
Despacho:
O paralelismo entre as carreiras docente universit6ria e de investigagdo cientifica foi
assegurada desde a aprovageo dos respetivos estatutos, pelos Decretos-Lei n.' 448179, de
13 de abril, e n." 415/80, de 27 de setembro, respetivamente, e mantido at6 hoje nas
sucessivas alterag6es destes estatutos, o ECDU e o ECIC.
Cumprindo o disposto no art.o 6 do ECDU, a Universidade de Lisboa, pelo Despacho n.o
14073/2015, publicado na 2u s6rie do Di6rio da Repirblica n.o 234 de 30 de novembro, e
o Instituto, pelo Despacho n.'8985/201l, publicado na 2u s6rie do Di6rio da Reptiblica
n." 130 de 8 dejulho, regularam as condig6es de prestagio de servigos dos seus docentes.
O atual ECIC, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 124/99, de 20 de abril, muito embora ndo
contenha uma disposigio similar d atr6s referida do ECDU, toma aplicrivel, por forga do
disposto no seu art.o 3, d regulag5o da prestagio de servigo dos Investigadores por ele
abrangidos o art.' 75 da Lei Geral do Trabalho em Fung6es Pfblicas (LTFp), tendo-se
nessa regulagdo adotado solug6es similares ds que vigoram para os docentes
universit6rios deste Instituto, respeitando-se assim o paralelismo entre as caneiras
docente universitiiria e de investigagiio cientifica.
Foi dado cumprimento ao n.o 2 e n.o 3 do art.o 25 da LTFp. Foi ouvido o Conselho
cientifico do Instituto. A aprovagno deste regulamento foi antecedida de consulta ptblica.
Assim:
No uso da competOncia que me 6 conferida pela al. x) do n.'4 do art.' 13 dos Estatutos
do Instituto, aprovo e mando publicar na 2u sdrie do Didrio da Repriblica e inserir na
pdgina oficial do Instituto, o regulamento de prestagdo de servigo dos Investigadores do
Instituto Superior T6cnico, que figura em anexo ao presente despacho e deli faz parte
integrante.
Lisboa, a ... de . .. de 2021, O Presidente do Instituto Superior T6cnico, professor Rog6rio
Colago.

Anexo

Regulamento de PrestagSo de Servigo
dos Investigadores do Instituto Superior T6cnico

Capitulo I

Disposig6es gerais

sEcgAo r

Objeto, 6mbito, fung6es e servigo, deveres e direitos

Artigo 1 .o

(objeto)

l. o presente regulamento cont6m as normas de organizagdo e disciplina do trabalho dos
investigadores 

_com contrato por tempo indeterminado ao Instituio superior T6cnico
(IST)' adiante designados por investigadores do IST, regulando a sua prestagio de servigo
de acordo com o disposto no Estatuto da carreira dJ Investigagdo cieniifica 6cti;,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 124/1999, de 20 de abril, atendendo uos obletiuos
estrat6gicos e aos princ(pios adotados pelo IST na gestao dos seus recursos humanos e



adaptando e adotando alguns elementos essenciais da regulagdo em vigor da prestaqeo de

servigo dos docentes do IST, dado o paralelismo existente entre as carreiras docente

universitiiria e de investigagdo cientifica.
2. O presente regulamento visa em especial:
a) Definir deveres e obrigag6es associados i prestagio do servigo dos investigadores do

IST;
b) Estabelecer noffnas e mecanismos para a distribuigdo e cumprimento do servigo dos

investigadores do IST;
c) Estabelecer regras sobre a acumulagio de fungdes;

d) Definir os procedimentos a respeitar no cumprimento dos servigos associados ds

diferentes atividades dos investigadores do IST.
3. Integra a regulagSo da prestagio de servigo dos investigadores do IST:

a) o regulamento de remuneragdes adicionais de docentes e investigadores do Instituto

Supe.io. Tdcnico, aprovado pelo Despacho n." 1317212012, publicado na 2u s6rie do

Di6rio da Repirblica n." 194 de 8 de outubro;

b) o regulamento de propriedade intelectual do Instituto Superior T6cnico aprovado pelo

Despacho n.'9508/2015, publicado na 2u s6rie do Di6rio da Repfblica n'" 157' de l3 de

agosto.

