
REGULAMENTO DO 

LABORATÓRIO DE PAISAGENS, PATRIMÓNIO E TERRITÓRIO 

(Lab2PT) 

 

CAPÍTULO I 

(Princípios Gerais) 

 

Secção I 

(Da Natureza e Objetivos) 

 

Artigo 1º 

(Natureza do Laboratório) 

 

1. O Laboratório de Paisagens, Património e Território, adiante designado por 

Lab2PT, é uma nova unidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da Escola de 

Arquitetura (EAUM) e do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade do 

Minho, que se constitui como subunidade orgânica das referidas UOEI, criada para 

promover a colaboração entre investigadores com formação em diferentes áreas 

científicas (Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia, Geografia, 

Geologia, História e Psicologia), integrados em diferentes Departamentos de 

Escolas/Institutos da Universidade e que convergem no interesse comum do estudo 

dos recursos, das paisagens e do património entendidos como vetores fundamentais 

para o desenvolvimento dos territórios. 

2. O Lab2PT integra a totalidade dos docentes/investigadores da Escola de 

Arquitetura da UMinho (EAUM), a grande maioria dos docentes/investigadores do 

Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da UMinho, bem 

como docentes/investigadores do Departamento de Ciências da Terra da Escola de 

Ciências da UMinho (ECUM) e do Departamento de Geografia do ICS. 

3. Fazem também parte do Lab2PT docentes/investigadores de outras instituições do 

Ensino Superior Público e Privado, nomeadamente da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, da Universidade 

Católica, da Universidade Portucalense, da Faculdade de Arquitetura e Artes da 

Universidade Lusíada, e da Escola Superior Gallaecia e do Instituto Superior de 

Ciências Empresariais e do Turismo. 

4. Integram ainda o Lab2PT outros investigadores pertencentes a instituições ligadas 

ao Património e bolseiros de pós doutoramento. 

 

Artigo 2º 

(Princípios orientadores) 

 

O Lab2PT rege-se pelos princípios da pluralidade científica, da cooperação alargada, 

da aplicação prática do conhecimento, da monotorização de necessidades e de 

impactes, da pro-atividade das pesquisas, da educação para a cidadania e da prestação 

de serviços.  

 

Artigo 3º 

(Objetivos do Lab2PT) 

 

São objetivos gerais do Lab2PT: 
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a) Produzir conhecimento de excelência, numa base pluridisciplinar, através de 

projetos de investigação fundamental e aplicada sobre as paisagens e o património. 

b) Promover a articulação entre a investigação e a formação avançada, tirando 

partido da sua natureza pluridisciplinar, favorável ao desenvolvimento de novos 

projetos de ensino pós-graduado que possam criar uma nova geração de agentes 

mais qualificados para a valorização das questões sociais e económicas do 

território. 

c) Reforçar a coesão da equipa e da sua investigação através do desenvolvimento 

de eixos temáticos de pesquisa transversais aos três grupos de investigação em que 

se organiza, uma vez que constitui uma nova unidade de I&D, com um corpo de 

investigadores com diferentes backgrounds disciplinares. 

d) Consolidar a internacionalização do grupo através da promoção de atividades 

em rede com outras instituições científicas, quer no âmbito de projetos de 

investigação e ensino, quer no da realização de eventos científicos, bem como 

através de uma maior disseminação dos resultados da investigação em língua 

inglesa. 

e) Afirmar o papel do Lab2PT na sociedade, visando constituir-se como um 

mediador privilegiado na definição e concretização de políticas regionais, o que 

implicará uma séria aposta no reforço das relações entre a unidade e os agentes 

que representam as comunidades e a regiões. 

f) Posicionar o Lab2PT como centro de referência na rede de conhecimento global 

nos seus domínios específicos de intervenção, não só através dos sistemas de 

qualidade aplicados na UMinho, como através de outros sistemas de avaliação e 

acreditação internacionais. 

