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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
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O presente relatório foi produzido com o objetivo de analisar ao longo do tempo o impacto que a pandemia por 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) tem vindo a ter na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(FMUL) e identificar as principais consequências em termos organizacionais, operacionais e nas atividades 

desenvolvidas. 

 

A FMUL, desde março de 2020, que tem vindo a adaptar-se a uma nova realidade, com mudanças em todos os 

seus processos1, nas formas de organização de trabalho, nos procedimentos e na própria prestação de serviços. 

Estas mudanças têm vindo a ser constantemente alvo de atualização, de acordo com a evolução pandémica e 

com as diretrizes e recomendações dadas pela Direção Geral da Saúde (DGS), pelo Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Perante a nova realidade e o novo contexto académico houve a necessidade de identificar os principais 

impactos da COVID-19 nas atividades da Faculdade, através da identificação de indicadores pertinentes ao nível 

das diferentes áreas estratégicas (AE)2 da FMUL. O levantamento destes dados foi uma das dificuldades sentidas 

na produção do relatório, pelo que não há dados disponíveis para alguns dos indicadores e outros são 

apresentados com valores aproximados. 

Este relatório reporta ao 1.º semestre do ano letivo 2020/2021, correspondendo ao período de outubro de 2020 

a janeiro de 2021, embora no subcapítulo sobre o “Ensino Misto: Remoto e Presencial” o período considerado é 

de setembro de 2020 a janeiro de 2021, dado que alguns anos curriculares da pré-graduação iniciaram as aulas 

ainda durante o mês de setembro. Importa ainda referir que, sempre que possível, são realizadas análises 

comparativas com o semestre anterior, ou seja, com o 2.º semestre de 2019/2020 (março a setembro de 2020). 

Dadas as alterações no calendário de escolaridade e de exames, este relatório não contempla indicadores sobre 

a avaliação do ensino. 

Uma vez que o contexto de pandemia tende a prolongar-se no tempo, o relatório será atualizado 

semestralmente durante o ano letivo 2020/2021, contando assim, pelo menos, com mais uma edição. 

Num ambiente de grande incerteza e apesar dos vários impactos da pandemia na nossa Escola, realça-se, mais 

uma vez, o esforço de toda a Comunidade FMUL, estudantes, docentes, investigadores e não docentes, no 

sentido de manter e garantir a atividade pedagógica, científica e administrativa da Faculdade. 

 

 

                                                             
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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2. PRINCIPAIS IMPACTOS DA COVID-19 NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
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178 833 297

Aulas Online 

Pré e Pós-Graduação

Participantes em

Cursos Online de 

Formação Contínua 

Participantes em

Webinars  de Educação 

Médica

Sessões de 

Acompanhamento e 

Avaliação a Estudantes

• Arranque do ano letivo 2020/2021 com atividades letivas teórico-práticas e práticas em regime

   presencial 

• Continuação do ensino remoto e implementação do ensino misto (online  e presencial)

•  Lecionação do ciclo clínico do MIM em regime misto (online  e presencial) 

•  Realização do estágio clínico profissionalizante do 6º ano do MIM em regime presencial  

• Aditamento da avaliação de conhecimentos na pré-graduação para junho/julho

• Cancelamento de todas as modalidades de estágio e académicas

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

• Intensificação do apoio à comunidade estudantil em regime misto  (online  e presencial)

AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica

1 421

 

 

 

36 50 72 114

Projetos Submetidos

FMUL e Parceiros*

Publicações COVID-19 

Afiliadas ao CAML

Candidaturas aos 

Concursos GAPIC

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

• Promoção dos concursos GAPIC

• Organização do Dia da Investigação da FMUL, em formato online
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≈ 106 ≈ 172 14

Notícias e artigos COVID-19

na Newsletter e no Site

Publicações COVID-19 

nas Redes Sociais

Eventos Online

A3: Internacionalização e Relações Externas

• Atualização da página do site  dedicada a notícias sobre a COVID-19: “O nosso olhar pela pandemia” 

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

• Publicação do "Boletim FMUL em Números" com edições dedicadas ao impacto da COVID-19 na FMUL

• Organização de eventos online

• Participação da FMUL em eventos online  no âmbito de redes e parcerias (III Simpósio em Investigação do

   CEMP; II Simpósio de Intercâmbio em Medicina da Rede CODEM-LP)

 