Artigo 2.o
(Ambito)

O presente regulamento aplica-se atodos os investigadores com vinculo contratual ao IST

poi t"-po indeterminado e com as categorias, previstas no ECIC' de:

a) Investigadores Coordenadores;
b) Investigadores PrinciPais;
c) lnvestigadores Auxiliares.

Artigo 3.o
(Fung6es dos investigadores)

l. S5o fung6es gerais dos investigadores do lST, as que esfiio consagradas no art'o 5 do

ECIC:
a) Realizar atividades de investigaglo e desenvolvimento, cientificas e t6cnicas;

bj Realizar atividades de ensino e formagio, incluindo a orientagio cientifica de

estudantes;
c) Realizar atividades de extensdo universitiiria, de divulgag6o cientifica e de valorizagio

econ6mica e social do conhecimento;
d) Realizar atividades de gest6o, nomeadamente atrav6s da sua participagdo nos 6rgeos

da Escola e da Universidade.
2. 56o fungdes especificas dos investigadores do IST, as que, de acordo com a sua

categoria, se encontram fixadas no art.o 5 do ECIC.

Artigo 4.o
(Deveres e direitos)

l. Sio deveres gen6ricos dos investigadores do IST:

a) Manter atuilizados e desenvolvir os seus conhecimentos cientificos e t6cnicos,

eietuando trabalhos de investigagSo numa procura constante do progresso cientifico e

tecno169ico e da satisfaglo das necessidades sociais;



b) Contribuir para o cumprimento de miss6es atribuidas ao IST nas suas 6reas de
atividade, incluindo a prestagao de servigos avangados i sociedade;
c) Estimular as atividades de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, nomeadamente
no ambito das equipas de investigagio que coordenam mediante a concegdo e execugdo
de projetos de investigagio e desenvolvimento;
d) Contribuir ativamente para a formagdo cientifica, t6cnica e profissional dos estudantes
que orientam e dos seus colaboradores, apoiando o desenvolvimento do seu espirito
critico. inventivo e criador:
e) Realizar as atividades de ensino e formagio utilizando materiais did6ticos atualizados
e garantindo um bom desempenho pedag6gico;
f) Cooperar interessadamente nas atividades de extensio da Escola, como forma de apoio
ao desenvolvimento da sociedade em que essa agio se projeta;
g) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e produtivo da Escola, assegurando
o exerc(cio das fungoes para que hajam sido eleitos ou designados ou dando cumpiimento
ds a96es que lhes hajam sido cometidas pelos 6rg6os competentes, dentro do seu horiirio
de trabalho e no dominio cientifico e pedag6gico em que a sua atividade se exerga;
h) conduzir com rigor cientifico a an6lise de todas as matdrias, sem prejuizo da liberdade
de orientagdo e de opinido;
i) colaborar com as autoridades competentes e com os 6rgios interessados no estudo e
desenvolvimento da investigagio e do ensino e com vista a uma constante satisfagio das
necessidades e fins conducentes ao progresso da sociedade portuguesa.
2. 56o ainda deveres dos investigadores do IST os que esteo consagrados na Lei,
nomeadamente na Lei Geral do Trabalho em Fung6es priblicas (LTFP) ; no c6digo de
Conduta e Boas Pr6ticas da Universidade de Lisboa (Ulisboa).
3. s6o direitos dos investigadores do IST os consagrados na lei, nomeadamente os
estabelecidos pelo ECIC e os previstos na carta de Direitos e Garantias da Ulisboa,
designadamente o direito a condig6es efetivas de exercicio da nrofissio.