 

Secção II 

(Grupos de Investigação e Eixos Temáticos) 

 

Artigo 4º 

(Grupos de Investigação) 

 

1. O Lab2PT organiza-se em três grupos de investigação designados de acordo com a 

sua identidade e objetivos, cada um integrando diferentes áreas científicas. São eles: 

a) Grupo Paisagens e Sociedades Landscapes and Societies (LandS)], 

constituído por investigadores das áreas de Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Geografia, Geologia e História. 

b) Grupo Projeto, Design e Tecnologia Design and Technology (DeTech)], 

associando investigadores dos domínios da Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Design, Engenharia, História e Psicologia. 

c) Grupo Espaço e Representação Space and Representation (SpaceR)], 

integrando um grupo eclético de áreas científicas, tais como a Arqueologia, a 

Arquitetura e Urbanismo, a Geografia, a História e o Turismo. 

2. Não obstante a divisão tripartida acima referida, todos os membros do Laboratório 

desenvolvem uma forte interação no âmbito de cinco eixos temáticos de investigação, 

que são transversais aos grupos, beneficiando, assim, da diversidade das suas 

diferentes especializações. 

3. Tal interação, reforçada pela matriz multidisciplinar dos grupos, fará com que o 

Lab2PT se constitua como uma rede de recursos para estruturar e desenvolver 

projetos, possuindo um elevado potencial para produzir investigação inovadora e de 

excelência. 
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4. Cada Grupo de Investigação designará, em Assembleia especificamente convocada 

para o efeito, os seus representantes nos Conselhos Científico e Diretivo do Lab2PT. 

 

Artigo 5º 

(Eixos Temáticos) 

 

1. O Lab2PT desenvolverá investigação fundamental e aplicada segundo cinco eixos 

temáticos principais, que são inerentemente transversais aos grupos de investigação e 

que visam contribuir: i) para o estudo e renovação urbanas; ii) para a criação de novas 

dinâmicas de atuação sobre as paisagens culturais e sobre o património; iii) para a 

diferenciação, competitividade e criação de riqueza a nível local e regional; iv) para a 

concretização de atividades de transferência de conhecimento, contribuindo, deste 

modo, para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico nacional. 

2. Ao iniciar a sua atividade, os eixos temáticos do Lab2PT incidem sobre: 

a) Ambientes e usos do solo - tendo como objetivos prioritários a análise das 

dinâmicas do meio físico, o reconhecimento dos recursos naturais e estratégias de 

exploração, a análise da ocupação e povoamento do território e respetivas formas 

de construção e o uso diferencial do espaço.  

b) Formas urbanas e sociedades - centrado na análise da evolução das formas 

urbanas, na identificação dos poderes e das práticas sociais, na valorização da 

especificidade dos contextos diacrónicos e geográficos e ainda na análise das 

políticas da habitação urbanas.  

c) Culturas e práticas de edificação - desenvolvido através de estudos sobre o 

projeto de arquitetura e a história da construção, tipologias, conservação e 

reabilitação, bem como pela análise e utilização de novas técnicas, processos e o 

desenvolvimento de perspetivas teóricas. 

d) Artefactos, produtos e serviços - incidindo sobre a avaliação dos métodos e 

técnicas da conceção de projetos, no estabelecimento de novos conceitos e 

materiais de construção, bem como no desenvolvimento de produtos inovadores e 

no design social. 

e) Património e desenvolvimento – que promoverá uma forte componente de 

investigação aplicada nas áreas da valorização patrimonial ou curatorial e da sua 

utilização na promoção das regiões e das nações, designadamente através do 

turismo cultural. 

3. No quadro dos sucessivos programas estratégicos a que o Lab2PT venha a ser 

futuramente oponente, tais eixos temáticos serão previamente objeto de análise de 

desempenho e avaliação de resultados, podendo, nesse contexto, alguns deles ser 

reestruturados, outros extintos e novos criados. 

