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b) As redes de tubagem necessárias para a eventual
instalação posterior de diversos equipamentos, cabos e
outros dispositivos;
c) Passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea;
d) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos do
tipo A e em fibra ótica.
2 — As tubagens referidas no número anterior devem
garantir a ligação das redes e infraestruturas públicas de
comunicações do exterior do edifício até ao interior do
mesmo e, no caso das infraestruturas previstas nas alíneas
b) e d), a uma das divisões secas de maior dimensão de
cada fração.
3 — O incumprimento do disposto no presente artigo
configura a não instalação de infraestruturas obrigatórias,
constituindo contraordenação muito grave sancionável nos
termos da alínea a) do n.º 3 e nos n.os 10 a 14 do artigo 89.º
do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pela Lei
n.º 47/2013, de 10 de julho.
Artigo 9.º
Salvaguarda estrutural

As intervenções em edifícios existentes não podem
diminuir as condições de segurança e de salubridade
da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do
edifício.
Artigo 10.º
Prevalência de regime

Na parte em que o presente decreto-lei não disponha
em contrário, mantêm-se aplicáveis os regimes jurídicos
que incidem sobre as matérias nele reguladas, assim
como as normas dos instrumentos de gestão territorial
aplicáveis às operações urbanísticas que constituem o
seu objeto.
Artigo 11.º
Período de vigência

1 — O regime previsto no presente decreto-lei vigora
pelo período de sete anos contados da sua entrada em vigor,
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — O disposto no presente decreto-lei aplica-se
aos procedimentos de controlo prévio das operações
urbanísticas de reabilitação de edifícios ou de frações
pendentes à data da sua entrada em vigor, bem como aos
pendentes à data da cessação da vigência do presente
decreto-lei.
3 — Quando se trate de operação urbanística de reabilitação isenta de controlo prévio, o disposto no presente
decreto-lei aplica-se ainda às obras pendentes à data da
cessação da vigência do presente decreto-lei.
4 — As operações realizadas ao abrigo do presente
regime não são afetadas pela cessação de vigência do
presente decreto-lei, enquanto os edifícios ou frações mantiverem um uso habitacional predominante.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de
fevereiro de 2014. — Pedro Passos Coelho — António de
Magalhães Pires de Lima — Jorge Manuel Lopes Moreira
da Silva.
Promulgado em 2 de abril de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 3 de abril de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Portaria n.º 79/2014
de 8 de abril

A requerimento da Universidade de Évora;
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 99/99, de 30 de março, 26/2003,
de 7 de fevereiro, 76/2004, de 27 de março, 158/2004,
de 30 de junho, 147-A/2006, de 31 de julho, 40/2007, de
20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro, e 90/2008,
de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 32-C/2008, de 16 de junho:
No uso das competências delegadas pelo Ministro da
Educação e Ciência através do Despacho n.º 10 368/2013
(2.ª série), de 8 de agosto:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ensino
Superior, o seguinte:
Artigo 1.º
Revogação

É revogada a Portaria n.º 56/2013, de 7 de fevereiro.
Artigo 2.º
Ingresso no ciclo de estudos de licenciatura
em Teatro da Universidade de Évora

O ingresso no ciclo de estudos de licenciatura em
Teatro da Universidade de Évora no âmbito do regime
geral de acesso realiza-se através do concurso nacional de acesso a partir do ano letivo de 2015 -2016,
inclusive.
Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos após a conclusão do
processo de ingresso no ciclo de estudos de licenciatura
em Teatro da Universidade de Évora no ano letivo de
2014-2015.
O Secretário de Estado do Ensino Superior, José Alberto
Nunes Ferreira Gomes, em 27 de março de 2014.

