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Artigo 59.º
Órgãos

Após publicação no Diário da República dos Estatu-
tos do IPLUSO proceder -se -á à nomeação e eleição dos 
membros para os novos órgãos.

Artigo 60.º
Revisão e Alteração dos Estatutos

1 — Tanto para a elaboração como para a revisão dos 
presentes estatutos, são ouvidos todos os órgãos do esta-
belecimento.

2 — Salvo alteração no regime legal aplicável, o pro-
cesso de revisão só pode iniciar -se após dois anos contados 
da data da última publicação.

3 — Os estatutos revistos são sujeitos ao registo pelo 
ministério da tutela e à subsequente publicação.

Artigo 61.º
Início de Vigência

Os presentes Estatutos entram em vigor após registo 
pelo ministério da tutela e publicação no Diário da Re-
pública.

ANEXO

Unidades orgânicas de ensino e investigação do Instituto 
Politécnico da Lusofonia

[artigo 9.º, n.º 1, alínea a)]

ECIA — Escola Superior de Comunicação, Inovação 
e Artes;

EET — Escola Superior de Engenharia e Tecnologias;
ERISA — Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches;
ESCAD — Escola Superior de Ciências da Adminis-

tração;
ESEL — Escola Superior de Educação da Lusofonia;
ESPA — Escola Superior de Saúde, Proteção e Bem-

-Estar Animal.
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 Portaria n.º 189/2019
de 21 de junho

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 296 -A/98, de 25 de setembro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 99/99, de 30 de março, 26/2003, 
de 7 de fevereiro, 76/2004, de 27 de março, 158/2004, 
de 30 de junho, 147 -A/2006, de 31 de julho, 40/2007, de 
20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro, e 90/2008, 
de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 32 -C/2008, de 16 de junho, para os pares instituição/
curso cujas especiais características o justifiquem podem 
ser realizados concursos locais.

Assim, considerando o requerimento do Instituto Po-
litécnico de Lisboa relativo à necessidade de se proceder 
à alteração do Regulamento do Concurso Local para a 
Matrícula e Inscrição no Curso de Licenciatura em Teatro, 
nos ramos de Atores, de Design de Cena e de Produção, 
ministrado pela respetiva Escola Superior de Teatro e Ci-
nema, colhido o parecer favorável da Comissão Nacional 
de Acesso ao Ensino Superior, e ao abrigo do disposto nos 
n.os 3 e 4 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 296 -A/98, de 
25 de setembro, na sua redação atual;

Manda o Governo, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, o seguinte:

Artigo 1.º
Alterações

Os artigos 3.º, 9.º e 11.º do Regulamento do Concurso 
Local para a matrícula e inscrição no curso de licencia-
tura em Teatro, nos ramos de Atores, de Design de Cena 
e de Produção, ministrado na Escola Superior de Teatro e 
Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 187/2015, de 24 de junho, alterada 
pela Portaria n.º 192/2017, de 19 de junho, passam a ter 
a seguinte redação:

«Artigo 3.º
Fase de seleção do ramo de Atores

1 — [...].
2 — A fase de seleção do ramo de Atores decorre num 

único dia, na parte da manhã e tarde, sendo constituída 
por quatro provas:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...].

3 — A prova de interpretação teatral (Pi) é realizada 
na manhã do dia selecionado, sendo constituída:

a) Pela apresentação de um monólogo, de escolha 
pessoal, teatralmente preparado, com a duração máxima 
de três minutos;

b) Pela improvisação, a partir de um diálogo de um 
excerto de uma peça indicado previamente pela Escola, 
devidamente decorado, trabalhado de uma forma impro-
visada no dia, por pares de candidatos, de acordo com 
as diretrizes fornecidas pelo júri no momento da prova.

4 — A prova de corpo (Pc) é realizada na manhã do 
dia selecionado, em grupos, sendo propostos aos candi-
datos exercícios distintos, numa dinâmica de progressão 
e continuidade, com o objetivo de avaliar:

a) [...];
b) [...];
c) [...].

5 — A prova de voz (Pv) é realizada na manhã do 
dia selecionado, avaliando as capacidades vocais dos 
candidatos através de um conjunto de exercícios de 
grupo e individuais nos seguintes domínios:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...].

6 — A criatividade e capacidade de adaptação vocal 
às situações de desenvolvimento do trabalho proposto 
pelo júri são observadas ao longo da manhã do dia 
selecionado nas provas em contexto teatral.