4. Dentro dos diferentes Eixos Temáticos há lugar ao desenvolvimento de projetos, 

que podem ter um caráter específico ou transversal àqueles, sendo tais projetos 

entendidos como ações de I&D, que visam objetivos bem definidos e de duração 

limitada, com execução programada no tempo e que beneficiam dos recursos 

alocados aos Grupos de Investigação. 
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CAPÍTULO II 

(Constituição e Órgãos) 

 

Artigo 6º 

(Membros do Lab2PT) 

 

1. Os membros do Lab2PT podem ter a condição de integrados e de colaboradores. 

2. São membros integrados do Lab2PT os investigadores doutorados aprovados pelo 

Conselho Científico do Laboratório. 

3. São membros colaboradores do Lab2PT aqueles investigadores que se encontrem 

em processo de doutoramento e que expressamente requeiram essa pertença, bem 

como investigadores doutorados que não reúnam condições para envolvimento ativo 

nos Eixos temáticos e/ou nos projetos que estes promovem. 

4. Podem ainda ser membros colaboradores do Lab2PT, outros docentes ou 

investigadores que se encontrem ligados a atividades de investigação, orientação ou 

formação em projetos desenvolvidos pelo Laboratório, pelo período de vigência dos 

mesmos. 

5. A condição de membro do Lab2PT adquire-se mediante pedido formal apresentado 

pelo próprio e aprovado pelo Conselho Científico do Laboratório. 

 

Artigo 7º 

(Órgãos do Lab2PT) 

 

São órgãos do Lab2PT: 

a) O Conselho Científico. 

b) A Comissão Diretiva. 

c) O Diretor. 

d) Os Coordenadores dos Grupos de Investigação. 

e) A Assembleia Geral. 

f) A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico. 

 

Artigo 8º 

(Conselho Científico) 

 

1. O Conselho Científico é o órgão que define as grandes linhas de desenvolvimento 

e ação do Lab2PT. 

2. Compõem o Conselho Científico do Laboratório: 

a) O Diretor e o Diretor adjunto. 

b) Os Coordenadores e Coordenadores adjuntos dos Grupos de Investigação. 

c) Seis representantes, equitativamente distribuídos, dos investigadores integrados 

nos diferentes Grupos de Investigação. 

3. Compete ao Conselho Científico, nomeadamente: 

a) Definir as grandes linhas de desenvolvimento estratégico do Laboratório. 

b) Discutir e emitir parecer sobre o Relatório Anual e Contas do exercício, bem 

como o Plano de Atividades e Orçamento do Lab2PT. 

c) Discutir e aprovar as normas orientadoras de constituição dos eixos temáticos 

de investigação do Laboratório. 

c) Discutir e aprovar as propostas de criação, extinção ou reestruturação dos eixos 

temáticos de investigação, bem como os eventuais projetos a eles associados. 

d) Admitir membros integrados e colaboradores do Lab2PT. 
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e) Eleger os membros do Lab2PT que terão assento nos Conselhos Científicos, 

respetivamente, da Escola de Arquitetura e do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade do Minho, mediante proposta apresentada pela Comissão Diretiva. 

f) Designar os membros da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico, 

ou proceder a alterações na sua composição, mediante propostas emanadas da 

Comissão Diretiva. 

g) Dar parecer sobre as alterações do Regulamento que lhe forem propostas pela 

Comissão Diretiva. 

4. O Conselho Científico, bem como as suas reuniões são presididas pelo Diretor do 

Laboratório, a quem compete também proceder às suas convocatórias. 

5. O Conselho Científico reúne ordinariamente três vezes por ano e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor ou por solicitação da 

maioria dos membros integrados do Laboratório. 

6. As deliberações do Conselho Científico exigem a presença de, pelo menos, metade 

mais um dos seus membros em efetividade de funções. 

 

Artigo 9º 

(Comissão Diretiva) 

 

1. A Comissão Diretiva é o órgão que dirige e coordena a política de investigação e o 

planeamento das atividades do Lab2PT. 