Artigo 5.o
(lnvestigadores aposentados)

os investigadores aposentados do IST seguem o regime previsto no art." 6l do ECIC,
estando-lhes vedado o desempenho de fung6es em 6rgdos de gest?io, a responsabilidade
de unidades curriculares e 6reas cientificas, bem como a coordenagio d'e projetos de
investigagSo.

sEcaAo tl
Regimes de prestagao de servigo e acumulagio de fung6es

Artigo 6.0
(Regimes de prestagao de servigo)

I' o pessoal investigador do IST exerce as suas fung6es em regime de dedicaqio
exclusiva podendo, a seu pedido, exercer as suas fung6es em regime-de tempo integral,
conforme disposto no art.. 5l do ECIC.
2. o regime de dedicagio exclusiva implica a rentncia ao exercicio de qualquer outra
fungSo ou atividade remuneada, ptblica ou privada, incluindo o exercfcio de profissio
liberal, excetuando-se as atividades previstas no artigo g. do presente regulamento



3. O regime de tempo integral 6 o que corresponde i duragio semanal do trabalho para a

generalidade dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em fung6es pfblicas.

Artigo 7.o
(TransigSo entre regimes)

L A transig5o entre os regimes de dedicagio exclusiva e de tempo integral processa-se

nos termos dos nlmeros seguintes.

2. A inteng5o da mudanga de regime de prestaqeo de servigo 6 objeto de requerimento do

interessado dirigido ao Presidente do IST, podendo ser entregue na Diregdo de Recursos

Humanos a todo o momento, embora s6 produza efeitos a partir do primeiro dia do mds

seguinte ao daquela sua recegio e sem prejuizo do disposto no n[mero seguinte'

3. O regresso para o regime de dedicagio exclusiva s6 pode ocorrer quando o requerente

conte, i data da produgio de efeitos do requerimento, um minimo de um ano no regime

de tempo integral e vice-versa.
4. Sem prejuizo de outras consequ€ncias previstas na lei, em caso de violagdo do

compromisso de exclusividade, pode ser exigido ao investigador a reposigdo das quantias

aufeiidas a mais, em relagao ao regime de tempo integral, a partir do inicio do m€s em

que ocorreu a quebra do compromisso de exclusividade.

Artigo 8,o
(Dedicagio exclusiva)

l. Ndo viola o compromisso de dedicagdo exclusiva a percegdo de remuneragSes

decorrentes do exerciiio das atividades previstas no n.o 2 do art.o 52 do ECIC, tendo em

conta o disposto no ntimero seguinte.

2. para os ifeitos da al. l) do n." 2 do art." 52 do ECIC, o pagamento de remuneragSes

adicionais obedece ao que se encontra regulamentado no IST e s6 podem ser recebidas

pelo investigador IST:
a) Desde que autorizada pelo Presidente do IST;

bj euando a atividade exircida tiver nivel cientifico ou t6cnico previamente reconhecido

como adequado i natureza, dignidade e fung6es de investigaqlo;

c) euando as obrigag6es deiorrentes do contrato ou da aceitaqSo do subsidio ndo

impliquem uma relagio de caracter permanente.

Capitulo ll
Servigo dos Investigadores do IST

Artigo 9.o
(Do Servigo)

1. O servigo dos investigadores do IST integra as seguintes vertentes:

a) Investigagdo e desenvolvimento;
Ui g*t"nio universitiria, divulgagio cientifica e valorizagio econ6mica e social do

conhecimento, que se designarii neste regulamento por transferCncia do conhecimento;

c) Prestagio de servigos d comunidade e transferOncia de tecnologia;

d) Gesteo universit6ria;
e) Ensino e formaglo.



