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c) Participação na elaboração ou revisão/adequação de programas de 
disciplinas e unidades curriculares de licenciaturas, pós -graduações e 
mestrados, na área ou área afim para que é aberto o concurso (PUD);

d) Produção de materiais pedagógicos, na área ou área afim para que 
é aberto o concurso (PMP).

7.2.1 — A classificação a atribuir neste critério, que representa 50 % 
da classificação final, resulta da aplicação da seguinte fórmula:

CP = 0,20 TD + 0,30 UD + 0,20 PUD + 0,30 PMP

sendo os subcritérios avaliados como se segue:
a) Tempo de serviço docente no ensino superior é valorado nos se-

guintes termos:
Por cada ano completo — 10 pontos;
Para efeitos de avaliação deste subcritério, consideram -se apenas o 

número de anos completos de serviço docente no ensino superior.

b) Lecionação de disciplinas e unidades curriculares em licenciaturas, 
pós -graduações e mestrados, na área ou área afim para que é aberto o 
concurso é valorada nos seguintes termos:

Por cada unidade curricular com conteúdos diferentes leciona-
da — 10 pontos;

Para efeitos de avaliação deste subcritério, consideram -se unidades 
curriculares com conteúdos diferentes lecionadas as respeitantes a li-
cenciaturas, pós -graduações e mestrados, na área ou área afim para que 
é aberto o concurso.

c) Participação na elaboração ou revisão/adequação de programas de 
disciplinas e unidades curriculares de licenciaturas, pós -graduações e 
mestrados, na área ou área afim para que é aberto o concurso é valorada 
nos seguintes termos:

Por cada participação — 10 pontos;
Para efeitos de avaliação deste subcritério, considera -se participação 

a responsabilidade comprovada pela elaboração ou revisão/adequação 
do programa.

d) Produção de materiais pedagógicos, na área ou área afim para que 
é aberto o concurso é valorada nos seguintes termos:

Por cada unidade produzida — 10 pontos;
Para efeitos de avaliação deste subcritério, consideram -se unidades 

produzidas os capítulos de livros, as sebentas ou os apontamentos de-
vidamente estruturados com conteúdos diferenciados disponibilizados 
aos estudantes por meios físicos ou eletrónicos.

7.3 — Outras Atividades Relevantes para a Missão da Instituição 
de Ensino Superior que Hajam sido Desenvolvidas pelos Candidatos 
(OAR), em que são ponderados:

a) Participação na organização de eventos de carácter técnico -científico 
e pedagógico, na área ou área afim para que é aberto o concurso (POE);

b) Participação em órgãos de gestão e em órgãos, comissões e grupos 
de trabalho de carácter técnico -científico, pedagógico ou profissional 
(POG).

7.3.1 — A classificação a atribuir neste critério, que representa 20 % 
da classificação final, e resulta da aplicação da seguinte fórmula:

OAR = 0,70 POE + 0,30 POG

sendo os subcritérios avaliados como se segue:
a) Participação na organização de eventos de carácter técnico -científico 

e pedagógico, na área ou área afim para que é aberto o concurso, é va-
lorada nos seguintes termos:

Por cada participação em eventos científicos internacio-
nais — 40 pontos;

Por cada participação em eventos científicos nacionais — 30 pontos;
Por cada participação em eventos pedagógicos — 20 pontos;
Para efeitos de avaliação deste subcritério, considera -se participação 

o ser membro da comissão científica ou da comissão organizadora dos 
eventos referidos anteriormente.

b) Participação em órgãos de gestão e em órgãos, comissões e grupos 
de trabalho de carácter técnico -científico, pedagógico ou profissional é 
valorada nos seguintes termos:

Por cada participação — 50 pontos;
Para efeitos de avaliação deste subcritério, consideram -se as parti-

cipações que resultam de um processo de nomeação ou eleição, assim 

como todas as atividades análogas às descritas no subcritério, mesmo 
que realizadas a título individual.

7.4 — Todos os subcritérios avaliados nos critérios de seleção e se-
riação são pontuados até ao máximo de 100 pontos.

7.5 — Todos os resultados são arredondados e apresentados com 
uma casa decimal.

7.6 — Na apreciação fundamentada, o júri deverá ainda ter em consi-
deração o disposto no artigo 26.º do Despacho n.º 10 990/2010, caso os 
candidatos se encontrem nas condições referidas nesse artigo.

