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PARTE C

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Gabinete do Ministro

Declaração de Retificação n.º 482-A/2017
Ao abrigo do disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.º do Regulamento 

de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado em anexo ao 
Despacho Normativo n.º 15/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 243, de 21 de dezembro de 2016, declara -se que o Despacho 
Normativo n.º 2/2017, de 11 de maio, do Gabinete do Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, pelo qual se procede à homologação 
dos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, foi publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio de 2017, com as seguintes 
incorreções, que assim se retificam:

No n.º 9 do artigo 8.º dos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, 
publicados em anexo ao referido Despacho Normativo, onde se lê:

«A cooptação referida nos números anteriores ocorre em sessão 
expressamente convocada para o efeito, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 11.º, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis.»

deve ler -se:
«A cooptação referida nos números anteriores ocorre em sessão 

expressamente convocada para o efeito, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 12.º, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis.»

No n.º 7 do artigo 11.º dos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, 
publicados em anexo ao referido Despacho Normativo, onde se lê:

«As deliberações do Conselho Geral são aprovadas por maioria 
absoluta, exceto nos casos previstos nas alíneas c), d), f) e l) do n.º 1 
e na alínea c) do n.º 2, em que é exigida maioria de dois terços dos 
membros presentes, desde que superior à maioria absoluta dos mem-
bros em efetividade de funções.»

deve ler -se:
«As deliberações do Conselho Geral são aprovadas por maioria 

absoluta, exceto nos casos previstos nas alíneas c), f) e l) do n.º 1 e na 
alínea c) do n.º 2, em que é exigida maioria de dois terços dos membros 
presentes, desde que superior à maioria absoluta dos membros em 
efetividade de funções.»

Na alínea a) do n.º 1 do artigo 22.º dos Estatutos da Universidade 
Nova de Lisboa, publicados em anexo ao referido Despacho Normativo, 
onde se lê:

«As competências que lhe são atribuídas pelas alíneas c), d), e) e f) 
do n.º 1 e das alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo anterior;»

 Despacho n.º 6342-C/2017
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos da 

Fundação Universidade Nova de Lisboa, aprovados pelo Decreto -Lei 
n.º 20/2017, de 21 de fevereiro, o seu Conselho de Curadores é composto 
por cinco personalidades de elevado mérito e experiência profissional 
nas áreas académica, empresarial, cultural, de relações internacionais e 
de inovação científica e tecnológica reconhecidas para esse efeito como 
especialmente relevantes;

Considerando que, nos termos do n.º 2 da mesma norma legal, os 
curadores são nomeados pelo Governo sob proposta do Conselho Geral, 
ouvido o Colégio de Diretores;

Considerando que, pelo Despacho n.º 5375/2017, de 2 de junho, 
publicado no Diário da República n.º 117, 2.ª série, de 20 de junho 
de 2017, foram nomeados os membros do Conselho de Curadores da 
referida Fundação Universidade Nova de Lisboa;

Considerando que se verificou supervenientemente o impedimento 
da Professora Doutora Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira, para 
continuar no exercício das suas funções enquanto membro do Conselho 
de Curadores da Fundação Universidade Nova de Lisboa;

Considerando que, da análise da informação remetida pela Univer-
sidade Nova de Lisboa, se verifica o cumprimento das disposições 
legais aplicáveis;

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação 
Universidade Nova de Lisboa, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 20/2017, 
de 21 de fevereiro:

1 — Nomeio Vera Maria Nobre da Costa Van Zeller como membro 
do Conselho de Curadores da Fundação Universidade Nova de Lisboa, 
em substituição de Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira.

2 — O Conselho de Curadores da Fundação Universidade Nova de 
Lisboa passa, assim, a ter a seguinte composição:

Guido Du Boulay Villax;
José Luís da Cruz Vilaça;
Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré;
Vera Maria Nobre da Costa Van Zeller;
Zeferino Antas de Sousa Coelho.

3 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
14 de julho de 2017. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
310641629 

deve ler -se:

«As competências que lhe são atribuídas pelas alíneas c), d), e) e f) 
do n.º 1 e das alíneas b) e d) do n.º 3 do artigo anterior;»

7 de julho de 2017. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
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