2. A carga letiva nominal m6xima atribuivel a um investigador 6 de 4 horas semanais.

SecaSo I

Vertente de investigagao e desenvolvimento

Artigo 10.'
(Enguadramento)

As atividades de investigagio e desenvolvimento dos investigadores do IST abrangem,
nomeadamente:
a) A descoberta e pesquisa cientifica original;
b) O desenvolvimento tecno169ico e metodol6gico;
c) A prestagdo de servigos avangados i sociedade no dmbito de miss6es atribuidas ao IST:
d) A criagdo cientifica e cultural;
e) A publicagdo de resultados.

Artigo 11.'
(Deveres especificos)

I No dmbito das suas atividades de investigagao e desenvolvimento, cientificas e
tdcnicas, deverdo os investigadores do IST:
a) Coordenar e participar na concegdo, desenvolvimento e execugio de projetos de
investigagdo e desenvolvimento e em atividades cientificas e tdcnicas .on"rui; 

-

b) Realizar as tarefas que lhes forem confiadas no ambito de missdes atribuidas ao lST.
nomeadamente atrav6s de atividade desenvolvida em Laborat6rios de Desenvolvimento
Tecnol6gico (LDT) ou em Unidades de Investigagio;
c) Coordenar os programas e respetivas equipas de investigaqio no imbito de uma 6rea
cientifica:
d) Acompanhar os trabalhos de investigagdo desenvolvidos no dmbito dos projetos a seu
cargo;
e) orientar e contribuir para a formagio cientffica, t6cnica e profissional dos estudantes
que orientam e dos seus colaboradores;
f) Divulgar, de acordo com as boas pr6ticas em vigor na sua iirea cientifica, os resurtados
obtidos;
g) Proteger, sempre que adequado, a propriedade intelectual desenvolvida no decurso da
sua atividade de investigagdo, nos termos do Regulamento de propriedade Intelectual do
IST:
h) Criar, refbrgar e manter as infraestruturas laboratoriais de investigagio, quando
aplicrivel;
i) Participar em atividades de cooperagdo nacional e internacional na sua 6rea cientffica,
designadamente atravds da colaboraglo em sociedades cientificas, participagdo em corpos
editoriais de revistas cientificas, coordenagio e participagao em comissSei de programa
de eventos cientfficosi
i) Realizar palestras convidadas em reuni6es cientificas ou noutras universidades.
2. Para maximizar o impacto das atividades cientfficas e tecnor6gicas desenvorvidas, 6
dever dos investigadores do IST contribuir para a organizagdo e funcionamento das
Unidades de Investigagio em que se enquadram.



Secaio ll
Vertente de transfer6ncia de conhecimento

Artigo l2.o
(Enquadramento)

I . As atividades de transfer6ncia do conhecimento dos investigadores do IST abrangem,

nomeadamente:
a) A prestageo de servigos noutras instituig6es, designadamente de ciOncia e tecnologia;

b) O exercicio de fungSes letivas em outras entidades pfiblicas ou privadas, nacionais,

estrangeiras ou intemacionais;
c) A organizagdo e lecionagdo de cursos ou a96es de formagio continua abertos ao

exterior;
d) A participagio em 6rg5os de gestio n6o executivos de outras entidades;

e) As atividades de divulgaglo cientifica;
q Outrut atividades consideradas relevantes para a investigaqio, o ensino e a formaqdo,

designadamente servigo d comunidade no ambito da instituiqSo, servigo de cooperaq?io e

consultadoria a instituig6es piblicas e privadas.

2. O exercicio das fungdes de transfer€ncia de conhecimento previstas no nfmero anterior

carece de autorizagio do Presidente do IST

Artigo 1 3.o
(Deveres especificos)

