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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
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O presente relatório foi produzido no sentido de mostrar qual o impacto que a pandemia por COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019) teve na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e quais as 

consequências que daí advieram, quer em termos organizacionais, operacionais e de actividades. 

Este novo vírus foi detetado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, 

disseminando-se pelo mundo em poucos meses. A 30 de janeiro de 2020, o Comité de Emergência do 

Regulamento Sanitário Internacional declarou esta situação como Emergência de Saúde Pública de Âmbito 

Internacional e, a de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como 

pandemia. Desde então, a aplicação imediata, sistemática e rigorosa de prevenção e controlo de infeção tornou-

se essencial. 

Em Portugal, o primeiro caso confirmado foi a 2 de março de 2020, a 9 de Março o Conselho de Escolas Médicas 

(CEMP), presidido pelo nosso Diretor, recomendou o encerramento das atividades presenciais nas Faculdades 

de Medicina e, a 12 de março, foi decretado o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino públicos e 

privados a partir de 16 de março até ao final do ano letivo 2019/2020. Em resposta a esta medida e de forma a 

diminuir o impacto da mesma, foi recomendado às instituições de ensino o recurso a programas de ensino à 

distância. 

Perante o encerramento das suas portas e das atividades presencias, houve a necessidade da FMUL adaptar-se 

a uma nova realidade, exigindo mudanças em todos os seus processos1, nas formas de organização de trabalho, 

nos procedimentos e na própria prestação de serviços. Dado este novo contexto, houve assim a necessidade de 

avaliar o impacto da COVID-19 na nossa Escola. Para tal, foi realizado um levantamento dos principais impactos 

da COVID-19 nas atividades da Faculdade e uma análise aos indicadores-chave ao nível das diferentes áreas 

estratégicas2 (AE) da FMUL, tendo presente os objetivos operacionais (OO) estabelecidos no Plano de Atividades 

definidos para 2020. 

A nova realidade académica implicou alterações nas atividades desenvolvidas que, por sua vez, conduziram à 

necessidade de identificar novos indicadores que permitam monitorizar as mesmas. O levantamento destes 

novos dados foi uma das dificuldades sentidas na produção deste relatório, pelo que alguns dos dados 

apresentados são valores aproximados. 

Este relatório reporta ao 2.º semestre do ano letivo 2019/2020, correspondendo ao período de março a 

setembro de 2020, embora alguns dados sejam relativos a um período inferior. Uma vez que este contexto de 

pandemia tende a prolongar-se no tempo, o relatório será atualizado semestralmente durante o ano letivo 

2020/2021. 

 

                                                           
1 P1 - Planeamento e Governação; P2 - Controlo de Gestão e Qualidade; P3 - Comunicação, Cooperação Institucional e Relações 
Internacionais; P4 - Ensino e Aprendizagem; P5 - Investigação e Inovação; P6 - Interação com a Sociedade; P7 -Gestão de Recursos 
Humanos; P8 - Gestão de Compras; P9 - Gestão Financeira; P10 - Gestão de Sistemas de Informação; P11 - Gestão da Área da Biblioteca e 
Informação; P12 - Gestão de Instalações e Equipamentos 
2 AE1 - Ensino, Pedagogia e Educação Médica; AE2 - Promoção e Inovação da Ciência; AE3 - Internacionalização e Relações Externas; AE4 - 
Organização e Modernização Administrativa 
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Realça-se a abnegação e o esforço extraordinário realizado quer pelos funcionários, docentes e alunos da FMUL, 

que foram determinantes para o sucesso das medidas que tiveram de ser implementadas em tempo record e 

num ambiente de grande incerteza. Foi também exigido um esforço de adaptação da gestão da FMUL, de forma 

a responder às necessidades que foram identificadas, o que veio condicionar o plano de atividades e de gestão 

previamente planeado para este ano. Os resultados mostram que esse esforço foi amplamente recompensado 

pelo facto de se ter conseguido manter uma atividade pedagógica adequada às necessidades do ensino da 

Medicina e Ciências da Nutrição, que permitiu concluir o ano letivo com sucesso, não comprometendo, assim, a 

continuidade da atividade académica dos nossos estudantes. 
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2. PRINCIPAIS IMPACTOS DA COVID-19 NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
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135 849 243

Aulas Online 

Pré e Pós-Graduação

Horas de Exames Online 

MIM e LCN

Participantes em

Webinars de Educação 

Médica

Sessões de 

Acompanhamento e 

Avaliação a Estudantes

• Implementação do ensino remoto: aulas, avaliação e provas académicas online

• Cancelamento de todas as modalidades de estágio e académicas

• Substituição do estágio clínico do 6.º ano do MIM  por aulas online

• Organização de cursos de formação contínua e webinars de educação médica no formato online

• Intensificação do apoio à comunidade estudantil em regime online

AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica

1781

 

 

26 60 170

Projetos Submetidos

FMUL e Parceiros*

Publicações COVID-19 

Afiliadas ao CAML

Apoios para acesso à 

Biblioteca Digital

* AIDFM; iMM

AE2: Promoção e Inovação da Ciência

• Submissão de projetos de investigação no âmbito da COVID-19 (FMUL e Parceiros*)

• Realização de serviços de pesquisa, seleção e difusão de informação no âmbito da COVID-19

• Estabelecimento de Protocolos com Editores para acesso livre temporário a plataformas de apoio ao 

ensino complementares às subscrições da FMUL

• Realização de cursos online de apoio à investigação 
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154 18  68.500€

Notícias - Página Covid-19

Site

Eventos Online Valor Donativos

COVID-19

A3: Internacionalização e Relações Externas

• Criação de uma nova página no Site institucional dedicada a notícias no âmbito da COVID-19

• Publicação de artigos relacionados com a COVID-19 no Site, na Newsletter e nas Redes Sociais

• Cancelamento de eventos presenciais e implementação de eventos online

• Dinamização e participação da FMUL em campanhas/ações de solidariedade face à pandemia

• Participação da FMUL no Projeto Collecting COVID-19 ULisboa

 

205 10.675€  80% 169.215€

Colaboradores FMUL 

Testados

Aquisição EPI’s Colaboradores Não 

Docentes em 

Teletrabalho

Aquisição Equipamento

Ensino/Teletrabalho

AE4: Organização e Modernização Administrativa

• Criação da Comissão de Acompanhamento Coronavírus, publicação do Plano de Contingência 

Coronavírus e implementação de medidas de prevenção, segurança e distanciamento

• Acréscimo do consumo de EPI's e de outros bens no âmbito das medidas face à COVID-19

• Implementação do regime de teletrabalho e regime misto (presencial e teletrabalho)

• Dinamização de ações de formação profissional à distância

• Investimento em novos equipamentos e plataformas informáticas de apoio ao ensino remoto e ao 

teletrabalho

• Intensificação do suporte técnico a aulas, exames e eventos online e aumento das assistências 

técnicas remotas

• Aumento do valor da receita própria decorrente dos donativos face à COVID-19
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3. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 
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3.1 – ENSINO REMOTO  

 

Na sequência do encerramento das Instituições de Ensino Superior, devido à pandemia por COVID-19, não foi 

possível retomar na FMUL o ensino presencial no 2.º semestre do ano letivo 2019/2020, tornando-se necessária 

a implementação de uma estratégia de Ensino à Distância (EaD). O EaD3 é uma modalidade de educação que, 

através do domínio de sistemas e ferramentas tecnológicas, permite a configuração de ambientes virtuais de 

aprendizagem com funcionalidades pedagógicas e permanentemente acessíveis a todos os participantes no 

processo educativo. A implementação do EaD ou ensino remoto na FMUL decorreu, assim, de uma necessidade 

imprevista e que, independentemente das suas vantagens e desvantagens, foi a solução possível num período 

particularmente adverso e exigente. Dado que o ensino, a pedagogia e a educação médica são a área estratégica 

(AE1) central da FMUL, houve a preocupação e necessidade, mesmo num contexto pandémico, de continuar a 

garantir a excelência do ensino (OE1). 