7 — A prova de teoria (Pt) é realizada na tarde do dia 
selecionado através de uma entrevista, durante a qual 
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os candidatos são avaliados em relação aos seguintes 
parâmetros:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...].

8 — A classificação final da fase de seleção é atri-
buída na escala inteira de 0 a 20, e é o valor resultante do 
cálculo, arredondado às unidades, considerando como 
unidade a fração não inferior a cinco décimas, da se-
guinte expressão:

CFS = Pc × 0,2 + Pv × 0,2 + Pi × 0,4 + Pt × 0,2

em que:
CFS = classificação final da seleção;
Pc = classificação da prova de corpo;
Pv = classificação da prova de voz;
Pi = classificação da prova de interpretação teatral;
Pt = classificação da prova de teoria.

9 — [Revogado.]
Artigo 9.º

Apresentação da candidatura

1 — A candidatura ao concurso local é apresentada, 
exclusivamente, através de um portal de candidaturas 
da Escola na internet.

2 — O prazo para submissão da candidatura é fixado 
nos termos do artigo 25.º

Artigo 11.º
Instrução do processo de candidatura

1 — O processo de candidatura deve ser instruído 
com:

a) Certificado comprovativo da titularidade da habi-
litação com que se candidata;

b) Certificado comprovativo de que realizou uma das 
provas de ingresso fixadas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º, 
quando aplicável, e quando tal não conste expressamente 
no documento a que se refere a alínea anterior;

c) Ficha de inquérito, em impresso de modelo forne-
cido pela Escola, que se destina à recolha de informa-
ções genéricas sobre o perfil académico e cultural e as 
motivações vocacionais do candidato;

d) Outros documentos referidos no edital a que se 
refere o artigo 14.º

2 — Os documentos referidos nas alíneas a) e b) do 
número anterior podem ser substituídos, na submissão 
da candidatura, por uma declaração de compromisso 
em que se assuma a sua entrega até ao termo do prazo 
fixado nos termos do artigo 25.º

3 — [Revogado.]
4 — [Revogado.]»

Artigo 2.º
Norma revogatória

São revogados o n.º 9 do artigo 3.º e os n.os 3 e 4 do 
artigo 11.º do Regulamento do Concurso Local para a 

matrícula e inscrição no curso de licenciatura em Teatro, 
nos ramos de Atores, de Design de Cena e de Produção, 
ministrado na Escola Superior de Teatro e Cinema do 
Instituto Politécnico de Lisboa.

Artigo 3.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — A presente portaria entra em vigor no dia imediato 
ao da sua publicação.

2 — As alterações aprovadas pela presente portaria 
produzem efeitos a partir da candidatura à matrícula e 
inscrição no ano letivo de 2019 -2020, inclusive.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor, em 12 de 
junho de 2019.
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 Portaria n.º 190/2019
de 21 de junho

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 296 -A/98, de 25 de setembro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 99/99, de 30 de março, 26/2003, 
de 7 de fevereiro, 76/2004, de 27 de março, 158/2004, 
de 30 de junho, 147 -A/2006, de 31 de julho, 40/2007, de 
20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro, e 90/2008, 
de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 32 -C/2008, de 16 de junho, para os pares instituição/
curso cujas especiais características o justifiquem podem 
ser realizados concursos locais.

Assim, considerando o requerimento da Universidade 
de Aveiro relativo à necessidade de se proceder à alteração 
do Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à 
Matrícula e Inscrição no ciclo de estudos conducente ao 
grau de licenciado em Música ministrado no Departamento 
de Comunicação e Arte daquela universidade, aprovado 
pela Portaria n.º 83/2018, de 26 de março, colhido o parecer 
favorável da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Su-
perior, e ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 27.º 
do Decreto -Lei n.º 296 -A/98, de 25 de setembro, na sua 
redação atual;

Manda o Governo, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, o seguinte:

Artigo 1.º
Alterações

Os artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento do Con-
curso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição 
no Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Licenciado 
em Música ministrado no Departamento de Comunicação 
e Arte da Universidade de Aveiro, aprovado em anexo 
à Portaria n.º 83/2018, de 26 de março, passam a ter a 
seguinte redação:

«Artigo 22.º
Comunicação da decisão

1 — O resultado final é divulgado na plataforma de 
candidaturas online da Universidade de Aveiro, e tor-
nado público através de aviso afixado no Departamento 
de Comunicação e Arte, de acordo com o calendário a 
que se refere o artigo 28.º, sendo os candidatos noti-