No dmbito da sua atividade de transferencia de conhecimento deverao os investigadores

do IST:
a) Realizar atividades de prestagdo de servigo promovendo a valorizagao econ6mica e

social do conhecimento em cooperagio com o meio empresarial e o sector pirblico;

b) Promover a transferdncia de tecnologia atravds da autoria e co-autoria de patentes

resultantes de desenvolvimentos tecnol6gicos;

c) Colaborar na elaboragdo de legislaglo e de normas tdcnicas;

dj Fomentar e particiiar "- p.og.un'ur de formagdo continua, de intercAmbio de

experiencias, e di cursos e semi;6rios destinados ir divulgaglo cientifica e tecno169ica;

e) Disseminar o conhecimento cientifico e tecnol6gico nomeadamente atrav6s da

organizaqdo de visitas tdcnicas, congressos e conferOncias;

fl bivulgar as atividades desenvolvidas no Ambito do IST e da Ul-isboa'

SecAao lll
Vertente de gesteo universit6ria

Artigo 14.o
(Enquadramento)



As atividades de gestio universitiria dos investigadores do IST abrangem,
nomeadamente:
a) O exercicio de cargos e fung6es nos 6rg6os do IST e da Ulisboa;
b) O exercicio de cargos e fung6es nos 6rg6os de outras instituig6es de ciOncia e cultura
por designagdo ou com autorizagio do IST ou da Ulisboa;
c) A padicipagio em outras atividades de gestSo de interesse para o IST ou para a
ULisboa;
d) A participagno em jiris, comiss6es ad hoc e demais atividades necess6rias ao rezular
funcionamento do IST e da Ulisboa.

Artigo 15.o
(Deveres especificos)

l. No dmbito da sua atividade de gestiio universit6ria, salvaguardando as fung6es
especificas de cada categoria, deverdo os investigadores do IST:
a) Participar na gestdo do IST e da Ulisboa, nomeadamente atravds da participagdo ativa
nos 6rgdos de govemo e de gestio definidos pelos respetivos Estatutos e ern comiss6es
permanentes ou tempordrias emanadas desses 6rg6os;
b) Panicipar na gesteo dos Departamentos, Coordenag6es de Curso, Unidades de
Investigagio e Areas Cientificas ou Sec96es;
c) contribuir de forma ativa para a defini96o das politicas acad6micas e cient(ficas do
IST;
d) Participar na avaliagio do desempenho do pessoal docente e investigador e do pessoal
nio docente, de acordo com a regulamentagio em vigor;
e) Participar em j[ris de provas acad6micas e de concursos;
f) colaborar em comiss6es de avaliagio de atividades de indole t6cnica e cientifica
promovidas por entidades nacionais e intemacionais, nomeadamente no dmbito de
concursos para projetos, bolsas ou pr6mios.
2. s6o ainda obrigagdes dos investigadores do IST participar nas tarefas distribuidas pelos
6rgeos competentes do IST e da Ulisboa, que se incluam no ambito da atividade de
investigag6o.

SecASo lV
Vertente de ensino e formagao

Artigo 16.0
(Enquadramento)

As atividades de ensino e formagro dos investigadores do IST sdo concretizadas atravds
das seguintes componentes:
a) A supervisdo e orientagdo de trabalhos, de atividades de investigagio, de esrigios, de
teses e de projetos de Ambito escolar;
b) o ensino de unidades curriculares e de ag6es de formagio, incluindo a sua planificagio,
lecionagdo e avaliagdo de conhecimentos;
c) A produgio de conteridos para apoio ao ensino;
d) A organizagdo de atividades extra-letivas:
e) A vigilAncia de provas de avaliagdo e a participageo em jiris;



f) A coordenagSo e lecionagdo de cursos livres e de formagio profissional avangada sobre

mat6rias de interesse cientifico para o IST e a Ulisboa e nlo incluidas no respetivo quadro

de unidades curriculares, desde que autorizadas pelo Conselho Cientifico.

