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Assunto: Suspensao de matricula por incapacidade fisica

1. As faltas dadas pelos estudantes par motivo de incapacidade fisica podem, a requerimento
dos interessados a entregar na Divisao Académica, conceder o direito a suspensâo da
matricula, corn os consequentes efeitos sobre a contagem dos prazos para prescrição e
sobre a pagamento do propinas, desde que:
a) a doença seja uma das enunciadas no Despacho Conjunto n.° A-i 79!89-Xl, publicado
no Diário da Repüblica fl.0 219, II Série, de 22 de Setembro, quo se anexa, ou
b) a incapacidado seja motivada por acidento do qual resulte a necessidade de
internamento hospitalar corn a duraçao minima de urn rnês.
2. Os requerimentos deverão, consoante o caso, sor acompanhados de atestado medico quo
comprovo inequivocamonte a enquadramento da doença na listagern constante do
dospacho anexo ou de declaraçao hospitalar comprovativa do intornamento.
3. A suspensào do rnatricula nunca poderé ser inferior a um semestro lectivo nem ultrapassar
a ano lectivo em que seja requorida.

Faculdade de Clencias e Tocnologia, 17 do Novembro do 2010.
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Despacho conjunto n° A-179/89-XI, de 22 de Setembro
DR N° 21911 22 de Setembro de 1989
Doenças incapacitantes.
As faltas dadas por doença incapacitante que exija tratamento onerosa e prolongado, previstas no
artigo 480 do Decreto-Lei n° 497/88, de 30 de Dezembro, conferem aos funcionários e agentes 0
direito a prorrogaçäo, por dezoita meses, do praza maxima de ausência previsto no artigo 360 do
mesmo diploma.
A deflniçäo das referidas doenças deverá ser, nos termos da lei, efectuada par despacho conjunto
dos Ministros das Finanças e da Sa(ide.
Nestes termos, ao abrigo do n° 2 do artigo 48° do Decreto-Lei n° 497/88, de 30 de Dezembro,
determina-se:
Sào consideradas doencas incapacitantes para efeitos do n° 1 do artigo 480 do Decreto-Lei n°
497/88, de 30 de Dezembro, as seguintes:
Sarcoidase.
Doença de Hansen.
Tumores malignos.
Hernopatias graves.
Doenças graves e invalidantes do sisterna nervosa central e periférico e dos Orgäos dos sentidos.
Cardiopatias reumatismais crOnicas graves.
Hipertensão arterial maligna.
Cardiopatias isquérnicas graves.
Coraçäo pulmonar crOnico.
Cardiorniopatias graves.
Acidentes vasculares cerebrais corn acentuadas lirnitaçöes.
Vasculopatias periféricas graves.
Doença pulmonar crénica obstrutiva grave.
Hepatopatias graves.
Nefropatias crónicas graves.
Doenças difusas do tecido conectivo.
Espondilite anquilosante.
Artroses graves invalidantes.
Pelo Ministro das Finanças, a Secretário de Estado do Orçarnento, a Ministra da Saüde, em 12 de
Setembra de 1989.