Neste sentido, a Faculdade definiu e montou o seu programa de ensino remoto em apenas 24 horas, o qual 

incluiu as áreas disciplinares do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) e da Licenciatura em Ciências da 

Nutrição (LCN), disciplinas da Licenciatura em Ciências da Saúde e Mestrado em Engenharia Biomédica 

lecionadas pela FMUL, bem como todo o programa pós-graduado (cursos de mestrado e doutoramento). Esta 

foi uma transformação e implementação em tempo recorde, quer ao nível do ensino, quer ao nível da avaliação 

e das provas académicas, quer ao nível dos procedimentos administrativos. 

Todo este programa de ensino remoto consistiu, na sua quase totalidade, na implementação de aulas por 

videoconferência, recorrendo à plataforma Zoom, com uma duração média diária de 6 horas por ano curricular 

e contou com uma participação maciça por parte dos estudantes, ultrapassando o limite de capacidade de 

participantes para a linha de videoconferência. Também os estudantes que se encontravam a realizar este 

semestre em Instituições fora do país foram convidados a juntar-se ao programa de ensino remoto, cujas aulas 

foram adaptadas ao programa que iriam frequentar no local onde tinham planeado fazer formação. 

Apesar do claro predomínio de aulas por videoconferência, lecionadas em simultâneo a todos os estudantes de 

um mesmo ano curricular ou de cada uma das rotações de um semestre (4º e 5º anos do MIM), foi possível em 

algumas áreas disciplinares, complementar este programa com aulas na web em pequenos grupos ou com o 

estabelecimento de outras formas de contacto entre alunos e docentes. 

Também a avaliação do ensino, tanto na pré como na pós-graduação, foi realizada à distância, através da 

plataforma QuizOne, um sistema de gestão e avaliação digital com uma interface especializada que permitiu 

quer a realização de exames de forma remota quer a vigilância dos mesmos. 

Em todo este processo houve um papel crucial do Conselho Pedagógico (CP) e de todo o corpo docente na 

definição e implementação de cada um dos novos programas curriculares adaptados, com a colaboração dos 

discentes do CP e Comissões de Curso de cada ano, bem como com o apoio da Unidade de Audiovisuais e do 

restante corpo de profissionais das mais variadas áreas da Escola. 

                                                           
3 Portaria n.º 359/2019. D.R. I Série n.º 193/2019 (2019-10-08) p. 21. 

In: Edools. Disponível em: <https://www.edools.com/faq/o-que-e-ead/> 
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

Aulas, Avaliação e Provas Académicas: 

• Implementação de aulas online por videoconferência no ensino pré e pós-graduado, recorrendo à 
plataforma Zoom (Comunicado do Diretor, 9 março 2020) 

• Avaliação no ensino pré e pós-graduado: 
           - Realização de exames online através da plataforma QuizOne (despachos 28/2020, 21 abril; 37/2020,  

              7 maio; 40/2020, 13 maio) 
           - Exames práticos cancelados (despacho 22/2020, 2 abril) 
           - Submissão de metodologia de avaliação de todas as áreas disciplinares ao CP (despacho 22/2020, 2 abril) 
           - Novo Calendário de Exames do 1.º ao 5.º ano – 2.º Semestre – MIM (despacho 36/2020, 7 maio) 

• Provas académicas online por videoconferência, recorrendo à plataforma Zoom; Realização de reuniões 
de júri online por videoconferência (despacho 28/2020, 21 abril) 

• Progress Testing realizado online, através da plataforma FénixEdu 

• Constituição de equipas multidisciplinares para apoio técnico e administrativo às aulas e avaliações 
online 

Estágios e Mobilidade Académica: 

• Cancelamento de todas as modalidades de estágio e académicas (despachos 23/2020, 2 abril; 27/2020, 13 

abril; 29/2020, 23 abril; 43/2020, 25 maio) 

• Estágio Clínico Profissionalizante do 6º ano substituído por aulas online (despacho 24/2020, 3 abril) 

• Metodologia de avaliação alternativa para alunos Erasmus estrangeiros (despacho 22/2020, 2 abril) 

• Avaliação de estágio clínico ajustada proporcionalmente (classificações/duração) (despacho 24/2020, 3 

abril) 

Planeamento do ano letivo 2020/2021: 

• Preparação do ano letivo 2020/2021 (condições de funcionamento) de acordo com o contexto de 
evolução da situação em Portugal (despachos 28/2020, 21 abril; 69/2020, 20 julho; 70/2020, 20 julho; 88/2020; 

90/2020, 18 setembro) 

• Adiamento da implementação da reforma do Ensino Clínico (despacho 20/2020, 24 março) 

• Aditamento da atribuição de créditos ECTS ao Trabalho Final de Mestrado (despacho 25/2020, 3 abril) 
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INDICADORES 

 

Ensino Pré-Graduado 

 

 

 

 

 
Aulas Online - MIM 

978 

 
Horas Aulas Online - MIM 

1.586 
Aulas Online - LCN 

200 

Horas Aulas Online - LCN 

350 
 

 

 

UC's AD's

Unidades 

Curriculares

Áreas 

Disciplinares

Aulas 

Online

Horas Aulas 

Online
Docentes

1.º ano 3 7 96 188 46

2.º ano 3 5 93 125 51

3.º ano 2 10 100 171 87

4.º ano 5 14 270 353 166

5.º ano 6 18 289 521 141

6.º ano n/a n/a 130 228 108

1.º ano 7 n/a 108 218 40

2.º ano 7 n/a 92 132 24

MIM

LCN
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Horas Exames Online - MIM 

109 * 
Horas Exames Online - LCN 

26 * 
 

* Dados de março a julho 

 

 

1.º ano 13 1.556 29

2.º ano 12 1.382 14

3.º ano 33 2.469 26

4.º ano 27 1.412 17

5.º ano 27 2.505 36

6.º ano n/a n/a n/a

1.º ano 11 128 10

2.º ano 15 156 16

Docentes*

MIM

LCN

Alunos 

Inscritos

Horas 

Exames 

Online*

 
* Dados de março a julho 
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2.º semestre

2018/2019

2.º semestre

2019/2020

Taxa de 

Variação

1.º ano 12,2 11,9 -2%

2.º ano 13,1 14,7 12%

3.º ano 12,4 13,1 6%

4.º ano 12,8 14,4 13%

5.º ano 14,1 14,3 1%

6.º ano n/a n/a n/a

1.º ano 9 11,4 27%

2.º ano n/a n/a n/a

Média Notas Exames

MIM

LCN

 
 

 

 

 

 

 

 
Discussão Online de  

Trabalhos Finais 

275 

 

 

 

Provas Académicas - MIM

20 Processos de equivalência de grau

53 Entrevistas - concurso especial para titulares de grau de licenciado
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Ensino Pós-Graduado 

 

 

 

 

  

Aulas Online 
Pós-Graduação 

603 

Presenças em Aulas Online  
Pós-Graduação 

131 

Docentes em Aulas Online  
Pós-Graduação 

267 
 

 

 

 

UC's

Unidades 

Curriculares

Aulas 

Online

Horas Aulas 

Online

Registo de 

presenças
Docentes

CAML n/a √ n/d n/d n/d

Neurociências n/a √ n/d n/d n/d

Doenças Metabólicas e 

Comportamento Alimentar 
3 66 n/d 9 47

Nutrição Clinica 6 112 n/d 18 64

Neurociências 5 72 n/d 13 29

Cuidados Paliativos 6 96 n/d 26 24

Epidemiologia 6 73 n/d 6 29

Microbiologia Clinica e 

Doenças Infecciosas 
5 68 n/d 14 18

 Medicina Legal e Ciências 

Forenses
n/a 76 n/d 18 43

Introdução à Investigação 

Clínica: curso prático
n/a 36 n/d 27 9

Avançados 

(PhDCAML)
Cursos Avançados PhDCAML n/a 4 n/d n/d 4

Doutoramentos

Mestrados

Especialização

Cursos
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Provas Académicas Online 
Mestrados 

