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DESPACHO N. º 84/2022 

Funcionamento dos serviços 

 

 

Considerando o atual desagravamento da situação pandémica e o levantamento das 

restrições e medidas de segurança e saúde pública relacionadas com o SARS-COV 2, 

 

Considerando o retorno à lecionação totalmente presencial das aulas de todos os 

ciclos de estudo, 

 

Considerando a consequente necessidade do regular e normal funcionamento dos 

serviços, 

 

Determino: 

1. O fim da aplicação do teletrabalho, devendo todos os serviços voltar ao trabalho 

presencial a partir de 1 de setembro de 2022; 

 

2. Situações pontuais e excecionais de teletrabalho poderão ser autorizadas pela 

Direção Executiva. 

 

3. O seguinte horário de funcionamento dos serviços: 

 

Serviço Académico 

O SA fará atendimento da seguinte forma: 

Telefónico: de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 12h00; 

Presencial: às segundas, quartas e sextas-feiras entre as 11h00 e as 16h00 

às terças e quintas-feiras entre as 13h00 e as 18h30 

Atendimento online via WhatsApp: (+351960486341): de segunda a sexta-feira 

entre as 14h00 e as 17h00. 
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Área Financeira  

A Área Financeira fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 

10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Tesouraria 

A Tesouraria fará atendimento da seguinte forma: 

Telefónico: de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 12h00 

Presencial: às terças e quintas-feiras as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 

16h00. 

 

 

Área de Recursos Humanos  

A Área de Recursos Humanos fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira 

entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Área de Recursos Técnicos  

A Área de Recursos Técnicos fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira 

entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Gabinete de Apoio aos Órgãos 

O Gabinete de Apoio aos Órgãos fará atendimento presencial de segunda a sexta-

feira entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Secretariado dos Órgãos 

O Secretariado dos Órgãos fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira 

entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 
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GERI – Gabinete Erasmus e Relações Internacionais 

O GERI fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 

12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Gabinete de Responsabilidade Social 

O GRS fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 

12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Gabinete de Saídas Profissionais 

O GSP fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 

12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Instituto de Cooperação Jurídica 

O ICJ fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 

12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

 

Instituto de Direito Brasileiro 

O IDB fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 14h00 e as 

16h00. 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem e Reserva de Salas 

A Comunicação fará atendimento presencial de segunda a sexta-feira entre as 10h00 

e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00. 

 

Biblioteca 

A Biblioteca está aberta de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 22h00. 
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Sala de Estudo 

A Sala de Estudo está aberta de segunda-feira a domingo, das 09h00 às 06h00,  

 

 

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de setembro. 

 

 

Lisboa, 30 de agosto de 2022 

 

 

A Diretora, 

 

 

 

________________________________________ 

(Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire) 
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