1 854 37 711 €  57% 69 000 €

Testes realizados à 

Comunidade FMUL

Aquisição de EPI's Colaboradores Não 

Docentes em Regime Misto 
(presencial e teletrabalho)

Aquisição de Softwares 

de apoio ao ensino

AE4: Organização e Modernização Administrativa

• Atualização do Plano de Contingência Coronavírus e readaptação das medidas de prevenção, segurança

   e mitigação da pandemia

• Aumento da aquisição e consumo de EPI's e de outros bens no âmbito das medidas face à COVID-19

• Operacionalização de Programas de Testagem à COVID-19 e do Programa de Vacinação contra a Gripe

 

• Criação de circuito de informação para monitorização de casos de infeção por Covid-19 na Comunidade

   FMUL

• Continuação do regime de teletrabalho e sobretudo do regime misto (presencial e teletrabalho)

• Dinamização de ações de formação profissional à distância

• Apoio regular, técnico e administrativo, ao ensino remoto: aulas, exames e provas académicas online

• Investimento na adaptação de espaços pedagógicos e em novos equipamentos e plataformas

   informáticas de apoio ao ensino remoto e ao teletrabalho 

• Aumento da despesa decorrente das medidas COVID-19
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3. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 
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3.1 – ENSINO MISTO: REMOTO E PRESENCIAL 

 

A FMUL, mesmo perante um contexto pandémico, procurou garantir a excelência do ensino (OE1), 

implementando medidas para assegurar que o 1.º semestre do ano letivo 2020/2021 fosse afetado o menos 

possível, que decorresse sem qualquer prejuízo para os estudantes e com a máxima segurança para toda a 

comunidade Faculdade. 

O 1.º semestre do ano letivo 2020/2021 arrancou assim em regime misto, com ensino presencial e ensino 

remoto (aulas teóricas e seminários em formato online e aulas teórico-práticas e práticas em formato 

presencial) (despacho 99/2020, 4 novembro). No entanto, houve a necessidade de ir adaptando o 

funcionamento das atividades letivas e não letivas da FMUL, face ao agravamento da situação pandémica. No 

contexto das medidas extraordinárias do estado de emergência, impostas em janeiro de 2021, a Faculdade 

determinou que as atividades letivas da pré e pós-graduação fossem ministradas no formato de Ensino à 

Distância (EaD)3.  

O EaD ou ensino remoto já havia sido implementado na FMUL durante o 2.º semestre do ano letivo 2019/2020, 

tendo-se assim mantido as aulas por videoconferência, recorrendo à plataforma Zoom, tanto na pré 

(Licenciatura em Ciências da Nutrição - LCN e Mestrado Integrado em Medicina - MIM) como na pós-graduação 

(Doutoramentos, Mestrados e Cursos de Especialização e Avançados). 

No MIM houve, no entanto, algumas exceções, nomeadamente: no ensino clínico, que contou com um regime 

misto (ensino remoto e presencial) (despacho 7/2021, 21 janeiro); e no estágio clínico profissionalizante do 6.º 

ano, que decorreu no formato presencial dentro das condições de segurança necessárias, na medida em que 

apesar de todo o empenho para um ensino remoto inovador, o estágio presencial constitui um benefício 

adicional à formação médica. 

À semelhança do sucedido no 2.º semestre do ano letivo anterior, foram constituídas equipas multidisciplinares 

com colaboradores não docentes dos Serviços Técnicos e Administrativos para assegurar o apoio às aulas online, 

com a supervisão e suporte da equipa de audiovisuais da Faculdade (despacho 88/2020). 

Em termos de avaliação do ensino, é de salientar que as condições de funcionamento da época de exames 

foram redefinidas, pelo que a realização presencial dos exames da pré-graduação nos espaços da Faculdade 

ficou à consideração de cada regência, bem como o método a utilizar: papel, plataforma QuizOne (sistema de 

gestão e avaliação digital utilizada no ano letivo anterior, com uma interface especializada que permite quer a 

realização de exames de forma remota quer a vigilância dos mesmos) ou oral (despacho 114-2020, 14 

dezembro). A calendarização das avaliações foi também reprogramada e adiada para junho/julho, algumas das 

quais com a possibilidade de realização dos exames em formato presencial assim que a situação pandémica o 

permita, outras mantendo a realização em formato web (no caso dos exames orais previstos na 1.ª época) 

(despacho 7/2021, 21 janeiro). 