30 

Provas Académicas Online 
Doutoramentos 

17 
 

 

 

Apoio ao Ensino Remoto – Aulas e Exames 

 

10 Horas de preparação para Apoio a aulas online

10 Colaboradores em Apoio a aulas online

3 Equipas Multidisciplinares de Apoio

13 Colaboradores nas Equipas Multidisciplinares

11 Colaboradores na Equipa Helpdesk

6 Formações sobre a plataforma QuizOne

4 Colaboradores de Apoio à plataforma QuizOne

Aulas Online

Exames Online

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: AA; APA; CP; IFA; UTIM 
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3.2 – FORMAÇÃO CONTÍNUA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

Ainda que num contexto particularmente novo e imprevisível causado pela pandemia, a FMUL continuou 

fortemente empenhada em promover a educação médica continuada, mediante cursos não conferentes de grau 

académico e também através de outras iniciativas. O incentivo à educação médica junto de docentes e 

estudantes (OO3) continuou assim a ser assegurado, sobretudo pela Unidade de Formação Contínua (UFC) e 

pelo Departamento de Educação Médica (DEM). 

A UFC organizou cursos de atualização bem como de aperfeiçoamento num formato online e num formato 

misto (presencial e online); o DEM deu continuidade à formação de docentes, através de ações de formação, em 

formato de Webinars de curta duração, com o objetivo de oferecer ferramentas úteis para a prática diária 

docente. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Realização de cursos de formação contínua em formato online, recorrendo à plataforma Zoom 

• Realização de Webinars organizados pelo DEM 

• Promoção e divulgação de Webinars organizados pela RIEM (Rede de Investigação em Educação 
Médica) 

 

 

INDICADORES 

 

  

Cursos Online 
Formação Contínua 

  

4 

Participantes  
Cursos Online 

Formação Contínua  

112 
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4 Cursos Mistos (online e presencial)

3 Cursos suspensos/cancelados

Formação Contínua

 

 

 

 

Sessões Participantes*

DEM 12 849

RIEM 7 455

Webinars

 
* Dados aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: UFC; DEM 
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3.3 – APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL 

 

Com o intuito de garantir as melhores condições possíveis a todos os alunos, nomeadamente num contexto de 

pandemia, foi prioridade da FMUL continuar a apoiar a comunidade estudantil nas áreas de desenvolvimento 

pessoal, social e profissional, através da colaboração do Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE).  

Os diferentes projetos de apoio à comunidade estudantil mantiveram-se assim ativos e foram desenvolvidas 

várias atividades e iniciativas online neste âmbito, não deixando que as circunstâncias provocadas pela 

pandemia COVID-19 fossem impeditivas da continuidade de prestação deste serviço aos estudantes da nossa 

Escola, nomeadamente perante uma nova realidade académica. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Espaço S (Projeto de prestação de apoio psicológico a estudantes) 
           - Reforço da Equipa com mais um Psicólogo 
           - Sessões online de acompanhamento e avaliação aos estudantes por Skype 
           - Realização de um Webinar sobre “Ansiedade e Exames Online” 

• Solvin’It (Projeto de peer-teaching, de complemento de conteúdos lecionados em várias disciplinas) 
           - Organização de Workshops online de soft skills  

• Mentoring (Projeto de mentoria com vista à integração de novos estudantes no ambiente académico e social) 
           - Lançamento de desafios online para promoção da ligação entre mentores e mentorandos 

• Mentoring 2.0 (Projeto de mentoria e de acompanhamento dos estudantes de anos curriculares mais avançados 

por internos do ano comum ou da formação específica, médicos e outros profissionais de saúde) 
           - Divulgação de atividades profissionais dos mentores no âmbito da pandemia COVID-19 

• Embaixador Mentoring (Projeto de interação e discussão entre estudantes da FMUL e alunos do Ensino Básico e 

Secundário) 

           - Visitas online dos embaixadores mentoring às escolas básicas e secundárias  
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INDICADORES  

 

 

 
  

Sessões de Avaliação  
via Skype 

22 

Sessões Zoom  
Solvin'it 

18 

Sessões de Embaixadores  
nas Redes Sociais 

5 
Sessões de Acompanhamento 

via Skype 

221 

Presenças Online nas 
Sessões Zoom Solvin’it 

1.177 

Presenças Online nas 
Sessões de Embaixadores 

95 

   

 

 

 

838 Participantes no webinar 

1.700 Visualizações até à data do webinar [até 30 de junho]

Webinar "Ansiedade e Exames Online"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: GAE 
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4. PROMOÇÃO E INOVAÇÃO DA CIÊNCIA 
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4.1 – INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

 

A promoção e inovação da ciência é uma área estratégica determinante (AE2) e, apesar de alguns 

constrangimentos impostos por este período atípico, a atividade científica continuou a desenvolver-se de forma 

transversal a toda a Escola.  

Neste contexto pandémico a ciência assumiu ainda maior relevância e, como tal, a FMUL participa em alguns 

projetos de investigação sobre a COVID-19 e submeteu candidaturas no mesmo âmbito, tal como alguns dos 

seus parceiros, sendo de destacar o papel ativo do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM-

JLA). 

Na FMUL a Unidade de Gestão de Projetos Financiados (UGPF) assegurou a gestão administrativa e financeira de 

projetos em desenvolvimento e o apoio a submissão de novas candidaturas; o Gabinete de Inovação e 

Empreendedorismo (GIE) continuou a promover a área da inovação e empreendedorismo junto da comunidade 

FMUL, através da divulgação da Newsletter Synergies; e o Gabinete de Apoio à Investigação Científica, 

Tecnológica e Inovação (GAPIC) manteve o apoio aos projetos desenvolvidos no âmbito dos seus programas e a 

dinamização de iniciativas de promoção à investigação científica. 

Alguns workshops, cursos e eventos na área da investigação e inovação da ciência foram realizados online, 

estando em fase de adaptação, também para este formato, outras iniciativas e eventos já previstos, 

habitualmente realizados presencialmente. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS  

 

• Projetos de Investigação no âmbito da COVID-19:  

       - Submissão pela FMUL e pelos seus parceiros (iMM-JLA e Associação para Investigação, 
Desenvolvimento da Faculdade de Medicina – AIDFM) de projetos de investigação COVID-19, com 
participação de docentes e investigadores da Faculdade 

       - Colaboração da Área da Biblioteca e Informação (ABI) em projetos COVID-19 (serviços de pesquisa, 
seleção e difusão seletiva de informação)       

• Eventos e outras iniciativas adaptados para formato online: 

       - Workshops “Tools for Innovation in Health” (GIE) – para estudantes pré e pós-graduados da FMUL e da 
          ULisboa  
       - Cursos de Apoio à Investigação, organizados pelo GAPIC 
       - Dia da Investigação da FMUL, organizado pelo GAPIC e AEFML 

• Prorrogação de prazos no âmbito de vários programas de investigação: 

       - Projeto “Active HIP” (GIE) 
       - Programa "Educação pela Ciência"/Bolsas CHULN (23.ª e 24.ª Edições) - Projetos de investigação para 
       alunos da pré-graduação (GAPIC) 
       - Prémio GAPIC David Ferreira (5.ª Edição) – Melhores Trabalhos Finais MIM (GAPIC) 
       - Bolsas de Investigação para Jovens Médicos – Bolsas para recém-graduados em Medicina (GAPIC) 



 
 
 

Relatório sobre Impacto da Pandemia COVID-19 na FMUL 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

22 

• Outras atividades e iniciativas: 

       - Participação do GIE em reuniões, conferências e formações sobre o impacto da COVID-19 a nível da 
inovação da área da saúde 

       - Lançamento do programa #inhousehealth do Laboratório de Comportamentos de Saúde Ambiental do 
ISAMB, que tem por objetivo proporcionar um conjunto de recursos, em diferentes áreas, que visem 
aumentar a resiliência e promover a saúde física e mental num ambiente de distanciamento social. 