Ariigo 17.o
(Deveres especificos)

l. No imbito das suas atividades de ensino e formagSo deverdo os investigadores do IST:

a) Contribuir para manter a elevada qualidade do ensino ministrado pelo IST e os niveis

de exig6ncia que caracrerizam a Ul-isboa;
b) Estimular o envolvimento dos estudantes nas unidades curriculares que lecionam,

esforgando-se por criar um ambiente participativo e interativo nas aulas;

c) Comparecer pontualmente a todas as atividades letivas, assegurando a sua substituigio

ou a reprogr,rmaglo das aulas, sempre que tal for necess6rio;

d) Pubiicar os sum6rios das aulas lecionadas, contendo a indicaqao da matdria lecionada

com referancia ao programa da unidade curricular, de acordo com o estabelecido no

Regulamento de Prestagao de Servigo dos Docentes do IST (RPSDIST);

e) bivulgar no portal institucional da unidade curricular os hordrios e locais de

aiendimento aos estudantes (hor6rios de d vidas), com uma duraglo semanal igual a

metade das horas lecionadas, e comparecer pontualmente aos mesmos;

f) Respeitar as norrnas para provas de avaliaglo definidas pelo conselho Pedag6gico,

pelas coordenag6es de curso e pelo departamento respons6vel pela unidade curricular;

g) Participar ativamente nos processos de avaliag6o de conhecimentos dos estudantes nas

unidades curriculares que lecionam;
h) Comparecer nas vigildncias de provas, nos termos constantes do RPSD-IST;

ij lartiiipar nas atividades de coordenagdo e de avaliagdo das unidades curriculares e

cursos, nomeadamente comparecendo ?rs reuni6es de coordenagio para as quais forem

convocados;
j) contribuir para a produgao de conteidos para apoio ao ensino, nomeadamente livros,

Lapitulos de iivros, textos pedag6gicos para apoio a aulas te6ricas, de problemas ou

laboratoriais, aplicag6es informriticas ou prot6tipos experimentais, e ferramentas para a

aprendizagem baseada em atividades de elearning.

2. Cabe ao investigador respons6vel por uma unidade curricular:

a) Elaborar e submleter i apiovagio da respetiva 6rea cientifica e dos Conselhos Cientifico

e pedag6gico as alterag6ei ao programa da unidade curricular, bem como aos objetivos,

i bibliografia e aos m6todos de avaliaglo de conhecimentos;

b) Sern"prejuizo da alinea anterior, garantir a divutgagio do programa da unidade

curriculai atravds do portal institucional respetivo, bem como de toda a informageo a esta

associada, designadimente objetivos, bibliografia, e m€todos de avaliagdo de

conhecimentos;
c) Garantir, nos prazos estabelecidos, o adequado registo acaddmico das classificagoes

obtidas oelos estudantes na unidade curricular.

GaPitulo lll
Periodo de trabalho, f6rias, dispensas e vertentes do servigo

Artigo 18'o
(Execugio do Periodo de trabalho)



l. Ao investigador do IST cabe cumprir o periodo normal de trabalho dos trabalhadores
em fungSes priblicas, de acordo com a legislagio em vigor.
2. Poder6 parte do periodo semanal de servigo, com excegio de existCncia de atividade
letiva presencial, ser prestado fora das instalag6es do IST, desde que autorizada pelos
6rgaos competentes e tal neo comprometa o cumprimento dos deveres e fungOes
estabelecidas neste regulamento.
3. Em casos devidamente fundamentados, nomeadamente quando corresponda a
atividade de assist6ncia a provas de avaliagdo, o periodo semanal de servigo poder6 incluir
a prestageo de servigo em periodo notumo ou aos S6bados.
4. Dever6 o pessoal investigador do IST, de acordo com os procedimentos aprovados pelo
Conselho de Gestdo do IST, proceder em cada semestre d comunicagdo aos servigos
administrativos do honirio das suas atividades atrav6s do Sistema de Gestiio Acaddmica
e Administrativa do IST.