                                                             
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/ 

O EaD 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.  

https://www.edools.com/faq/o-que-e-ead/
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Relativamente à discussão dos trabalhos Finais do MIM e provas académicas da pós-graduação, mantiveram-se 

online, registando-se, contudo, uma diminuição face ao semestre anterior, a qual se deve certamente à 

prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações. 

No que respeita à mobilidade académica, dada a situação epidemiológica, todas as modalidades de mobilidade 

(incoming e outgoing) envolvendo a comunidade FMUL mantiveram-se canceladas (despacho 43/2020, 25 de 

maio). 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

Aulas, Avaliação e Provas Académicas: 

• Arranque das atividades letivas teórico-práticas e práticas em regime presencial (despacho 99/2020, 4 

novembro) 

• Realização de aulas online por videoconferência no ensino pré e pós-graduado, recorrendo à plataforma 
Zoom (despacho 7/2021, 21 janeiro) 

• Lecionação do ciclo clínico do MIM em regime misto (online e presencial) (despacho 7/2021, 21 janeiro) 

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

88/2020) 

• Suspensão do registo de assiduidade na App MyFénix e nas folhas de registo que impliquem assinatura 
por parte dos estudantes (despacho 70/2020, 20 julho) 

• Avaliação no ensino pré e pós-graduado: 
           - Definição das condições de funcionamento da época de exames - realização de exames no formato 

presencial, independentemente da tipologia de exame (papel, plataforma QuizOne ou oral) (despacho 
114/2020, 14 dezembro) 

           - Aditamento da avaliação de conhecimentos até que a situação epidemiológica permita a realização dos 
exames presencialmente (despacho 7/2021, 21 janeiro)  

           - Novo Calendário de Exames - 1.º Semestre do MIM (despachos 15 a 19/2020, 16 fevereiro) e 1.º Semestre 
             da LCN (despachos 20 a 22/2020, 16 fevereiro) - Época de exames a iniciar entre os meses de junho e julho 

• Realização de provas académicas online por videoconferência, recorrendo à plataforma Zoom (despacho 
7/2021, 21 janeiro) 

• Prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações até ao final do presente ano 
letivo (despacho 9/2021, 25 janeiro) 

Estágios e Mobilidade Académica: 

• Cancelamento de todas as modalidades de estágio e académicas (despacho 43/2020, 25 maio) 

• Realização do estágio clínico profissionalizante do 6º ano do MIM em regime presencial  
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Planeamento do 2.º semestre ano letivo 2020/2021: 

• Antecipação do início das atividades letivas do 2.º semestre para 1 de fevereiro (despacho 7/2021, 21 

janeiro) 

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

11/2021, 27 janeiro) 

 

INDICADORES 

 

Ensino Pré-Graduado 

 

 
Aulas Online - MIM 

865 
Aulas Online - LCN 

307 
 

 

 

1.º Semestre

2020/2021

2.º Semestre

2019/2020

1.º ano 114 96

2.º ano 189 93

3.º ano 122 100

4.º ano 116 270

5.º ano 324 289

6.º ano n/a 130

1.º ano 178 108

2.º ano 92 91

3.º ano 37 n/a

MIM

LCN

Aulas Online  *

 
* Não existem dados disponíveis sobre o n.º de horas de aulas online e n.º 

de docentes em aulas online 
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Discussão Online de  

Trabalhos Finais 

11 

 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020
Taxa de Variação

11 275 -96%

Discussões Online  de Trabalhos Finais

 

 

 

 

 

Processos de equivalência de grau - MIM 2

Entrevistas * - concurso especial para titulares de 

grau de licenciado
n/a

Outros Processos Académicos Online

  
* Realização de entrevistas para o concurso referido de 8 de fevereiro a 31 de agosto 
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Ensino Pós-Graduado 

 

 

 

 

  

Aulas Online 
Pós-Graduação 

249 

Horas Aulas Online 
Pós-Graduação 

1 249 

Docentes em Aulas Online  
Pós-Graduação 

277 
 

 

  