 

 

INDICADORES 

 

Projetos FMUL - COVID-19 (*) 

 

 
 

Projetos Submetidos  
(GIE) 

2 

Colaboração em  
Projetos Covid-19 (ABI) 

3 
 

 

Projetos iMM-JLA - COVID-19 (*) 

 

  

Projetos Submetidos 

18 
Projetos Aceites 

10 
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Projetos AIDFM - COVID-19 (*) 

 

  

Projetos Submetidos 

6 
Projetos Aceites 

5 
 

 

 

 

Cursos Online de Apoio à Investigação (GAPIC) 

 

3 

- Introdução às Revisões Sistemáticas como Projeto de Investigação Clínica 
- Pesquisa Bibliográfica 

- Preparação de Casos Clínicos para Publicação 
 

Participantes 

269 
 

 

 

 

 

(*) Consultar anexo I 

Fonte de Dados: ABI; AIDFM; GAPIC; GIE; iMM-JLA 
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4.2 – DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA 

 

A FMUL face à pandemia vigente teve de garantir a disseminação e o acesso à informação científica. Neste 

sentido, houve uma aposta na Biblioteca Digital, que passou pelo reforço na divulgação do acesso aos recursos 

da mesma, como pelo estabelecimento de 3 protocolos para acesso gratuito a importantes plataformas de 

apoio ao ensino do MIM, essencialmente vocacionadas para o estudo/treino de prática clínica (AMBOSS; Body 

Interact; ClinicalKey Student). A ABI realizou ainda sessões online de formação, promovendo o desenvolvimento 

de competências que permitiu aos utilizadores usarem eficazmente os recursos disponíveis na Biblioteca-CDI. 

Estas iniciativas traduziram-se num aumento significativo do acesso aos recursos da Biblioteca Digital. 

No entanto, a ABI também prestou apoio presencial, através de uma retoma progressiva e controlada do serviço 

de acordo com as normas definidas (despacho 48/2020, 24 junho), em resposta a necessidades específicas de 

acesso a informação não disponível em formato digital, garantindo assim que nenhum utilizador ficasse sem 

resposta. 

É ainda de salientar que, a ABI prestou apoio na análise de publicações afiliadas ao CAML (Centro Académico de 

Medicina de Lisboa) sobre a COVID-19, na definição de estratégias de pesquisa de informação científica 

relevante sobre a COVID-19 (de acordo com os "hot topics" e os perfis de utilizadores, para apoio à investigação 

e prática clínica) e disponibilizou na página oficial da Biblioteca uma lista de recursos disponíveis em livre acesso 

sobre esta temática. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Estabelecimento de Protocolos com Editores e Fornecedores de Serviços para acesso livre temporário a 
plataformas de apoio ao ensino complementares às subscrições FMUL 

• Disponibilização no site de lista de recursos em livre acesso com informação sobre a COVID-19 

• Análise Bibliométrica - Publicações no âmbito da COVID-19 afiliadas ao CAML 

• Reforço da estratégia de comunicação sobre os recursos da Biblioteca Digital, o que potenciou os 
respetivos acessos 

• Apoio online da Biblioteca ao ensino, investigação e prática clínica 

• Formação online a utilizadores da Biblioteca 

• Atendimento presencial na Biblioteca, mediante marcação prévia e cumprimento das normas (despacho 

48/2020, 24 junho) 

• Aplicação de Questionário de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores dos Serviços Remotos da 
Biblioteca 
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INDICADORES 

 

   

Apoios ao acesso à  
Biblioteca Digital 

159 

Total de Artigos Enviados 
 

419 

Total de Pedidos de  
Pesquisa Bibliográfica 

196 
 

 

 

Publicações COVID-19  
Afiliadas ao CAML 

 

23 30 de setembro 

Formações Online para 
Utilizadores da Biblioteca 

 

12 
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163
Pedidos  de outras Bibliotecas - Empréstimo Inter-

Bibliotecas [recebidos]

32
Pedidos a Outras Bibliotecas - Empréstimo Inter-

Bibliotecas [enviados]

9
Serviços de apoio à definição de estratégias de pesquisa - 

Revisões Sistemáticas COVID-19

36 Configurações VPN

18 Zoom meetings [Serviço de Referência]

2
Representações da ABI em Encontros Profissionais sobre 

adaptações dos serviços à pandemia COVID-19

Acesso online

Formação e Reuniões

Serviços de pesquisa, seleção e difusão seletiva de informação COVID-

19

Serviços de Referência (ABI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: ABI 
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5. INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 
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5.1 – COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Promover a imagem da FMUL no contexto nacional e internacional (OO8) tem sido um dos objetivos da 

Faculdade, havendo, num contexto de pandemia, uma preocupação extra em manter a relação com o exterior 

intensificando a comunicação através dos principais meios: site institucional, newsletter e redes sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn).  

A estratégia passou pela aposta do Gabinete de Comunicação (GC) numa produção e divulgação frequente de 

iniciativas e conteúdos relacionados direta e indiretamente com a COVID-19, quer a nível interno para a 

comunidade FMUL, quer para a sociedade em geral, traduzindo-se num aumento significativo de novos 

utilizadores, de visualizações do site institucional e numa interação ainda mais ativa nas diferentes redes sociais. 

Com o intuito de dinamizar o impacto causado pelo cancelamento de diversas atividades e eventos presenciais, 

algumas das iniciativas foram adaptadas ao formato online, com a colaboração da Unidade de Audiovisuais, 

surgindo também novas iniciativas já num formato online. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Newsletter - Publicação de artigos e entrevistas relacionados com a COVID-19 

• Site - Criação de uma página dedicada a notícias sobre a COVID-19  

• Redes Sociais - Publicações relacionadas com a COVID-19 

• Cancelamento de eventos presenciais e realização apenas de eventos online 

• Dinamização semanal de novas Fmul Talks (Webinar | FM Talks) no âmbito da COVID-19 
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INDICADORES 

 

Site Institucional 

 
  

Novos Utilizadores  
Site 

 

> 250 369 

Taxa de Crescimento de 
Visualizações na Página Inicial 

Site  

24% 

Notícias – Página Covid-19  
Site 

 

154 
 

Redes Sociais 

 
 

 

Posts COVID-19 
Facebook 

132 

Tweets COVID-19 
Twitter 

150 

Publicações COVID-19 
Instagram 

9 
 

 

Newsletter Eventos 

  

Artigos COVID-19 

45 
Eventos Online 

18 
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418.264 Visualizações página

69.748 Novos utilizadores proveninetes das Redes Sociais

83% Taxa crescimento novos utilizadores

513 Novos seguidores

464 Gostos na página

262 Novos seguidores

511 Novos seguidores

Instagram

Site Institucional 

Facebook

Twitter

 

 

 

47 Eventos presenciais suspensos/cancelados

Eventos FMUL

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: GC; GRP 
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5.2 – COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A FMUL, neste período de pandemia, tem procurado estreitar as relações de cooperação com os seus parceiros, 

sobretudo através de contributos e iniciativas no âmbito da COVID-19.  

A este nível destacam-se as atividades realizadas pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de 

Lisboa (AEFML), bem como outras iniciativas por parte dos estudantes da Faculdade, nomeadamente: o estudo 

realizado sobre a “Mudança para um sistema de ensino à distância em estudantes universitários durante a 

pandemia de COVID-19: Aspetos pedagógicos e de auto-organização”; e a tradução de um manual sobre a 

COVID-19, “COVID Reference”, publicado no site “AMEDEO”.  

