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Despacho n.º 122/2021 

 

Regime de representação equilibrada 

O regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da 

Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 26/2019, de 28 de março, aplica-se, por força do disposto no seu 

n.º 1 do artigo 2º, aos órgãos de governo e de gestão das instituições de ensino superior públicas. 

 
O artigo 4.º determina, nos n.os 1 e 2, como critério geral, que o desiderato da representação equilibrada é 

alcançado através de um limiar mínimo entre homens e mulheres, que deverá corresponder a uma proporção 

não inferior a 40% de pessoas de cada sexo (arredondado, sempre que necessário, à unidade mais próxima). 

 
Por sua vez, os órgãos colegiais eletivos estão ainda sujeitos à observância do disposto no n.º 3 do artigo 4.º, 

por força do qual as listas de candidatura devem obedecer aos seguintes critérios especiais cumulativos de 

ordenação: 

1- Os dois primeiros candidatos não podem ser do mesmo sexo; 

2- Não pode haver mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos. 

 
Concomitantemente, o n.º 1 do artigo 6.º da lei em análise estatui que “a proporção de pessoas de cada sexo, 

que preencham os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 4.º, não pode ser inferior a 40% nas listas apresentadas 

para a eleição de membros dos órgãos colegiais de governo e de gestão das instituições de ensino superior 

públicas e das respetivas unidades orgânicas”. 

 

Neste contexto, tendo em vista a aplicação do regime legal em apreço no contexto da Universidade de Coimbra, 

determino o seguinte: 

I. Subsumem-se no âmbito de aplicação da Lei n.º 26/2019, de 28 de março, os seguintes órgãos: 

1- Conselho Geral da UC e Senado; 

2- Das Unidades Orgânicas: 

a) A Assembleia da Faculdade; 

b) Quando, nos termos dos respetivos estatutos, a eleição se realize por listas plurinominais: 

i. o Conselho Científico; 

ii. o Conselho Pedagógico; 

iii. a Comissão Científica dos Departamentos; 

iv. o Conselho Científico das Unidades de Investigação integradas nas Faculdades. 

II. A designação dos titulares destes órgãos, sempre que a composição do universo elegível o permita, fica 

sujeita ao critério geral referenciado. 

 

III. Tratando-se de eleições através de listas plurinominais, é necessário assegurar o cumprimento do critério 

geral e dos critérios especiais elencados, nos seguintes termos: 
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1- A aferição do critério geral – que determina que a proporção de pessoas de cada sexo não pode ser 

inferior a 40% - é efetuada tendo por referência cada lista globalmente considerada (ou seja, a 

totalidade dos candidatos efetivos e suplentes); 

2- A aferição dos critérios especiais – que determinam que os dois primeiros candidatos não podem 

ser do mesmo sexo e que não pode haver mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos – é 

efetuada tendo por referência a lista dos candidatos efetivos e a lista dos candidatos suplentes 

individualmente consideradas. 

 

IV. De acordo com o preceituado nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º da Lei n.º 26/2019, de 28 de março, os limiares 

mínimos de representação equilibrada definidos no artigo 6.º são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2020, 

ressalvando-se, contudo, os mandatos em curso. 

 

V. Por força do disposto no n.º 2 do artigo 8.º, as regras eleitorais devem prever um prazo de regularização 

da lista de candidatos, caso esta não cumpra o limiar mínimo de representação equilibrada, sob pena de 

rejeição de toda a lista. 

 

VI. O acompanhamento da aplicação do presente Despacho é efetuado pelo Gabinete do Reitor com 

competência para:  

1- Nas eleições através de listas plurinominais, a emissão de parecer positivo prévio à aprovação das 

listas, pelas comissões eleitorais, tendo em vista a verificação do cumprimento dos requisitos 

referenciados; 

2- A preparação de Relatório Anual, a aprovar pelo Reitor, a remeter à Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género. 

 

VII. Que o presente despacho seja comunicado aos órgãos de Governo e Gestão da UC, bem como aos 

Diretores das Unidades Orgânicas da UC, que devem diligenciar no sentido de assegurar o respetivo 

cumprimento. 

 

O presente despacho revoga o Despacho n.º 210/2019, de 9 de outubro. 

 

   Coimbra, 14 de junho de 2021 
O Reitor, 

 

 

 

 

 

 

Amílcar Falcão 
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