Artigo 19.o
(F6rias)

l. o investigador do IST tem direito ao gozo dos dias de fErias atribufdos por lei aos
trabalhadores que exergam fung6es ptiblicas.
2. O gozo de f6rias do pessoal investigador do IST deveri decorrer sem prejuizo das
tarefas definidas pelos 6rgdos de gestio do lST, e tamb6m nomeadamente pelos 6rgdos
dos LDT, das Unidades de Investigagdo, dos Departamentos e das coordenag6es de curso.
3. o gozo de f6rias fora do periodo das f6rias escolares estii condicionado d sarantia da
satisfagdo de servigo letivo, se aplic6vel, incluindo nomeadamente o que diz iespeito ao
servigo associado is provas de avaliagio de conhecimentos.

Artigo 20.o
(Dispensa de prestagao de servigo)

l. Nos termos do art.'54 do ECIC, no termo de cada periodo de seis anos de efetivo
servigo podem os investigadores do IST solicitar dispensa de servigo pelo periodo de um
ano, sem perda de qualquer dos seus direitos, a fim de realizarem atividades de
investigageo e desenvolverem outras tarefas de valorizaqio pessoal e interesse ptblico
noutras instituig6es nacionais ou estrangeiras, bem como desempenharem iungdes
docentes em instituigdo de ensino priblico, ou ainda por motivos de atualizaoio cientifica
e tdcnica.
2. Quando nlo houver prejuizo para o IST, podem ser concedidas dispensa de servigo
parciais, ndo acumuliveis com as previstas no n0mero anterior, por periodos de seis meses
ap6s cada tr0s anos de servigo efetivo.
3. As dispensas previstas nos nfmeros anteriores dependem de requerimento do
interessado, a ser entregue na Diregio de Recursos Humanos do IST at6 3b dias antes do
periodo que pretende ser gozado.
4. A autorizagdo de gozo desta licenga cabe ao presidente do IST, ouvido o conselho
c-ientifico, sob proposta da unidade orgdnica d qual o investigador do IST se encontra
afeto, podendo o presidente do IST delegar 

".ia 
suu competcncia no presidente do

Conselho Cientifico. com possibilidade de subdelegagio.
5. No prazo de seis meses do tdrmino da dispensa de servigo, deve o investigador do IST
apresentar ao conselho cientifico um relat6rio de atividades, sob pena de riposigdo dos
vencimentos auferidos durante o periodo da dispensa.



Artigo 21.o
(Dispensa especial de servigo para atualizagSo cientifica e t6cnica)

l. No termo do exercicio de outras fung6es pirblicas que o n.o I do art." 49 do ECIC

equiparada e prestageo de efetivo servigo como investigador do IST e quando aquelas

foram desempenhadas por periodo continuado igual ou superior a trOs anos, os

investigadores do IST tem direito a uma dispensa de servigo por um periodo ndo inferior

a seis meses nem superior a um ano, coordenado com o calendririo letivo, se aplic6vel,

para efeitos de atualizagdo cientifica e t6cnica.

2. TCm tu-bdm direito a dispensa de servigo, nos termos do artigo anterior, os

investigadores do IST no exercicio das seguintes fung6es:

a) Oreios da universidade: Reitor, Vice-reitor. Administrador:
Ui 6r!ao. da escola: Presidente do Conselho de Escola, Presidente do IST, Presidentes

do Conselho Cientifico e do Conselho Pedag6gico, Vice-Presidentes e restantes membros

do Conselho de Gest6o.
3. A autorizagao da dispensa referida neste artigo compete ao Presidente do IST' que a

poderri delegar no Presidente do Conselho Cientiftco, com possibilidade de subdelegaqio.

Artigo22.o
(Outras disPensas de servigo)

Independentemente do disposto nos artigos anteriores, os investigadores do IST podem,

no, i"..o. do ECIC, sei dispensados do servigo para a realizaqdo de projetos de

investigagao ou de transferencia de conhecimento, por periodos determinados, mediante

decisiJ do Reitor da Ulisboa sob proposta do conselho cientifico e ouvido o Presidente

do IST.

Capitulo lV
Disposig6es finais

Artigo 23.o
(Entrada em vigor)

o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagio no Didrio

da Rep blica.