Importa ainda referir a participação da FMUL no “Projeto Collecting COVID-19 ULisboa”, no que respeita à 

partilha de informação e evidências da capacidade de resposta da Faculdade face à nova realidade imposta pela 

pandemia, considerando todas as adaptações/intervenções no âmbito do património material e imaterial. 

No plano internacional destaca-se o Webinar realizado no âmbito da Rede de Escolas Médicas de Língua 

Portuguesa (CODEM-LP) sobre o “O Ensino Médico e a Pandemia”. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• AEFML 

     - Parceria com ISAMB: realização de Podcast #inhouse4healthstudents acerca da importância da 
manutenção de hábitos saudáveis durante o período de confinamento; criação de "Enciclopédia de 
Saúde Ambiental", onde foram produzidos diversos artigos por especialistas na área 

      - Realização de um estudo com o apoio da ULisboa e da NOVA Medical School: "Mudança para um 
sistema de ensino à distância em estudantes universitários durante a pandemia de COVID-19. Aspetos 
pedagógicos e de auto-organização" 

     - Lançamento do Prontuário (lançamento de conteúdos, informações, passatempos e atividades sobre 
Cultura, Desporto, Saúde Pública e Sexual, Ciência, Pedagogia e Educação Médica, Responsabilidade 
Social, Relações Internacionais, Política Educativa e Design e Imagem) 

     - Loja Virtual (disponibilização de conteúdos e materiais de estudo) 

• ULisboa - Participação da FMUL no Projeto Collecting COVID-19 ULisboa 

• Rede CODEM-LP – Realização do Webinar “O Ensino Médico e a Pandemia”  
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INDICADORES 

 

   

Projetos AEFML adaptados  
para Online 

14 

Novas Iniciativas AEFML 
 
 

4 

Iniciativas no âmbito 
Protocolos / Parcerias  

 

2 
 

 

 

 

Atividades AEFML (*) 
 

40 Rúbricas lançadas no Prontuário (novo espaço no site AEFML)

5 Edições da Enciclopédia de Saúde Ambiental em parceria com o ISAMB

2 Podcasts #inhouse4healthstudents lançados em parceria com o ISAMB

n/a Loja Virtual AEFML

Novas Iniciativas

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Consultar anexo II 
Fonte de Dados: AEFML; GRP 
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5.3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Perante um cenário de pandemia e ciente da sua missão, a Faculdade de Ajudar, projeto de Responsabilidade 

Social da FMUL, não deixou de promover, incentivar e envolver-se em campanhas de solidariedade: 

  “Ajude esta Causa – COVID-19” 

Dada a necessidade do uso intensivo de equipamentos de segurança e proteção, bem como de outros 

materiais, sobretudo pelo elevado afluxo de utentes às instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

a FMUL angariou doações e donativos de entidades parceiras. Entre os donativos e doações recebidos, 

refiram-se os da Assistência Médica Internacional (AMI), do Banco de Portugal, do Banco Industrial e 

Comercial da China e da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. A 

Faculdade de Ajudar encaminhou os vários donativos e doações pelo CAML, pela ULisboa e pelos 

circuitos adequados para o SNS. 

 “Doar Online - Alimente Esta Ideia” 

A habitual participação na recolha de alimentos do Banco Alimentar de maio foi naturalmente 

cancelada, mas a FMUL manteve-se associada a esta causa fazendo a divulgação da campanha online, a 

qual foi implementada pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome. 

 “We Love to Cook” – As Receitas Favoritas da Comunidade Kiddy Cook em Casa  

A Kiddy Cook Portugal e a FMUL uniram-se e lançaram um livro de receitas para angariar fundos para o 

SNS e também na esperança de melhorar o bem-estar na comunidade local neste sentido. Foram assim 

convidadas famílias para contribuírem com receitas deliciosas e histórias inspiradoras para serem 

publicadas no livro que estará disponível para compra. 

Além das campanhas acima referidas, a FMUL esteve também envolvida noutras iniciativas de responsabilidade 

social, designadamente: 

 Produção de viseiras para os Profissionais de Saúde pelo Instituto de Anatomia da FMUL  

De forma a encontrar soluções para ajudar o Hospital de Santa Maria (HSM) a satisfazer algumas das 

suas necessidades diárias, foram produzidas viseiras para os profissionais de saúde pelo Instituto de 

Anatomia da FMUL / Grupo de Impressão 3D, contando com o contributo e colaboração da Mauser e da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.  

 Voluntarismo dos estudantes de Medicina diante da pandemia 

Na sequência da suspensão das atividades do ensino presencial em todas as Escolas Médicas foram 

vários os estudantes, incluindo estudantes da FMUL, que manifestaram o seu interesse em colaborar 

com o SNS, disponibilizando-se para o reforço do atendimento à linha SNS24 ou para prestar apoio 

presencial nos hospitais. Os pedidos foram aumentando e ganhando expressão na vontade de agir e 

reagir, em ajudar, não só os potenciais doentes, como também os profissionais de saúde. Assim, em 

representação de todos estes casos, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) decidiu 

intermediar este voluntarismo, tentando que principalmente os estudantes do 6º ano de Medicina 

pudessem colaborar. 
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PRINCIPAIS IMPACTOS  

 

• Faculdade de Ajudar da FMUL envolvida em 3 campanhas de solidariedade durante a pandemia 

       - “Ajude esta Causa – COVID-19” 

       - “Doar Online - Alimente Esta Ideia” 

       - “We Love to Cook” – As Receitas Favoritas da Comunidade Kiddy Cook em Casa 

• Produção de viseiras para os Profissionais de Saúde pelo Instituto de Anatomia da FMUL  

• Voluntarismo dos estudantes de Medicina diante da pandemia  

 

 

INDICADORES 

 

“Ajude esta Causa – COVID-19” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: GPEQ - FMUL em Números #10 
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6. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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6.1 – PLANO DE CONTINGÊNCIA E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 

 

De modo a dar uma resposta adequada à pandemia, a FMUL preparou um Plano de Contingência (despacho 

18/2020, 4 março), adotando medidas de prevenção, deteção e encaminhamento de possíveis casos de 

contaminação, tendo sempre presente as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde e a Direção Geral da 

Saúde (DGS). Este Plano de Contingência procurou orientar a atuação da FMUL, como também das entidades 

parceiras, designadamente, o iMM-JLA, a AIDFM e a AEFML. Foi ainda criada a Comissão de Acompanhamento 

Coronavírus, para apoiar na definição de estratégias a adotar face à evolução da pandemia, gestão da 

comunicação e monitorização junto das Unidades da Faculdade (despacho 19/2020, 4 março). 

O Plano de Contingência teve por base os seguintes princípios: 

 Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de transmissão do vírus responsável pela COVID-19 

nos locais de trabalho, limitando a sua propagação; 

 Solicitar às autoridades sanitárias a identificação e resolução dos problemas, em situação de crise; 

 Gerir a informação, interna e externa, de modo a criar um clima de confiança institucional. 

O respetivo Plano é ainda alvo de permanente revisão e atualização de acordo com as orientações emitidas 

pelas entidades competentes, assim como a implementação de medidas se baseia nas indicações da 

Universidade de Lisboa e das autoridades nacionais de saúde. 

As principais medidas adotadas foram: 

 Acesso aos Edifícios 

• Uso obrigatório de máscara de proteção; 

• Aplicação de produto de desinfeção para pés na entrada dos edifícios; 

• Desinfeção de mãos à entrada dos edifícios; 

• Medição de temperatura corporal à entrada dos edifícios; 

• Uso obrigatório de bata em ambiente de laboratório; 

• Distanciamento de dois metros entre postos de trabalho, independentemente da sua natureza técnica, 

laboratorial ou administrativa; caso não seja possível obter este distanciamento, os seus responsáveis 

devem definir prioridades e estabelecer um plano de ocupação em regime de rotação. 