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

CAML 23 n/d 70 n/d n/d 30

Neurociências n/d n/d 144 n/d 32 n/d

Cuidados Paliativos 15 96 120 n/d 51 24

Doenças Metabólicas e 

Comportamento Alimentar 
25 66 192 n/d 25 47

Epidemiologia 0 73 n/d n/d n/d 29

Investigação Biomédica 7 n/a 17 n/a 2 n/a

Microbiologia Clínica e 

Doenças Infecciosas 
n/d 68 n/d n/d n/d 18

Neurociências 32 72 144 n/d 32 29

Nutrição Clinica 16 112 104 n/d 21 64

Oncobiologia 35 n/a 108 n/a 21 n/a

Reabilitação Cardiovascular 25 n/a 124 n/a 23 n/a

Epidemiologia 7 n/a 30 n/a 10 n/a

Introdução à Investigação 

Clínica: curso prático
6 36 18 n/d 9 9

Medicina Legal e Ciências 

Forenses
n/d 76 n/d n/d n/d 43

Oncobiologia 35 n/a 108 n/a 21 n/a

Avançados 

(PhDCAML)

Cursos Avançados 

PhDCAML 
23 4 70 n/d 30 4

Especialização

Aulas 

Online

Horas Aulas 

Online
Docentes

Cursos

Doutoramentos

Mestrados

 



 
 

Relatório sobre Impacto da Pandemia COVID-19 na FMUL 
1.º Semestre 2020/2021 (out. 2020 a jan. 2021) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

13 

 

 

 

Provas Académicas Online 
Mestrados 

13 

Provas Académicas Online 
Doutoramentos 

13 
 

 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Doutoramento 13 30 -57%

Mestrado 13 17 -24%

Provas de Agregação 2 n/d n/a

Provas Académicas Online Pós-Graduação

 

 

Apoio ao Ensino Remoto – Aulas e Exames 

 

Horas de apoio a aulas online na pré-graduação n/d

Colaboradores mobilizados para apoio às aulas online  na pré-graduação 38

Horas de apoio a aulas online  na pós-graduação 784

Colaboradores mobilizados para apoio às aulas online  na pós-graduação 57

Apoio Técnico e Admistrativo no Ensino Remoto

 

 

 

 

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

 

No sentido de promover a educação médica continuada à distância, junto dos docentes e estudantes da 

Faculdade, deu-se continuidade: aos Cursos de Formação Contínua (cursos de atualização, cursos de 

aperfeiçoamento, workshops, seminários e cursos livres), organizados pela Unidade de Formação Contínua 

(UFC), todos em formato online e com significativa adesão; e ao Programa de Formação em Educação Médica, 

constituído por webinars online em educação médica, organizados pelo Departamento de Educação Médica 

(DEM), e que têm mantido uma taxa de participação significativa. 

Ainda no domínio da educação médica importa referir a realização da 7.ª edição do evento Beyond Med, entre 

10 e 13 de novembro, pela primeira vez em formato online e com uma forte adesão. Esta iniciativa, organizada 

conjuntamente pelo Conselho Pedagógico (CP), DEM e Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de 

Lisboa (AEFML), tendo por objetivo refletir sobre a realidade do Ensino nas escolas médicas, contou com um 

programa científico diversificado, composto por diversos workshops, palestras, keynote lecture e mesas 

redondas, e reuniu prestigiadas figuras nacionais e internacionais.  

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Realização de cursos de formação contínua, todos em formato online  

• Realização de webinars organizados pelo DEM 

• Organização da 7.ª edição do evento Beyond Med, em formato online 

 

 

INDICADORES 

 

  

 

 

Participantes  
Cursos Online 

Formação Contínua  

178 

Participantes  
Sessões de Webinars 

DEM 

833 

Participantes 
7.ª Edição Online 

Beyond Med 

464 
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

CURSOS 5 8 -38%

Formato online 5 4 25%

Formato misto (presencial e online ) 0 4 -100%

PARTICIPANTES 178 161 11%

Cursos em formato online 178 112 59%

Cursos em formato misto (presencial e online ) 0 49 -100%

Cursos de Formação Contínua

 

 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Sessões 12 12 0%

Participantes 833 849 -2%

Webinars  DEM

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Num contexto de pandemia tornou-se ainda mais essencial assegurar o apoio à comunidade estudantil no 

âmbito do desenvolvimento pessoal, social e profissional. Neste sentido, o Gabinete de Apoio ao Estudante 

(GAE) continuou a garantir a integração dos novos alunos, bem como o desenvolvimento pessoal e social de 

todos os estudantes, procurando apoiar toda a sua trajetória e garantir o sucesso do seu percurso.  

Os diferentes projetos de apoio à comunidade estudantil mantiveram-se então ativos, tendo sido realizadas 

várias iniciativas online, de forma a proporcionar aos estudantes melhores condições de aprendizagem, mas 

também melhores condições para um desenvolvimento integral como indivíduos e futuros profissionais de 

saúde.  