2. Compete, designadamente, à Comissão Diretiva: 

a) Propor ao Conselho Científico a criação, extinção ou reestruturação dos eixos 

temáticos de investigação do Laboratório. 

b) Aprovar os projetos de investigação que corporizem ou integrem tais eixos. 

c) Promover a articulação entre os vários eixos de investigação, com vista à 

coordenação da atividade científica do Laboratório. 

d) Emitir parecer e submeter ao Conselho Científico os planos anuais e plurianuais 

de atividade desenvolvidos no âmbito dos eixos temáticos. 

e) Apreciar as propostas e elaborar o Orçamento anual do Lab2PT. 

f) Elaborar o Relatório Anual do Laboratório. 

g) Desenvolver a política editorial do Lab2PT. 

h) Propor a celebração de protocolos ou convénios, em ordem à cooperação e 

intercâmbio científico com instituições similares, no âmbito das atribuições do 

Lab2PT. 

i) Decidir sobre a afetação dos recursos humanos e materiais necessários ao 

cumprimento dos objetivos traçados para os Grupos de Investigação. 

j) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pelos órgãos de 

governo da Universidade ou da Escola de Arquitetura e do Instituto de Ciências 

Sociais. 

k). Pronunciar-se sobre todas as questões que lhe forem postas pelo Diretor do 

Lab2PT. 

3. Constituem a Comissão Diretiva: 

a) O Diretor e o Diretor adjunto do Laboratório 

b) Os Coordenadores dos Grupos de Investigação. 

4. A Comissão Diretiva reúne, ordinariamente, cada dois meses, e 

extraordinariamente sempre que convocada pelo Diretor, por sua iniciativa, ou a 

requerimento da maioria dos seus membros. 
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Artigo 10º 

(Diretor) 

 

1. O Diretor é o órgão que representa e dirige o Lab2PT. 

2. Compete, designadamente, ao Diretor: 

a) Coordenar as atividades do Laboratório. 

b)  Assegurar as ligações institucionais com a EAUM e com o ICS. 

c) Convocar as reuniões do Conselho Científico, da Comissão Diretiva, da 

Assembleia Geral e da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico. 

d)  Assegurar a gestão dos recursos humanos e materiais postos à disposição do 

Lab2PT. 

e) Coordenar a elaboração da proposta de orçamento. 

f) Coordenar a elaboração do Relatório anual de atividades, tendo por base os 

relatórios de atividade dos Grupos de Investigação. 

g)  Proceder à liquidação das despesas e prestação de contas, no âmbito da sua 

competência. 

h)  Zelar pela conservação e manutenção dos espaços, equipamentos e outros bens 

afetos ao Lab2PT. 

i) Representar o Laboratório. 

3. O Diretor será, alternadamente, um docente de carreira (Professor Catedrático ou 

Professor Associado) da EAUM ou do ICS, eleito pelos investigadores integrados do 

Lab2PT, para um mandato de três anos, em ato eleitoral convocado expressamente 

para o efeito. Poderá igualmente ser um investigador de carreira da EAUM ou do 

ICS, de categoria equivalente a professor catedrático ou associado com agregação, 

com currículo científico e de gestão de investigação relevante. 

4. O Diretor será coadjuvado por um Diretor adjunto que, consoante a Unidade 

Orgânica de Ensino e Investigação (UOEI) de proveniência do primeiro (EAUM ou 

ICS), pertencerá, obrigatoriamente, à outra. 

5. A eleição para Diretor do Lab2PT efetua-se mediante a apresentação de 

proposituras, devendo estas incluir os nomes dos candidatos a Diretor e Diretor 

adjunto e respetivas declarações de aceitação. 

6. No caso de vacatura do cargo de Diretor, a Comissão Diretiva será presidida, 

interinamente, pelo Diretor adjunto em exercício de funções, que deverá desencadear, 

imediatamente, o processo conducente à eleição de um novo Diretor e Diretor 

adjunto. 

7. Salvo em circunstâncias especiais aprovadas pelo Conselho Científico, o Diretor e 

o Diretor adjunto do Lab2PT não acumularão funções com os cargos de Coordenador 

ou Coordenador adjunto de Grupo de Investigação. 