 Atendimento ao público 

• Atendimento não presencial, através de e‐mail, videoconferência ou telefone; em caso de ser presencial 

deverá ser agendado e reduzir o período do mesmo; 

• Atendimento presencial em balcão, através de barreiras físicas que limitem a proximidade entre os 

colaboradores e os utentes; 

• Garantir o espaço de cerca de um metro entre sujeitos, conseguido através de sinalética no solo; 

• Evitar qualquer contacto direto com o utente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo. 

A FMUL tem a intenção de implementar, como reconhecimento das suas boas práticas no âmbito da pandemia 

COVID-19, a obtenção do selo de confiança “COVID OUT” desenvolvida pelo ISQ (Instituto Português de 

Qualidade). Para o efeito, será efetuada uma gestão do risco de transmissão do Coronavírus SARS-CoV-2, cujo 

selo referido será emitido exclusivamente após a realização dos serviços de monitorização e implementação 

do(s) procedimento(s) previamente definidos. 
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Publicação e divulgação do Plano de Contingência com adoção de medidas de prevenção, deteção e 
encaminhamento de possíveis casos de contaminação (despacho 18/2020, 4 março) 

• Criação da Comissão de Acompanhamento Coronavírus – Definição de estratégias a adotar face à evolução 
da pandemia, gestão da comunicação e monitorização junto das Unidades (despacho 19/2020, 4 março) 

• Identificação de Colaboradores-Chave por Unidade – Colaboração do Responsável da Unidade e 2 membros 
previamente identificados para a operacionalização das medidas previstas (despacho 18/2020, 4 março) 

• Implementação das principais medidas de prevenção, segurança e distanciamento: 
- Adaptação dos espaços de trabalho e ensino (instalação de acrílicos e sinalização nos pavimentos) 
- Aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual (máscaras, gel desinfetante, etc.) 
- Reforço da limpeza e higienização frequente dos espaços (criação de manual de atuação específica) 
- Rastreio e medição da temperatura corporal 
- Disponibilização de salas de isolamento devidamente equipadas 
- Realização de testes virais e serológicos 

• Reabertura progressiva da Faculdade, retoma das atividades e acesso condicionado às instalações (limite de 
acessos, controlo e gestão de entradas e saídas e cumprimento das regras de etiqueta respiratória) 

(despachos 28/2020, 21 abril; 31/2020, 24 abril; 45/2020, 25 maio; 76/2020, 26 agosto)  

 

INDICADORES 

 

 

 
 

Testes Serológicos 
realizados pela ULisboa 

2.571 

Colaboradores FMUL 
Testados 

205 

Máscaras 
 

≈ 4.306 

  

 

Gel Desinfetante Mãos 

1.825 litros 
Álcool, Lixívia e Desinfetantes 

2.987 litros 
Termómetros 

14 
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Aquisição de Equipamentos no âmbito  Plano Contingência

75 Acríl icos (instalação em secretárias e serviços de atendimento ao público)

1.696 lt. Álcool Etíl ico

2.180 Aventais

1.120 Batas 

110 Borrifadores

3.842 Cobre pés 

880 lt. Desinfetante higienizante de superfícies

112 Dispensadores de parede gel desinfetante 

12 Dispensadores de pedal de gel desinfetante 

590 Fatos impermeáveis

290 lt. Lixívia

13.200 Luvas latex (pares)

54 Luvas nitrilo (pares)

1 Medidor de temperatura vertical

79kg Sabão azul e branco

400 Toalhitas desinfetantes

1.800 Toucas

590 Viseiras
 

 

Testes à COVID-19

2571 Testes serológicos realizados (Comunidade Ulisboa)

239 Colaboradores FMUL convocados

205 Colaboradores FMUL testados
 

 

Fonte de Dados: GT; UA 



 
 
 

Relatório sobre Impacto da Pandemia COVID-19 na FMUL 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

39 

6.2 – RECURSOS HUMANOS  

 

Em virtude do surto pandémico e a título excecional e temporário, a FMUL suspendeu todas as atividades letivas 

presenciais, promovendo e privilegiando, quanto aos seus colaboradores não docentes, as atividades laborais 

em regime de teletrabalho (despachos 28/2020, 21 abril; 46/2020, 1 junho). 

O termo “teletrabalho” surgiu em 1973 pelo Professor Universitário Jack Nilles, e deriva do conceito 

denominado, em inglês, telecommuting ou telework. Qualquer definição de teletrabalho assenta sempre em 

dois aspetos essenciais: o facto de se exercer à distância e o facto de implicar a utilização e recurso a tecnologias 

de informação e de comunicação. Assim, o teletrabalho consiste na realização de uma atividade profissional fora 

do local tradicional de trabalho, possibilitando a execução de tarefas à distância, através de mecanismos 

digitais, eletrónicos e de comunicação. 

Apesar da implementação do teletrabalho foram sempre mantidos os serviços mínimos presenciais. Foram 

exceção a este regime alguns colaboradores não docentes que, pela natureza das suas funções, efetuaram um 

regime misto (presencial e teletrabalho), embora sempre em modo de rotatividade e de acordo com uma 

retoma progressiva das suas atividades. 

Os dirigentes responsáveis por serviços da FMUL e responsáveis por Unidades Estruturais tiveram sempre a 

possibilidade de submeter para autorização da Direção – a título excecional e devidamente justificado – tarefas 

de colaboradores em regime presencial, num horário nunca superior a 50% do horário de trabalho, desde que 

não estivessem integrados numa das situações de exceção identificadas pelas entidades competentes (despacho 

46/2020, 1 junho). Em setembro, aquando da retoma das atividades presenciais, houve o cuidado de recorrer ao 

desfasamento de horários (despacho 77/2020, 26 agosto). 

Na FMUL o regime de teletrabalho exigiu algumas adaptações e uma (re)organização e modernização 

administrativa da Escola (AE4), acompanhando as exigências do contexto externo. Os serviços técnico-

administrativos adaptaram-se e, inclusive, melhoraram alguns dos seus procedimentos de forma a ir ao 

encontro das necessidades das partes interessadas e a garantir um serviço de qualidade.  

Associado ao teletrabalho ganhou também expressão a formação à distância. A constante divulgação e 

incentivo à formação profissional (OO11) efetuado pela Área dos Recursos Humanos e Vencimentos (ARHV) de 

ações formativas, algumas gratuitas, permitiu aos colaboradores da FMUL o acesso a formações online e, 

consequentemente, a um desenvolvimento profissional advindo. 

As restrições orçamentais que se têm vivido nos últimos anos, agravadas pela situação específica de pandemia, 

acarretaram dificuldades acrescidas no reforço do corpo docente. Neste contexto, e depois de auscultados os 

órgãos de decisão nesta matéria, foi decidido que nas novas acumulações ou na renovação das já existentes, os 

docentes clínicos que seriam contratados a 40% passassem a ser contratados a 30% (despacho 38/2020, 12 maio). 
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Implementação do regime de Teletrabalho e ajustes às formas de organização do trabalho e prestação dos 
serviços (despachos 28/2020, 21 abril; 46/2020, 1 junho; despacho 77/2020, 26 agosto): 

     - Atendimento online, essencialmente através de correio eletrónico 
     - Criação de novos procedimentos e circuitos, bem como desmaterialização de procedimentos 

administrativos já existentes 
     - Acesso remoto aos ambientes de trabalho através da VPN 
     - Realização de reuniões por videoconferência, recorrendo sobretudo ao Zoom e ao Skype 
     - Implementação da assinatura digital de documentos  

• Possibilidade de atividade laboral em regime presencial, através de submissão de planos devidamente 
justificados e, posteriormente, autorizados pela Direção para atividades presenciais, num horário nunca 
superior a 50% (despacho 46/2020, 1 junho) e/ou numa dinâmica de desfasamento horário (despacho 77/2020, 

26 agosto) 

• Restrições orçamentais no reforço do corpo docente, levando a que novas acumulações ou renovações de 
docentes clínicos contratados a 40% passem a ser contratados a 30% (despacho 38/2020, 12 maio) 

• Promoção e divulgação de ações de formação à distância desenvolvidas por diversas entidades, conduzindo a 
um aumento significativo de frequência em ações de formação online por parte de colaboradores não 
docentes. 