7.7 — A classificação final (CF), numa escala de 0 a 100 pontos, será 
obtida pela seguinte fórmula: CF = (0,30 DTCP + 0,50 CP + 0,20 OAR), 
considerando -se não aprovados os candidatos que obtiverem classificação 
final inferior a 50 pontos e aprovados em mérito absoluto os candidatos 
que obtiverem classificação final igual ou superior a 50 pontos. Todos 
os resultados são arredondados e apresentados com uma casa decimal.

7.8 — Em caso de empate entre candidatos, depois de obtida a classi-
ficação final, proceder -se -á à aplicação sucessiva dos seguintes critérios 
de desempate: 1) Maior número de disciplinas e unidades curriculares em 
licenciaturas, pós -graduações e mestrados, na área ou área afim para que 
é aberto o concurso; 2) Maior número de participações na elaboração ou 
revisão/adequação de programas de disciplinas e unidades curriculares 
de licenciaturas, pós -graduações e mestrados, na área ou área afim para 
que é aberto o concurso; 3) Produção do maior número de materiais 
pedagógicos de apoio às disciplinas e unidades curriculares lecionadas, 
na área ou área afim para que é aberto o concurso; 4) Maior número de 
participações na organização de eventos de caráter técnico -científico e 
pedagógico, na área ou área afim para que é aberto o concurso.

8 — Audição pública: o Júri poderá determinar a realização de audi-
ções públicas, que serão atendidas nos termos do artigo 28.º, n.º 4, do 
Despacho n.º 10 990/2010.

9 — Composição do júri (nomeado nos termos do artigo 9.º e 10.º do 
Despacho n.º 10 990/2010 e do Despacho n.º 5010/2014, DR, 2.ª série, 
n.º 69 de 8 de abril):

Presidente: João Paulo dos Santos Marques, Vice -Presidente do Ins-
tituto Politécnico de Leiria.

Vogais efetivos:
Luís Filipe Tomás Barbeiro, Professor Coordenador Principal da 

Escola Superior de Educação e Ciências Socais do Instituto Politécnico 
de Leiria;

Carlos Alberto Marques Gouveia, Professor Associado com Agregação 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;

Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro, Professora Associada do 
Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;

Cristina Maria Ferreira Pinto da Silva, Professora Coordenadora do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto do Instituto 
Politécnico do Porto;

Maria Carminda Bernardes Silvestre, Professora Coordenadora da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Vogais suplentes:
Manuel Célio Jesus da Conceição, Professor Associado da Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve;
Cristina Maria Alexandre Nobre, Professora Coordenadora da Es-

cola Superior de Educação e Ciências Socais do Instituto Politécnico 
de Leiria.

10 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

11 — O presente concurso será ainda publicitado na BEP (Bolsa de 
Emprego Público), no sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia I. P., nas línguas portuguesa e inglesa e no sítio da Internet 
do Instituto Politécnico, nas línguas portuguesa e inglesa, nos termos 
do artigo 29.º -B do ECPDESP.

28 de julho de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.
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Edital n.º 642/2017
Nos termos do disposto nos artigos 3.º, 5.º, 10.º -B, 15.º, 15.º -A, 17.º 

e 29.º -B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
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Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de 
julho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 
31 de agosto (que o republicou), e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, 
conjugados com o Despacho n.º 1979/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 244/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 8 de fevereiro, que aprovou o Regulamento dos Concursos para 
a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do Instituto Politécnico 
de Lisboa (IPL), torna -se público que, por despacho do Presidente do 
IPL proferido no uso das competências previstas na alínea d) do n.º 1 
do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 26.º do Despacho Normativo n.º 20/2009, de 13 de maio, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio, se 
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publi-
cação do presente edital no Diário da República, um concurso para 
preenchimento de dois postos de trabalho previsto no mapa de pessoal 
docente para 2017, do Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.

1 — Tipo de Concurso — Concurso Documental.
2 — Categoria — Professor Adjunto.
3 — Área Disciplinar — Economia.
4 — Validade do concurso — O Concurso é válido apenas para o 

preenchimento dos postos de trabalho indicados, esgotando -se com o 
seu preenchimento, ou decorrido um ano após a data de homologação 
da lista de classificação final pelo Presidente do IPL.

5 — Conteúdo funcional — O descrito no n.º 4 do artigo 3.º do ECP-
DESP.

6 — Modalidade de relação jurídica aplicável — Contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com um período experi-
mental de cinco anos nos termos do artigo 10.º -B do ECPDESP.

7 — Requisitos de Admissão — Ao referido concurso poderão ser 
opositores os candidatos que se encontrem nas condições previstas no 
artigo 17.º do ECPDESP, detentores do grau de doutor ou do título de 
especialista na área ou área afim daquela para que é aberto o concurso.

