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tências nos Subdiretores, para os efeitos previstos nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo;

Considerando ainda o disposto nos Despachos n.º 1446/2016 e 
n.º 6315/2016 do Reitor da Universidade de Lisboa, publicados no 
Diário da República n.os 20 e 92, de 29 de janeiro e 12 de maio, res-
petivamente:

1 — Delego na senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire, 
a competência para:

a) Verificar as contas e efetuar pagamentos no âmbito definido no 
Conselho de Gestão;

b) Acompanhar a execução orçamental;
c) Assegurar, controlar e avaliar a execução dos planos de atividades 

e a concretização dos objetivos propostos;
d) Autorizar as alterações orçamentais necessárias à boa execução 

do Orçamento;
e) Homologar as avaliações dos trabalhadores não docentes e, em caso 

de não homologação, atribuir nova menção qualitativa e sua quantifica-
ção, com a respetiva fundamentação;

f) Elaborar os relatórios de atividades com indicação dos resultados 
atingidos face aos objetivos definidos, nos termos da lei aplicável.

2 — Subdelego na senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Paula Vaz 
Freire, a competência para:

a) Autorizar a celebração de contratos de prestação de serviço, nas 
modalidades de tarefa e de avença;

b) Autorizar despesas de deslocações no país, ao estrangeiro e no 
estrangeiro do pessoal em exercício de funções na Faculdade, bem como 
as correspondentes despesas de alojamento e de representação.

3 — As presentes delegação e subdelegação produzem efeitos no dia 
seguinte ao da publicação no Diário da República, considerando -se 
ratificados todos os atos praticados no âmbito do presente despacho 
desde o dia 4 de dezembro de 2015.

18 de março de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.
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 Faculdade de Farmácia

Despacho n.º 7765/2016
Considerando que, foi celebrado protocolo de cooperação entre a 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFULisboa) e a 
Caixa Geral de Depósitos (CGD);

Considerando que, pelo Anexo I do referido Protocolo foram es-
tabelecidos apoios financeiros, nomeadamente, através de prémios a 
atribuir aos alunos diplomados, como forma de incentivar a formação 
pós -graduada;

Considerando que importa assim definir as condições para atribuição 
dos mencionados prémios,

Instituo, no âmbito das competências que me são atribuídas pelas 
normas estatutárias vigentes, ouvidos os Conselhos Científico e Pe-
dagógico, o Prémio FFULisboa/CGD, cujo Regulamento se anexa ao 
presente despacho.

Regulamento do Prémio FFULisboa/CGD

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as regras de atribuição do 
Prémio Caixa Geral de Depósitos para graduados na Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Lisboa (FFULisboa), nos termos do disposto 
no protocolo de colaboração entre a FFULisboa e a CGD, celebrado em 
18 de setembro de 2014.

2 — O Prémio FFULisboa/CGD visa reconhecer o mérito académico 
dos alunos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), 
graduados em cada ano letivo, e destina -se aos três melhores Mestres 
do MICF.

Artigo 2.º

Prémios

Os três prémios anuais de mérito académico e científico consistem na 
atribuição de um valor pecuniário de 1.200€ a cada premiado.

Artigo 3.º
Elegibilidade

São elegíveis, para o efeito de atribuição do prémio CGD, os es-
tudantes que satisfaçam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Terem concluído o MICF com a melhor média final do curso até 
31 de dezembro do ano anterior ao ano da sua atribuição;

b) Terem satisfeito todos os seus compromissos com a Universidade 
(propinas, taxas, entrega de equipamento e outro material de estudo que 
lhes tenha sido confiado);

c) Não terem no seu processo individual de aluno qualquer partici-
pação de incumprimento das regras de funcionamento das atividades 
letivas ou de avaliação de conhecimentos.

Artigo 4.º
Forma de atribuição

1 — No fim do mês de janeiro de cada ano, o Núcleo de Planeamento 
e Gestão Académica da FFUL preparará uma lista dos alunos que satis-
façam as condições estabelecidas no artigo anterior.

2 — Os candidatos elegíveis serão ordenados por ordem decrescente 
da média final do curso, arredondada às centésimas.

3 — Em caso de empate, o ordenamento dos candidatos será efetuado 
pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:

a) Melhor média aritmética simples do 5.º ano;
b) Melhor média aritmética simples do 4.º ano e assim, sucessiva-

mente, até ao desempate.

Artigo 5.º
Publicitação e reclamações

1 — A lista de premiados deverá ser afixada no portal da FFULisboa, 
por um prazo de 10 dias úteis, durante o qual os interessados poderão 
apresentar reclamação da decisão.

2 — Findo o prazo, o júri apreciará e deliberará sobre as reclamações 
apresentadas, no prazo de 5 dias úteis, justificando a sua decisão.

3 — Os premiados serão notificados sempre por email.

Artigo 6.º
Certificação

A cada premiado será emitido um certificado assinado pelo Diretor 
da Faculdade.

Artigo 7.º
Cerimónia de entrega dos prémios

A entrega dos Prémios será realizada em cerimónia pública, presidida 
pelo Diretor da FFULisboa, ou por quem ele delegue, na presença de 
um representante da CGD.

Artigo 8.º
Dúvidas, alterações e omissões

As dúvidas, alterações ou omissões das presentes regras de atribuição 
deverão ser aprovadas pelo Diretor da FFULisboa.

Artigo 9.º
Revogação

Fica revogado o Prémio Escolar de Incentivo à Formação Pós -Graduada 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, datado de 21 de 
abril de 2010, e aprovado pelo Reitor em 29 de abril de 2010.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação, produzindo efeitos ao ano letivo de 2014 -2015.

29/04/2016. — A Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa, Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e Castro.
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 Instituto de Educação

Despacho n.º 7766/2016
Nos termos das competências cometidas ao Diretor do Instituto de 

Educação pelo n.º 11 do Despacho n.º 12090/2013, publicado no Diário 