 

 

INDICADORES 

 

 

   

Colaboradores Não Docentes 
em Teletrabalho 

 

 80% 

Formação à Distância 
 
 

 709 horas 

Participações em Formação à 
Distância 

 

110 
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março a 

agosto*
setembro** Regime

 80%  5% Colaboradores em regime teletrabalho

 15%  85% Colaboradores em regime misto (teletrabalho/presencial)

 5%  10% Colaboradores em regime presencial

Colaboradores segundo o Regime de Trabalho

 
* Primeiro período que correspondeu ao período de confinamento generalizado em que a maioria dos colaboradores 
esteve em teletrabalho. ** Segundo período que foi instituído com base no despacho 77/2020 (26 de agosto), cujas 
atividades laborais presenciais foram conjugadas com recurso a desfasamento de horários. 

 

 

 

Volume 

(h)

Custo 

(€)

Participações 

(n)

Formação à Distância1 708h30 1 390 € 110

Formação Presencial2 93h30 285 € 9

Formação Mista3 180h00 1 385 € 1

Total 982h00 3 060 € 120

Formação Profissional

 
1) Das quais 3 ações, num total de 130h, planeadas antes do período de pandemia 
2) Ações realizadas entre janeiro e fevereiro de 2020 
3) Correspondente a uma ação planeada antes do período de pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: ARHV 
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6.3 – RECURSOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS  

 
Melhorar a infraestrutura tecnológica de apoio ao ensino (OO13) tem vindo a ser uma preocupação da FMUL e, 

devido aos constrangimentos impostos pela pandemia vigente, houve a necessidade de investir em novos 

equipamentos e em sistemas de suporte ao ensino e ao teletrabalho. 

A Faculdade procedeu, assim, à aquisição de novos equipamentos informáticos como computadores, discos de 

armazenamento, headsets, monitores, webcams, entre outros. Houve ainda a necessidade de configurar 

acessos à VPN – Virtual Private Networks – e garantir o trabalho remoto, nomeadamente, no caso dos serviços 

técnico-administrativos. 

Tanto no domínio das aulas à distância, eventos online e no regime de teletrabalho houve uma utilização em 

massa de plataformas informáticas, como o Zoom, Skype, GoogleDrive, entre outros; e ao nível dos exames 

online, recorreu-se à plataforma de exames QuizOne.  

A implementação do ensino remoto e do teletrabalho levou, inevitavelmente, a um aumento significativo de 

assistências técnicas. Todas estas adaptações exigiram, assim, um suporte técnico quase permanente e ao qual 

a Faculdade conseguiu responder, através da colaboração da Unidade de Tecnologias de Informação e 

Multimédia. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS  

 

• Suporte Técnico a: 

       - Aulas online - preparação e garantia das condições técnicas necessárias ao funcionamento letivo; 
       - Tratamento e gestão de informação resultante da gravação de aulas e disponibilização aos alunos; 
       - Exames online - apoio técnico a alunos e docentes no âmbito da plataforma QuizOne 
       - Eventos online (Webinars | FM Talks, entre outros) 
       - Pedidos de assistência remota (com aumento significativo) 

• Reforço de Equipamentos e Plataformas Informáticas: 

       - Aquisição de equipamentos informáticos (computadores desktop e computadores portáteis, 
         pens e antenas wireless, pens e discos de armazenamento, colunas de som, webcams e headsets, etc.)  
       - Disponibilização de equipamentos informáticos junto dos serviços e dos colaboradores para apoio ao 
         teletrabalho  
       - Aquisição de softwares de apoio ao ensino (QuizOne – plataforma de exames)  
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dados de março a julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Suporte Técnico  
Exames 

≈ 68 horas * 
 

Suporte Técnico 
Aulas 

≈ 2.239 horas 
 

Suporte Técnico 
Eventos 

≈ 180 horas 
 

 
 

Assistências 
Remotas 

2.999 * 

Novos Equipamentos 
Informáticos 

400 
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Equipamentos informáticos 

Aquisições 

Antenas wireless 10

Auscultadores 30

Cavalete Rotativo 20

Colunas de som 5

Computadores desktop 51

Computadores portáteis 10

Discos armazenamento 75

Headsets 25

Mesa de Projeção 30

Monitores 44

Pens armazenamento USB 10

Quadro Dupla Face 20

Tablets 15

Tv's 3

Videoprojector 20

Webcams 30

Workstations - imagem e vídeo 2
 

Suporte Técnico 

≈ 349 Horas de apoio técnico à preparação das aulas online

≈ 185 Horas de arquivo digital das gravações das aulas online

≈ 41 Assistências técnicas a alunos e docentes*

85 Exames realizados na QuizOne com apoio técnico*

3.045 Pedidos de suporte

18 Assistências realizadas presencialmente

Aulas Online

Exames Online

Assistências

 
* Dados de março a julho 

 

Fonte de Dados: UA; UTIM 
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6.4 – RECURSOS FINANCEIROS 

 

A FMUL tem vindo a garantir uma gestão financeira sustentável (OO14) assente no rigor e na contenção, 

premissas fundamentais num contexto de pandemia. 

Durante o período em causa (março a setembro 2020) e devido à atividade técnica e administrativa ter sido 

mantida essencialmente em teletrabalho, registou-se uma redução das requisições de material de economato e 

de outras requisições efetuadas ao exterior, traduzindo-se numa diminuição da despesa. É ainda de salientar 

que, o consumo de papel reduziu consideravelmente, tal como o consumo de toners e tinteiros, contribuindo 

assim positivamente para o meio ambiente. 

Por outro lado, houve um aumento no consumo de bens, serviços e equipamentos, resultante da 

implementação das medidas de prevenção e controlo da COVID-19, nomeadamente, através da aquisição de 

EPI’s (equipamentos de proteção individual), produtos e serviços de higienização e desinfeção, produtos de 

controlo de suspeitas de infeção pelo novo Coronavírus (testes e termómetros), equipamentos de sinalética e 

equipamentos tecnológicos e informáticos de apoio ao ensino e teletrabalho.  

Em termos de receita própria, o impacto maior decorreu da prorrogação do prazo para pagamento de 

prestações das propinas. No entanto, houve um impacto positivo na receita derivada dos donativos angariados 

no âmbito da campanha “Ajude esta Causa – COVID-19”. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Diminuição de requisições de bens, serviços e equipamentos (requisições internas e requisições ao 
exterior) 

• Redução do Consumo de Bens, Serviços e Equipamentos em: Papel, toners e tinteiros  

• Aumento do Consumo de Bens, Serviços e Equipamentos em: 

      - Equipamentos de proteção individual (EPI’s) 
      - Produtos e serviços de desinfeção 
      - Equipamentos tecnológicos e informáticos de apoio ao ensino e teletrabalho 
      - Testes à COVID-19 e equipamentos de medição da temperatura 
      - Sinalética para implementação de medidas de segurança 
      - Serviços de desalfandegamento  

• Aumento do valor acumulado da receita, devido aos donativos efetuados por outras instituições 
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INDICADORES 

 

 

Consumo 

 

 

 

Aquisição Equipamento 
Ensino/Teletrabalho 

169.215€ 

Aquisição  
Testes COVID-19 

5.147€ 

Aquisição EPI’s 
 

10.675€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 

- 2.812€ 
Toners/Tinteiros 

- 2.305€ 
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2.812 € Valor em consumo de papel

