novembro;
RT -13/2007 de 07 de fevereiro;
RT -14/2007 de 07 de fevereiro;
RT -112/2007 de 12 de dezembro.
18 de setembro de 2015. — O Reitor, António M. Cunha.

Regulamento de Circulação Automóvel e Estacionamento 
nos campi da UMinho

O presente regulamento visa ordenar o acesso, a circulação e o esta-
cionamento no interior dos campi e de uma forma geral em todas as áreas 
afetas ao estacionamento automóvel da Universidade do Minho, para 
salvaguarda da segurança de pessoas e bens e preservação das condições 
adequadas de trabalho e de estudo, derivando algumas restrições nele 
contidas da obrigação que cabe à Universidade do Minho de preservar 
a segurança e o património.

Mantendo o objetivo que presidiu ao articulado do regulamento de 
2007, uma regulamentação única e coerente para a circulação e estaciona-
mento nos campi da Universidade, sem prejuízo das suas especificidades, 
torna -se agora necessário proceder a algumas alterações. Estas alterações 
surgem como resultado de diversos fatores, nomeadamente alterações 
decorrentes da utilização do cartão de identificação como meio de acesso 
aos parques de estacionamento da Universidade.

Nos termos do presente Regulamento de Circulação Automóvel e 
Estacionamento, os utentes acedem aos campi e demais áreas de estacio-
namento indiferenciadamente. Acresce ainda que os utentes acedem aos 
diferentes parques condicionados através do cartão de identificação ou 
outro meio válido de acesso, nomeadamente a leitura de matrícula dos 
veículos autorizados a aceder aos campi da Universidade. Este cartão ou 
outro meio válido de acesso é validado de forma diferenciada consoante 
as permissões autorizadas para cada utente.

O presente Regulamento visa igualmente definir um conjunto de 
regras mais adequadas à realidade atual dos campi à legislação e normas 
nacionais aplicáveis e também às tipologias definidas para as áreas e 
lugares de estacionamento, bem como às diferentes condições de acesso, 
às penalizações aplicáveis e à atuação nas situações de infração ou 
incumprimento das normas constantes deste regulamento.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer normas de 
acesso de veículos automóveis aos campi da Universidade do Minho, 
situados em Braga e em Guimarães, e de uma forma geral a todas as 

áreas afetas ao estacionamento automóvel na Universidade, bem como 
ordenar a circulação e o estacionamento automóvel no seu interior.

2 — Os parques de estacionamento da Universidade do Minho si-
tuados nos campi de Gualtar e de Azurém encontram -se tipificados no 
anexo 1 ao presente Regulamento.

Artigo 2.º
Condições gerais

1 — As disposições do presente Regulamento estarão afixadas e dis-
poníveis para consulta online na área pública da Intranet da Universidade 
do Minho em http://intranet.uminho.pthttp://intranet.uminho.pt — Des-
pachos Circulares e Deliberações.

2 — As áreas de estacionamento definidas e tratadas no âmbito deste 
Regulamento são administradas e exploradas pela Universidade do 
Minho, que disponibiliza o espaço para o estacionamento de veículos, 
efetua a conservação e manutenção das instalações, zela pela sua lim-
peza e higiene e promove a cobrança de taxas, nos termos definidos no 
presente Regulamento e demais documentação aplicável.

Artigo 3.º
Acesso automóvel aos campi

1 — Têm direito de acesso aos campi e demais áreas de estaciona-
mento os veículos automóveis os alunos, os trabalhadores docentes e 
investigadores, trabalhadores não docentes, bolseiros de investigação, 
colaboradores, funcionários de associações de interface da Universidade 
do Minho e de funcionários de entidades detentoras de instalações au-
torizadas nos campi, direito esse que é condicionado pelas disposições 
do presente Regulamento.

2 — O acesso de viaturas de transporte de mercadorias ou de visitantes 
é condicionado à existência de autorização prévia do Administrador, que 
será conferida desde que a Unidade ou Serviço diretamente relacionado 
com esse transporte ou com a visita assim o solicite, nos termos das 
normas constantes do presente Regulamento.

3 — A autorização de acesso referida no n.º 2 está condicionada à 
capacidade de estacionamento das áreas definidas para cargas e des-
cargas e para visitantes, bem como ao número de lugares disponíveis 
no momento da entrada.

4 — O acesso das viaturas referidas no n.º 1, faz -se através da utiliza-
ção do cartão de identificação da Universidade do Minho ou outro meio 
definido pela Universidade para esse efeito, que permita a abertura das 
barreiras automáticas situadas junto das entradas de cada um destes par-
ques, em função das permissões de acesso validadas em cada cartão.

5 — O cartão de identificação da Universidade do Minho é pessoal 
e intransmissível.

6 — O acesso aos parques de estacionamento condicionado, é ainda 
limitado ao número e à categoria (reservado ou livre) dos lugares dis-
poníveis nesses parques.

7 — A Universidade do Minho dispõe ainda de áreas de estaciona-
mento com pagamento horário.

Artigo 4.º
Regras de trânsito, de utilização e de segurança gerais

1 — Sem prejuízo da observância das regras gerais do Código da 
Estrada, a circulação de veículos automóveis nas áreas de estacionamento 
e de uma forma geral nos campi da Universidade do Minho obedecerá 
às normas de boa conduta, designadamente, à limitação da velocidade 
máxima de circulação ao valor de 20 km/hora, à não utilização de si-
nais sonoros, à não realização de manobras perigosas e à proibição de 
estacionamento fora das áreas autorizadas.

2 — A circulação automóvel no interior dos parques de estaciona-
mento (cobertos ou não cobertos) deve ser feita a velocidade inferior 
a 10 km/h.

3 — À entrada e à saída dos parques os utentes deverão esperar pela 
abertura e fecho da barreira ou do portão, sendo absolutamente proibida 
a passagem de duas viaturas de uma só vez.

4 — Os veículos dentro dos parques de estacionamento cobertos 
deverão obrigatoriamente circular com as luzes médias acesas.

5 — São proibidos, o acesso e o estacionamento de veículos que utili-
zem GPL como combustível nos parques de estacionamento cobertos ou 
em locais situados abaixo do nível do solo que não cumpram o descrito 
no artigo n.º 4 da Lei n.º 13/2013 de 31 de Janeiro.

6 — É proibido o acesso de veículos com altura superior a 2 metros 
(carro, carga e acessórios) aos parques de estacionamento coberto, 
estando esta proibição devidamente sinalizada localmente.

7 — É proibido o acesso de qualquer tipo de atrelados e autocaravanas 
aos parques de estacionamento coberto.

8 — As áreas e parques de estacionamento da Universidade são reser-
vadas à recolha de veículos automóveis e às operações a ela diretamente 


