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Artigo 3.0 

Revoga\'.HO 

Silo revogados o artigo 31.0 e a  Sec,;:ao Ill do Capitulo IV (artigos 35.0 

a 3 7.0
) do Despacho n.0 2890/20 I 0, publicado no D/tirio da 

Republica, 2.• serie, n.0 30, de 12 de fevereiro. 

Artigo 4.� 
Adilamento 

Sao aditadas duas novas sec�es que, de acordo com a 
remunera,;:ao efetuada por conta das altera,;:oes ora introduzidas, 

passam a ser. 
I .a) Sec,;:lio II do Capitulo IV, com a epigrafe ciDominios Cientificos.,. 

(artigos 31.0 a 34.0
), com a seguinte reda,;:ilo: 

«SEC<;:AO II 

Dominios cientificos 

Artigo 31.0 

Natureza 

I - Os Dominios Cientificos silo unidades tecnico-cientificas 
constituidas a partir de areas de conheclmento consolidadas e 
inerentes aos objelivos de forma,;:il.o, ensino e investiga,;:il.o da 
ESELx. 

2- Os Dominios Cientificos silo criados ou extintos pelo Conselho 
de Representantes, sob proposta do Conselho Tecnico-Cientifico. 

Artigo 32.• 
Composi�io 

Os Dominios Cientificos integram os docentes recrutados, 
em tempo integral ou em tempo parcial, para a leciona,;ao nas 
respetivas areas de conhecimento. 

2 - Os docentes, recrutados sob proposta de mais do que um 
Dominio Cientlfico, integram aquele em que tiverem maior volume 
de servi,;:o letivo em cada ano. 

3 - Os docentes de cada Dominio Cientifico elegem, por maioria 
simples, o Coordenador do Dominio Cientifico para mandatos de tres 
ar10s, de entre os Professores Coordenadores Principais, Professores 
Coordenadores ou Professores Adjuntos contratados em tempo integral. 

4 - 0 Coordenador de Dominio pode ser destituido do cargo 
pelo Conselho Tecnico-Cientifico, sob proposta fundamentada de 
dois teri;:os dos seus conselheiros. 

Artigo 33.0 

Organiza�io 

I - 0 Coordenador de Domlnio organiza, gere e representa o 
Dominio Cientifico. tendo em conta as delibera,;oes aprovadas em 
reuniao pel'a maioria dos respetivos docentes. 

2 - Os Dominios Cientificos realizam reunioes ordinarias 
mensais, bem como reunioes extraordinarias sempre que a resolu,;:ilo 
urgente de um assunto o justifique, em ambos os casos mediante 
convocat6ria do Coordenador de Dominio. 

3 -A participa,;ao dos docentes em tempo integral e em tempo 
parcial nas reunicies de Dom[nio reveste-se, respetivamente, de 
carater obrigat6rio e de carater facultativo. 

4 As propostas dos Dominios Cientificos tramitam 
diretamente para o Conselho Tecnico-Cientifico, 6rgilo hierarquico 
de que dependem e a que respondem. 

Artigo 34.� 
Competencias 

Sao competencias dos Domfnios Cientificos: 
a) Aprofundar e atualizar perrnanentemente, nos termos que con

siderem adequados, o conhecimento te6rico e pratico nas respetivas 
areas do saber; 

b) Propor e/ou integrar projetos de investiga,;iio nas respetivas areas 
de conhecimento, desenvolvidos no ambito da atividade da ESELx 
ou em colabora,;:iio com outras entidades; 

c) Participar na elabora,;:iio de propostas de cria,;:iio e reorganizac;ao 
de pianos de estudo; 

d) Elaborar propostas de criac;ao e extini;ao de unidades 
curriculares eletivas; 

e) Elaborar program as e promover a articula,;:iio entre as unidades 
curriculares; 

ft Elaborar as propostas de distribui,;:iio de servi,;o; 

g) Propor a contrata,;iio de docentes de acordo com as necessidades 
da escola; 

h) Participar na gestiio dos recursos materiais afetos ao seu 
dominio.» 

I .b) A Secc;ilo IV, Capitulo IV, com a epfgrafe «Unidades de 
Estudos e lnvestiga,;ilo)1 (artigos 38.0 a 40.0

), com a seguinte redac;ilo: 

«SEC<;:AO IV 

Unidades de Estudos e lnvestiga�ao 

Artigo 38.0 

Natureza das Unidades de Estudos e Investiga�io 

I -As Unidades de Estudos e lnvestiga,;:ilo (UEI) tern por 
missiio principal estimular o desenvolvimenlo da investigac;iio 
cientifica e a  sua divulga,;:iio nas formas academicamente 
reconhecidas. 

2 -As UEI siio criadas ou extintas por proposta do Conselho 
Tecnico-Cientifico devendo as alterac;cies produzidas ser vertidas 
nos Estatutos apos aprova,;iio pelo Conselho de Representantes. 

Artigo 39.0 

Composi,;ao, elei�ao do Coordenador e mandato 

Sao membros das UEI os docentes e investigadores da ESELx 
e investigadores de outras instituic;oes. 

2-As UEI tern urnaComissoo Cientificacomposta por docentes 
doutorados � especialistas e elegem o Coordenador de entre os seus 

membros. 
3 E competencia do Coordenador representar a UEI no Conselho 

Tecnico-Cientifico. 4 -A durac;iio do mandato do Coordenador e de tres anos. 

Artigo 40.0 

Competencias das Unidades de Esludos e Investiga�ao 

Sdo competencias das Unidades de Estudos e lnvestigac;ao: 

a) Definir os dominios e linhas de investiga,;:do que melhor respei
tam a sua natureza e objetivos de desenvolvimento, ouvido o Conselho 
Tecnico-C ientl fico; 

b) Articular com o Conselho Tecnico-Cientifico a defini,;iio das 
areas de investigac;il.o que siio especificas dos docentes e as prioridades 
para os trabalhos academicos a realizar pelos discentes nos cursos de 
segundo ciclo de forma,;iio; 

c) Apoiar os docentes na obten,;ao de bolsas e financiamentos 
necessarios a consecuc;iio e divulga,;:ao dos seus estudos; 

d) Promover praticas de discussilo cientifica dos trabalhos 
academicos em curso. proporcionando situac;oes de constru,;:iio do 
saber apoiadas por pares em diferentes estadios de carreira 
academica: 

e) Procurar ativamente informa,;oes sobre entidades financiadoras 
de programas ou projetos, na sua area de interven,;:ao; ft Promover e divulgar a informa,iio cientifica produzida; 

g) Estabelecer parcerias nacionais e internacionais com 
outras entidades de investiga,iio e formac;ao.» 

Artigo 5.0 

Republica\'.ao 
Sao republicados, na integra, os Estatutos da ESELx, renumerados 

de acordo com as altera,;oes ora introduzidas, com modifica,;iio da 
numerac;ilo do texto inicial. 

Republica�ao dos Estatutos da Escola Superior 
de Educa�io de Lisboa (ESELx) 

CAPITULO I 

Disposi�oes gerais 

SECCAO I 

Principios fundamentais 

Artigo 1.0 

Natureza 
I -A Escola Superior de Educa,;ao de Lisboa, adiante designada por 

ESELx ou por Escola, e dotada de autonomia cientifica, pedag6gica e 




