2.305 € Valor em consumo de toners e tinteiros

2.991 € Valor em consumo de material de limpeza e higiene*

10.675 € EPI's - Medida COVID

4.397 € Brigada Serv. Desinfeção COVID - Medida COVID

8.129 € Equip. Proteção Instalações COVID - Medida COVID

169.215 € Equip. Ensino/Teletrabalho COVID - Medida COVID

40.141 € Prod. Desinfetantes COVID - Medida COVID

5.680 € Sinalética COVID - Medida COVID

14.760 € Software Ensino - Medida COVID

5.147 € Testes COVID - Medida COVID

6.150 € Serv. Desalfandegamento - Medida COVID

3.074 € Equip. Medição Temperatura - Medida COVID

Redução

Aumento

Consumo de bens, serviços e equipamentos

 
*Período de março a agosto houve uma redução de 4.207 €, porém, com a retoma das atividades 
presenciais em setembro, passou a haver um aumento do consumo de material de limpeza e higiene 

 
 

Receita e Despesa 

 

25.133 €

24.765 €

‐502.008 €

Redução da receita própria - contingência "COVID19"

Aumento da receita própria - contingência "COVID19"

Valor acumulado com Instituições (Donativos)*

Valor acumulado com Propinas***

Valor acumulado com Taxas diversas**

 
*Apenas foram considerados os valores com impacto na receita (AMI, Banco de Portugal, Ajude esta Causa 
- We love Cook) 
** No período de março a agosto houve uma redução de 1.599€  
*** Esta redução inclui o impacto da redução do valor da propina entre o ano letivo 2018/2019 e 
2019/2020 para o MIM e LCN 
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Fonte de Dados: AGFP; UA 

 



 
 
 

Relatório sobre Impacto da Pandemia COVID-19 na FMUL 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

49 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
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SIGLA Designação

AA Área Académica

ABI Área de Biblioteca e Informação

AE Área Estratégica

AEFML Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

AIDFM Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina 

AMI Assistência Médica Internacional 

ANEM Associação Nacional de Estudantes de Medicina

APA Área dos Pólos Administrativos

ARHV Área de Recursos Humanos e Vencimentos

CAML Centro Académico de Medicina de Lisboa

CEPCD European Centre for Disease Prevention and Control

CODEM-LP Rede de Cooperação das Escolas Médicas de Língua Portuguesa

COVID-19 Coronavirus Disease 2019

CP Conselho Pedagógico

DEM Departamento de Educação Médica

DGS Direção-Geral da Saúde

EaD Ensino à Distância 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System

EIT Institute of Innovation and Technology

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

FMUL Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

GAE Gabinete de Apoio ao Estudante

GAOG Gabinete de Apoio aos Órgãos de Governo

GAPIC Gabinete de Apoio à Investigaão Científica, Tecnológica e Inovação
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SIGLA Designação

GC Gabinete de Comunicação

GIE Gabinete de Inovação e Empreendedorismo

GPEQ Gabinete de Planeamento Estratégico e Qualidade

GRP Gabinete de Relações Públicas 

GT Gabinete Técnico - Edificado e Sustentabilidade

H2020 Horizon 2020 

HSM Hospital de Santa Maria

IFA Instituto de Formação Avançada

iMM-JLA Instituto de Medina Molecular João Lobo Antunes

ISAMB Instituto de Saúde Ambiental

ISQ Instituto Português de Qualidade

LCN Licenciatura em Ciências da Nutrição

MIM Mestrado Integrado em Medicina

OE Objetivo Estratégico

OMS Organização Mundial de Saúde

OO Objetivo Operacional

P2020 Portugal 2020

RIEM Rede de Investigação em Educação Médica

SARS-CoV-2 Severe Respiratory Acute Syndrome - Coronavirus - 2

SNS Serviço Nacional de Saúde

UFC Unidade de Formação Contínua

UGPF Unidade de Gestão de Projetos Financiados 

ULisboa Universidade de Lisboa

UTIM Unidade de Tecnologias de Informação e Multimédia 
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ANEXOS 
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ANEXO I – PROJETOS SUBMETIDOS PELA FMUL E SEUS PARCEIROS NO ÂMBITO DA COVID-19 

 

Serviços / 

Parceiros FMUL
Nome do Projeto

Entidade 

Financiadora

Senior Life Project- Virtual Learning FCT

Projecto da EIT-Health em parceria com a Universidade de Coimbra EIT-Health

VITACOV: Vitamin D-related polymorphisms and vitamin D levels as risk

biomarkers of COVID-19 infection severity
FCT

Sistema automático de vigilância remota de sintomatologia Vital Covid -19 FCT

ReATeC - Remote Assessment and Telemonitoring of COVID-19 P2020

Sistema de monitorização partilhada em Cuidados Paliativos na Insuficiência Cardíaca FCT

Aplicações Móveis Baseadas em Inteligência Artificial para Resposta de Saúde Pública FCT

ICU4Covid - Cyber-Physical Intensive Care Medical System for Covid-19 H2020

RESPIROVID19 H2020

Cost-effectiveness and optimization of the Public Health (PH) effort for COVID-19 Track 

and Tracing activities in Portugal
FCT

Test, Test, Test: Diagnostic of COVID-19 FCT

Generating SARS-CoV2 seroconversion assay FCT

COVID-19 pneumonia outcome: an immunological approach FCT

Repository of single cell transcriptomes of COVID-19 immune cell subsets FCT

COVID-19 prognosis: innate immune determinants FCT

Immune senescence in COVID-19 FCT

RIGHT-NOW-RIGHT-HERE: Evidence-based off-label application of porphyrin-based 

medicines to fight SARS-CoV-2
FCT

High-throughput SARS-CoV2 neutralising antibodies assessment FCT

PLANTCOVID: Aplicações de extratos de plantas com ação dirigida ao SARS-CoV2 P2020

INNO4COV-19: Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance H2020

AIDFM

GIE

iMM
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ANEXO II – ATIVIDADES AEFML DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

 

Área Designação

Adaptada  

formato 

online

Adiada 

próximo ano 

letivo

Cancelada

Cursos de Línguas AEFML - LanguageCraft 

III Jornadas Workshops de Suturas 

IX Practical Essentials 

II MedEscape 

VIII Workshop de Pequena Cirurgia AEFML 

Revista RESSONÂNCIA 

11th AIMS Meeting 

Projeto Boomerang 

Projeto Zoom 

International Adolescent Health Week 

Projeto Saúde Porta a Porta 

Arborismo AEFML 

VII Corrida Saúde + Solidária 

II MedFit: Congresso de Medicina, Desporto e 

Nutrição


Solvin't It 

Mentoring 2.0 

Projeto Mentoring 

Embaixador Mentoring 

XIV Seminário do TFM 

Formação 

e 

Ciência 

Saúde Pública                      

e 

Sexual 

Desporto 

e 

Bem-Estar

Pedagogia 

e 

Educação Médica 
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Área Designação

Adaptada  

formato 

online

Adiada 

próximo ano 

letivo

Cancelada

Intercâmbios SCOPE 

Intercâmbios SCORE 

Twinning Project 

M4PA 

PET/T4PE 

Acompanhamento Erasmus 

Best Buddy 

Nexus 

ChangeMakers AEFML 

Workshop de Redução de Consumos 

Medicina Mais Perto: Moçambique 2020 

XVIII Hospital dos Pequeninos: Edição de Setúbal e 

Edição no Serviço de Pediatria do  HSM 


III Feira Solidária 

Em Uníssono 

III Ciclo de Arte e Cultura 

XXVIII Sarau Cultural 

XXVII Olimpíadas da Medicina 

Imagem e 

Divulgação 
Workshop de Imagem e Fotografia 

14 3 20Total de atividades

Cultural 

e 

Recreativo 

Relações     

Internacionais

Responsabilidade 

e 

Ação Social 
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