8 — Candidaturas — As candidaturas deverão ser formalizadas me-
diante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, entregue ou remetido pelo correio através de carta registada com 
aviso de receção, para os Serviços da Presidência do Instituto Politécnico 
de Lisboa, Estrada de Benfica, 529, 1549 -020 Lisboa.

9 — Elementos a constar do requerimento — Dos requerimentos 
deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: nome com-
pleto, filiação, data e local de nascimento, número e data do bilhete de 
identidade/cartão do cidadão e serviço emissor, residência e número de 
telefone, estado civil, grau académico e respetiva classificação final, 
categoria profissional e cargo que atualmente ocupa, identificação do 
concurso a que se candidata e Diário da República que publicita o 
presente edital, e ainda todos os elementos que permitam ajuizar sobre 
aptidões dos interessados.

10 — Instrução do processo de candidatura — Os candidatos deverão 
instruir os seus requerimentos com os seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
b) Certificado do registo criminal;
c) Atestado médico, comprovando a existência de robustez física e 

perfil psíquico para o exercício de funções públicas, emitido por médico 
no exercício da sua profissão;

d) Boletim de vacinação obrigatória devidamente atualizado;
e) Documentos que comprovem estar o candidato nas condições legais 

a que se refere o ponto 7 deste edital;
f) 2 Exemplares do curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo 

próprio, em papel, e um em suporte digital no formato PDF;
g) 2 Exemplares de toda a documentação comprovativa referida no 

curriculum vitae, em papel ou em suporte digital no formato PDF;
h) Lista completa da documentação apresentada.

10.1 — Sempre que entenda necessário, o júri pode solicitar aos 
candidatos a entrega de documentação complementar relacionada com 
o curriculum vitae apresentado.

11 — Dispensa de entrega de documentos — É dispensada a apre-
sentação dos documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do número 
anterior, aos candidatos que declarem nos respetivos requerimentos, em 
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em 
que se encontram relativamente ao conteúdo de cada uma delas.

11.1 — Os candidatos que prestem serviço no IPL ficam dispensados 
da apresentação dos documentos que já existem nos respetivos processos 
individuais, devendo o facto ser expressamente declarado nos respetivos 
requerimentos.

12 — Elementos do curriculum vitae — Do curriculum vitae deverão 
constar:

a) Habilitações académicas (graus académicos, classificações, datas 
e instituições em que foram obtidos);

b) Outros cursos formais de graduação e pós -graduação com indicação 
de classificação, datas, duração e instituições em que foram obtidos;

c) Formação e experiência profissional;
d) Participação em projetos de inovação, congressos, seminários, 

e outros eventos de natureza idêntica na área do concurso (os ele-
mentos fornecidos deverão permitir avaliar o grau de intervenção 
e responsabilidade do candidato, bem como os resultados finais 
das ações);

e) Trabalhos de investigação, técnicos e didáticos realizados na área 
do concurso;

f) Trabalhos publicados na área do concurso em suporte papel ou em 
suporte digital;

g) Outras experiências consideradas relevantes para o concurso.

13 — Critérios de seleção e ordenação dos candidatos — Em 
conformidade com o disposto no artigo 15.º -A, do ECPDESP e no 
Despacho n.º 1979/2010, 12 de janeiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro, o Júri, em reunião 
preliminar, de 11 de maio de 2017, aprovou os seguintes critérios, 
indicadores e ponderações, com vista à avaliação e seriação dos 
candidatos, devendo o respetivo curriculum vitae ser organizado de 
acordo com os mesmos:

a) Desempenho Técnico -Científico e Profissional na área (40 %)
a1. Atividades de divulgação científica e tecnológica e de valorização 

económica e social do conhecimento (moderador em palestras, seminá-
rios ou congressos, membro de corpo editorial ou de revisão/arbitragem 
científica de revistas científicas e/ou técnicas, serviços à comunidade, 
etc.) — (5 pontos);

a2. Coordenação de projetos científicos/desenvolvimento, orien-
tação, arguição e participação em júris de trabalhos de investigação, 
dissertações, relatórios de estágio e projetos e organização de eventos 
científicos — (10 pontos);

a3. Livros, capítulos de livros, artigos, comunicações científicas e 
técnicas — (25 pontos).