 

Artigo 11º 

(Coordenador de Grupo de Investigação) 

 

1.O Coordenador de Grupo de Investigação será um investigador integrado do 

Laboratório, com currículo relevante num dos domínios científicos que integram a 

investigação desenvolvida pelo Grupo, eleito pelos docentes/investigadores deste em 

assembleia especificamente convocada para o efeito. 

2. Os coordenadores dos Grupos de Investigação do Lab2PT terão um mandato de 

três anos, renovável. 
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3. O Coordenador de cada Grupo de Investigação será coadjuvado por um 

Coordenador adjunto, o qual deverá pertencer, necessariamente, a uma outra área 

científica representada no Grupo. 

4. Com vista à coordenação e avaliação da participação dos investigadores de cada 

Grupo na implementação dos eixos temáticos e/ou dos projetos desenvolvidos no 

âmbito do Lab2PT, os Coordenadores promoverão, ordinariamente, reuniões 

trimestrais com os seus respetivos investigadores. 

5. Sempre que o julgarem necessário, os Coordenadores de Grupo de Investigação 

poderão convocar reuniões a título extraordinário. 

 

Artigo 12º 

(Assembleia Geral) 

 

1. A Assembleia Geral é o órgão de natureza consultiva e de auscultação dos pontos 

de vista, sugestões e propostas de todos os membros do Laboratório, tanto integrados 

como colaboradores. 

2. A Assembleia reúne ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente 

sempre que a Comissão Diretiva a convoque. 

3. A Assembleia é presidida pelo Diretor do Lab2PT. 

 

Artigo 13º 

(Comissão Permanente de Aconselhamento Científico) 

 

1. A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico é o órgão que acompanha 

o desenvolvimento dos eixos temáticos e dos projetos do Lab2PT, bem como a sua 

atividade científica em geral. 

2. A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico será constituída por 

individualidades de reconhecido mérito, exteriores ao Laboratório, devendo, por 

regra, incluir investigadores estrangeiros, e a sua composição será proposta pela 

Comissão Diretiva e aprovada pelo Conselho Científico. 

3. A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico reunirá, ordinariamente, 

uma vez por ano, e extraordinariamente sempre que convocada pelo Diretor. 

 

CAPÍTULO III 

(Autonomia do Laboratório) 

 

Artigo 14º 

(Autonomia do Laboratório) 

 

O Lab2PT goza de autonomia para gerir e administrar as verbas que lhe forem 

atribuídas, ou que obtenha por atividades próprias, em conformidade com os planos 

aprovados e a legislação em vigor, com vista à prossecução dos seus objetivos e 

desenvolvimento dos seus projetos e iniciativas. 
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CAPÍTULO IV 

(Financiamento) 

 

Artigo 15º 

(Recursos e gestão financeira) 

 

1. Os recursos financeiros do Lab2PT são constituídos: 

a) Pelos financiamentos obtidos junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT). 

b) Por financiamentos obtidos através de projetos junto de outras entidades 

públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. 

c) Por receitas resultantes da prestação de serviços à comunidade. 

d) Por outras receitas legalmente enquadradas, nomeadamente o produto de 

direitos de propriedade intelectual, industrial ou know-how. 

2. A unidade de gestão administrativa e financeira funcionará na Escola a que 

pertence o Diretor do Lab2PT. 

3. Os recursos financeiros serão despendidos de acordo com os princípios 

orientadores definidos no âmbito do Conselho Científico do Laboratório. 

4. Os overheads institucionais devidos à Reitoria da Universidade do Minho, à 

EAUM e ao ICS obedecerão: 

a) À regulamentação interna vigente para o efeito na Universidade; 

b) À proporção do número de investigadores integrados nas UOEI’s referidas.  

 

CAPÍTULO V 

(Dispositivos de avaliação) 

 

Artigo 16º 

(Avaliação global) 

 

O Lab2PT promoverá, periodicamente, a realização de uma avaliação global da sua 

atividade e funcionamento, preparada pela Comissão Diretiva e submetida à 

apreciação da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico. 

