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Artigo 2.º
Entrada em vigor

As alterações introduzidas no Regulamento n.º 257/2018, de 8 de 
maio, pelo presente regulamento, entram em vigor no dia útil seguinte 
ao da sua publicação.

9 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
João António Cadete de Matos.

311970491 

 ERC — ENTIDADE REGULADORA 
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação (extrato) n.º 102/2019
Por deliberação do Conselho Regulador da ERC de 3 de dezembro de 

2018, foi nomeado o Dr. Pedro Miguel Correia Gonçalves para exercer 
as funções de Diretor Executivo previstas no n.º 2 do artigo 33.º dos 
Estatutos da ERC adotados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, 
com efeitos a 14 de dezembro de 2018.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Regulador da 
ERC, Sebastião Póvoas.

311969228 

 Deliberação n.º 103/2019

Delegação de competências
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, conjugado com o n.º 2 do artigo 33.º dos Estatutos 
da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, a Direção 
Executiva delega no Diretor Executivo Dr. Pedro Correia Gonçalves as 
seguintes competências:

a) Assegurar a gestão dos serviços da ERC, sob superintendência da 
Direção Executiva;

b) Autorizar as despesas e respetivo pagamento com a aquisição de 
bens e serviços correntes e de capital até ao montante de € 3.000,00 (três 
mil euros), a que poderá acrescer IVA à taxa legal em vigor.

A delegação de competências produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no Diário da República, sendo ratificados todos os atos 
praticados no âmbito das matérias por ela abrangidas desde o dia 14 de 
dezembro de 2018, nos termos do artigo 164.º do Código do Procedi-
mento Administrativo.

17 de dezembro de 2018. — A Direção Executiva da ERC: Sebastião 
Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice-presidente.

311969317 

 Despacho n.º 830/2019

Delegação de competências
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, conjugado com o n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos 
da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, e com o 
n.º 1 do artigo 15.º Regime de Taxas da ERC aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 103/2006, de 7 de junho, na redação em vigor, delego no licenciado 
Pedro Correia Gonçalves:

a) A competência para a liquidação das taxas previstas no respetivo 
Regime de Taxas da ERC aprovado pelo Decreto -Lei n.º 103/2006, 
de 7 de junho, na redação em vigor, assinando os respetivos títulos.

17 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Regulador da 
ERC, Sebastião Póvoas.

311969374 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS

Regulamento n.º 86/2019

Regulamento do 2.º Ciclo de Estudos Conducente ao Grau
de Mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico

e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico
Nos termos do artigo n.º 8.º n.º 14 dos Estatutos da Escola Superior 

de Educação João de Deus aprovados por Despacho de sua Excelência 

o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior datado de 27 de 
julho de 2009 e do artigo n.º 140.º n.º 3 do RGIES aprovado pela Lei 
n.º 62/2007 de 10 de setembro, ouvido o Conselho Técnico -Científico, 
em 04.10.2018, que deu parecer favorável, é aprovado o presente Re-
gulamento pelo Diretor da Escola em 09.10.2018, vem a Associação de 
Jardins -Escolas João de Deus, Entidade Instituidora da Escola Superior 
de Educação João de Deus, promover a publicação na 2.ª série do Diário 
da República, do Regulamento do 2.º Ciclo de Estudos Conducente ao 
Grau de Mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Mate-
mática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola 
Superior de Educação João de Deus.

2 de janeiro de 2019. — O Presidente da Direção, António de Deus 
Ramos Ponces de Carvalho.

Artigo 1.º

Objetivos

Os objetivos dos cursos de Mestrado (2.º Ciclo de Estudos), da Escola 
Superior de Educação João de Deus (ESEJD), são oferecer uma formação 
profissional que corresponda a duas finalidades fundamentais:

a) Desenvolvimento do conhecimento científico no domínio da For-
mação de Docentes em geral e na área de especialização em particular 
(Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências 
Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico);

b) Contribuição para o desenvolvimento aprofundado das competên-
cias adquiridas pelos estudantes nos cursos de 1.º Ciclo ou em percurso 
escolar anterior, assegurando a aquisição de uma especialização de 
natureza profissional.

Artigo 2.º

Objetivos Específicos

Os objetivos do Curso de Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino 
Básico são os seguintes:

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível 
de aprofundamento do 1.º Ciclo de Estudos;

b) Promover a investigação, identificando problemas, realizando 
pesquisas, elaborando registos, utilizando diferentes ferramentas de 
tratamento e análise de dados (com recurso às TIC), fazendo conexões, 
tirando conclusões e sabendo comunicá -las de forma clara a públicos 
diversos;

c) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 
compreen são e de resolução de problemas em situações novas e em 
contextos alargados do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, utilizando 
estratégias estruturadas, diversificadas, criativas e motivadoras para o 
desenvolvimento dos alunos;

d) Saber integrar -se e relacionar -se com as equipas pedagógicas, com 
os alunos e as famílias;

e) Construir um modelo pessoal e profissional, integrando a dimensão 
ética e social;

f) Promover a capacidade de aprendizagem ao longo da vida, através 
da pesquisa, autonomia, pensamento crítico, capacidade de refletir e 
questionar.

Artigo 3.º

Concessão do grau de mestre em Ensino do 1.º Ciclo
do Ensino Básico e de Matemática

e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico

1 — O grau de mestre é conferido a quem demonstre:

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível 
que:

i) Represente o domínio, desenvolvimento e aprofundamento de 
conhecimentos anteriores sobre educação;

ii) Permita e constitua a base de desenvolvimentos e aplicações ori-
ginais, em contextos profissionais e de investigação;

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 
compreen são e de resolução de problemas em situações novas e não 
familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, relacionados 
com a área específica;

c) Ter capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões 
complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de infor-
mação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações 
e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses 
juízos ou os condicionem;