b) Avaliação da Componente Pedagógica na área (40 %)
b1. Unidades curriculares lecionadas, áreas e ciclos de estu-

dos, em matérias relacionadas com a área para que é aberto o con-
curso — (15 pontos);

b2. Supervisão de atividades pedagógicas e experiência efetiva de 
serviço docente — (10 pontos);

b3. Qualidade de material pedagógico publicado ou apresentado —
(5 pontos);

b4. Coordenação, participação e dinamização de projetos pedagógicos. 
Coordenação e participação na elaboração de programas e metodologias 
de ensino — (5 pontos);

b5. Participação em júris de concursos, painéis de avaliação e outras 
atividades pedagógicas relevantes — (5 pontos);

c) Outras Atividades Relevantes para a Missão da Instituição (20 %)
c1. Participação nos órgãos e nas atividades de gestão da institui-

ção — (10 pontos);
c2. Participação em grupos/comissões de trabalho institucionais, ações 

de divulgação da instituição — (10 pontos).

14 — Júri — Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, de 23 de setembro de 2017, o Júri terá a seguinte composição:

Presidente do Júri:
Prof. Doutor Rui Manuel Pais de Almeida, Professor Coordenador 

do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, por 
delegação de competências do Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa.

Vogais efetivos:
Prof.ª Doutora Cesaltina Maria Pacheco Pires, Professora Catedrática 

da Universidade de Évora;
Prof. Doutor Tiago Miguel Guterres Neves Sequeira, Professor As-

sociado com Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade da Beira Interior;

Prof.ª Doutora Maria Aurora Murcho Galego, Professora Associada 
da Universidade de Évora;

Prof. Doutor Orlando Manuel da Costa Gomes, Professor Coordenador 
com Agregação do Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa;

Prof. Doutora Maria Clara Dias Pinto Ribeiro, Professora Coordena-
dora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 
do Instituto Politécnico do Porto.
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Vogais suplentes:
Prof.ª Doutora Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira, Professora 

Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universi-
dade da Beira Interior;

Prof.ª Doutora Maria Isabel Namorado Clímaco, Professora Coor-
denadora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra.

15 — Admissão, avaliação e ordenação dos candidatos — Terminado 
o prazo de candidaturas o Júri reúne -se para deliberar sobre a admissão 
e proceder à avaliação e ordenação dos candidatos à luz dos critérios 
mencionados no ponto 13 do presente Edital.

15.1 — O concurso pode cessar por ato devidamente fundamentado 
do presidente do IPL, respeitados os princípios gerais da atividade 
administrativa bem como os limites legais regulamentares e concursais.

16 — O mérito absoluto é aferido em razão do curriculum vitae do 
candidato, relevante na área para que é aberto o concurso nos termos 
dos pontos 12 e 13 deste Edital. Serão excluídos os candidatos que na 
avaliação do júri não tenham classificação igual ou superior a 50 %.

17 — Audiência prévia — No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos por não cumprir os requisitos legais e no final da avaliação 
efetuada, proceder -se -á à audiência prévia a realizar nos termos do 
disposto no artigo 121.º e seguintes do Código de Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), publicado pela Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

18 — Audiências públicas — Nos termos da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 23.º do ECPDESP o Júri pode promover audiências públicas, em 
igualdade de circunstâncias para todos os candidatos.

19 — Consulta do processo — O processo do concurso pode ser 
consultado pelos candidatos que o pretendam fazer nos Serviços da 
Presidência do Instituto Politécnico de Lisboa, nas horas normais de 
expediente, isto é, das 09:30 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h.

20 — Condicionantes ao recrutamento — Os candidatos que vierem a 
ser seriados em lugar elegível para contratação na ordenação final homo-
logada serão contratados nos termos e condições que permitam o cum-
primento das disposições constantes no artigo 32.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2017).

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o 
IPL, 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 discriminação.

11 de maio de 2017. — O Presidente do IPL, Professor Doutor Elmano 
da Fonseca Margato.

310708916 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.º 7833/2017
Pelo Despacho Normativo n.º 6/2016, de S. Exª. o Ministro da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 147, de 2 de agosto de 2016, foram homologadas alterações 
aos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto (P. PORTO) e criada a 
Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD).

Em cumprimento do disposto no artigo 64.º -A dos Estatutos do 
P. PORTO e no artigo 27.º dos Estatutos Provisórios da ESMAD, fo-
ram homologados pelo Presidente do P.PORTO e publicados no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2017 (Despacho 
n.º 5055/2017) os Estatutos definitivos.

Nos termos e com os fundamentos do Despacho P. PORTO/P -058/2017, 
de 4 de agosto de 2017, são republicados os Estatutos da ESMAD, pro-
duzindo efeitos à data da 1.ª publicação no Diário da República.