 

Artigo 17º 

(Relatório anual) 

 

1. A elaboração e discussão do Relatório Anual de Atividades e de Contas constituem 

uma modalidade normal de avaliação, sem prejuízo do previsto no artigo anterior. 

2. Os Coordenadores dos Grupos de Investigação elaborarão anualmente um relatório 

de atividades, o qual será integrado no relatório referido no ponto anterior. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

(Disposições Gerais) 

 

Secção I 

(Reuniões e Deliberações) 
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Artigo 18º 

(Reuniões) 

 

1. As reuniões previstas neste Regulamento devem ser convocadas com, pelo menos, 

uma semana de antecedência, e da convocatória devem constar os assuntos que irão 

ser tratados e objeto de deliberação. No caso de reunião extraordinária, esse prazo 

será de quarenta e oito horas. 

2. Das reuniões serão elaboradas atas, contendo uma informação das deliberações 

tomadas. 

 

Artigo 19º 

(Deliberações) 

 

1. As deliberações do Conselho Científico e da Comissão Diretiva exigem a presença 

da maioria dos seus membros. 

2. As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos membros presentes, tendo o 

Diretor, em caso de empate, voto de qualidade, ou, na sua ausência ou impedimento, 

o Diretor adjunto que o substitui. 

3. Qualquer membro presente nas reuniões tem direito a fazer constar da ata o seu 

voto e os motivos que o determinaram, desde que expressos na sequência da votação. 

 

Secção II 

(Eleições) 

 

Artigo 20º 

(Princípios Gerais) 

1. As eleições previstas no presente Regulamento realizar-se-ão por sufrágio 

universal e secreto, através de um processo eleitoral desencadeado para o efeito. 

2. A Comissão Diretiva, até dois meses antes do termo do mandato do Diretor, deverá 

promover o seguinte: 

a) Elaborar o Regulamento eleitoral para aprovação pelo Conselho de Escola da 

EAUM e pelo Conselho do ICS 

b) Convocar os atos eleitorais. 

c) Designar a Comissão Eleitoral. 

3. Compete à Comissão Eleitoral: 

a) Coordenar o processo eleitoral do Diretor do Laboratório. 

b) Designar os membros da Mesa Eleitoral. 

c) Decidir sobre a aceitação ou não da justificação da fundamentação invocada 

para o voto por correspondência. 

 

Artigo 21º 

(Eleição do Diretor) 

 

1.Na eleição do Diretor do Lab2PT e do seu Diretor Adjunto, votam todos os 

membros integrados do Laboratório. 

2. Havendo duas ou mais proposituras para a eleição do Diretor, observar-se-á o 

seguinte: 

a) Será eleito o candidato que obtiver mais de metade dos votos validamente 

expressos. 
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b) Se nenhum dos candidatos obtiver o número de votos previsto na alínea 

anterior, proceder-se-á a um novo escrutínio, no prazo de uma semana, ao qual 

serão admitidas as proposituras que tiverem obtido os dois melhores resultados, 

sendo então eleita a que alcançar, nesse escrutínio, a maior percentagem de votos. 

3. No caso de existir apenas uma propositura e esta não obtiver, em primeiro 

escrutínio, a percentagem de votos referida na alínea a) do nº anterior, o processo 

eleitoral será de novo repetido passado uma semana. 

 

CAPÍTULO VII 

(Disposições Finais) 

 

Artigo 22º 

(Revisão do Regulamento) 

 

1. As propostas de revisão do Regulamento são formuladas pela Comissão Diretiva, 

sendo submetidas à apreciação e aprovação do Conselho Científico, tendo que neste 

órgão reunir uma maioria de dois terços dos votos validamente expressos. 

2. A sua aprovação final ocorrerá nos órgãos da EAUM e do ICS. 

 

Artigo 23º 

(Entrada em vigor) 

 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelos 

órgãos regulamentares da Universidade (Conselhos da EAUM e do ICS, Senado e 

Conselho Geral). 