É revogado o Despacho n.º 5055/2017, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2017.

16 de agosto de 2017. — A Presidente do Instituto Politécnico do 
Porto, Rosário Gambôa.

Estatutos da Escola Superior de Media Artes e Design

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Denominação, natureza e sede

1 — A Escola Superior de Media Artes e Design, adiante designada 
por ESMAD, é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico do Porto, 

adiante designada por P.PORTO, dotada de autonomia científica, peda-
gógica, cultural e administrativa nos termos da Lei no 62/2007, de 10 de 
setembro, dos Estatutos do P.PORTO, homologados pelo Despacho nor-
mativo n.º 5/2009, de 2 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho normativo n.º 6/2016, de 2 de agosto que altera os Estatutos 
do P.PORTO, e dos presentes Estatutos.

2 — A ESMAD tem a sua sede na Rua D. Sancho I, 981, 4480 -876 Vila 
do Conde.

Artigo 2.º
Missão e Fins

1 — A ESMAD é uma instituição de ensino superior politécnico 
vocacionada para o ensino artístico e tecnológico, a investigação e a 
prestação de serviços à comunidade, com articulação estreita com em-
presas ou instituições direcionadas para a cultura criativa.

2 — A ESMAD é suportada pela excelência dos seus recursos e por 
estreitas relações com o tecido económico e social, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável do país, em particular da região em que 
se insere, e com projeção internacional.

3 — A ESMAD prossegue os seus fins formativos nos seguintes 
domínios particulares: artes e tecnologias digitais, audiovisual, cinema, 
design, fotografia, informática, multimédia, visando, designadamente:

a) A formação multidisciplinar de profissionais altamente qualificados;
b) A realização de atividades de pesquisa e de investigação;
c) A experimentação e produção artísticas;
d) A realização ou participação em programas de desenvolvimento;
e) A prestação de serviços à comunidade.

Artigo 3.º
Princípios orientadores

São princípios orientadores da ESMAD:
a) Promover a formação interdisciplinar, não setorial, de matriz po-

litécnica;
b) Incrementar e aprofundar relações com empresas e outras ins-

tituições de forma a tornar mais eficaz as formações ministradas e a 
investigação científica realizada;

c) Desenvolver o seu projeto enquadrando -o na atualidade científica, 
no quotidiano organizacional e no mercado de trabalho;

d) Garantir uma formação não restrita às áreas específicas de cada curso;
e) Promover a aprendizagem através de experiências formativas di-

versificadas;
f) Garantir a liberdade de criação cultural, científica, artística e tecnológica, 

bem como os mecanismos necessários e suficientes à inovação pedagógica;
g) Garantir um sistema de avaliação justo, exigente e adequado à 

formação ministrada, privilegiando competências adquiridas pelos es-
tudantes, aferindo -as de forma adaptada e diversificada;

h) Colaborar e realizar intercâmbio com instituições congéneres, 
nacionais e internacionais, desenvolvimento dos projetos de mobilidade 
dos docentes e não docentes, dos investigadores e não investigadores 
e dos estudantes;

i) Reconhecer e responsabilizar os estudantes como encarregados da 
sua formação superior, sem prejuízo da responsabilidade pedagógica e 
técnico -científica dos docentes da ESMAD e do P.PORTO;

j) Criar as condições necessárias para apoiar os trabalhadores-
-estudantes, designadamente através de formas de organização e fre-
quência de ensino adequadas, e valorizar as competências adquiridas 
no mundo do trabalho;

k) Promover a formação académica e profissional adequada, com 
caráter periódico, ao pessoal não docente e não investigador, com vista 
à sua valorização e à melhoria da qualidade dos serviços prestados;

l) Promover a igualdade de oportunidades, pautando a sua prática por 
um elevado respeito pela dignidade e diversidade dos seus membros;

m) Assegurar uma cultura de transparência, celeridade, eficácia e 
eficiência;

n) Promover uma cultura de responsabilização e de reconhecimento 
do desempenho;

o) Reger -se com respeito pelos princípios da qualidade, do rigor e 
da responsabilidade social no exercício das suas atribuições, das suas 
autonomias, bem como na conceção e implementação de mecanismos 
de administração e gestão.

Artigo 4.º
Atribuições

São atribuições da ESMAD:
a) Realizar ciclos de estudos visando a atribuição de graus acadé-

micos, bem como cursos de formação pós -graduada e não graduada, 
nos termos da lei;