É de referir ainda que, face ao cenário pandémico, no âmbito do Espaço S, o acompanhamento dos estudantes 

passou a ser feito preferencialmente à distância, porém, o apoio presencial manteve-se sempre que necessário, 

garantindo as condições de segurança. Importa destacar o aumento de consultas de apoio psicológico aos 

estudantes, comparando com o semestre anterior. 

Resultado do contexto atual e dos desafios impostos no ensino superior, nomeadamente ao nível do apoio 

psicológico aos estudantes, importa também destacar que a equipa do Espaço S participou no Painel 

“Intervenção Psicológica na Universidade de Lisboa: rostos; números; vontades…”, no V Congresso Nacional da 

Rede de Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior (RESAPES), intitulado “Mudam-se os Tempos, Mudam-

se as Vontades: Contributos da Psicologia no Ensino Superior” (10 e 11 de dezembro). O Espaço S, organizou 

ainda duas atividades em formato online: o evento “Dia do Deslocado”, em colaboração com o Núcleo de 

Cooperação Internacional (NCI) da FMUL e com o Departamento de Relações Internacionais da AEFML (14 de 

outubro); e o webinar sobre “Saúde Mental”, a convite da Federação Académica de Lisboa (26 de novembro). 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Espaço S (Projeto de prestação de apoio psicológico a estudantes) 
           - Realização de sessões em regime misto (online e presencial) de acompanhamento e avaliação aos 
             estudantes  
           - Organização de um webinar sobre “Saúde Mental” 
           - Organização do evento online “Dia dos Deslocados” 
           - Participação num painel do V Congresso online Nacional da RESAPES 

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

• 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 
           - Lançamento de Quizz Online de Natal 
           - Organização de eventos em formato online: Dia dos Mentores” | Big Mentor Theory; Dia do 
             Mentoring” | Match Week; Workshops online de Soft Skills 
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• 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) 

           - Organização de workshops e atividades online no âmbito das Job Talks | Up We Grow  

• Workshops de Iniciação Pedagógica – WIP’s (complemento à formação dos alunos monitores, permitindo um 
primeiro contacto com temas e conceitos da pedagogia e promovendo uma cultura pedagógica) 

           - Organização de workshops online 

 

    

INDICADORES  

 

 
  

Sessões Online de 
Acompanhamento  

256 

Sessões Online  
Solvin'It 

29 

Workshops Online  
Soft Skills 

4 
Sessões de Avaliação Online 

41 

Participantes  

2 984 

Participantes 

86 

   
 

 
 

Workshops e atividades  
Online Up We Grow 

11 
Participantes 

≈ 419 

Workshops Online  
WIP 

6 
Participantes 

179 
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Sessões de avaliação online 41 22 86%

Sessões de acompanhamento online 256 221 16%

Estudantes acompanhados online 62 61 2%

Visualizações webinar * 808 1700 -52%

Espaço S

 
* Webinar 2.º semestre 2019/2020: “Ansiedade e os exames online”; Webinar 1.º semestre 2020/2021: “Saúde Mental”. 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Sessões Online  Solvin'it 29 18 61%

Participantes nas sessões online Solvin'it 2 984 1 177 154%

Solvin'It

 
 

Participantes no "Dia dos Mentores" online | Big Mentor Theory 158

Participantes no "Dia do Mentoring " online | Match Week 156

Workshops online soft skills 4

Participantes nos workshops online soft skills 86

Mentoring

 
 

Workshops online "Up We Grow" 4

Participantes nos workshops online "Up We Grow" 96

Atividades online "Up We Grow" - Job Talks 7

Participantes nas atividades online "Up We Grow" - Job Talks 323

Mentoring 2.0

 
 

 

Workshops online - WIP's 6

Participantes nos WIP's 179

Workshops  de 

Inicação Pedagógica (WIP's)

 
 

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

 

Promover a Inovação e a Investigação Científica (OE2) é um dos objetivos estratégicos da FMUL, na medida em 

que se traduz em atividades complementares ao ensino, fundamentais na formação dos futuros médicos e de 

outros profissionais de saúde. E, perante o contexto pandémico, a ciência assumiu ainda maior relevância, pelo 

que a Faculdade procurou desenvolver iniciativas para fomentar a investigação e a produção científica, 

particularmente com ênfase na COVID-19. 

A FMUL continuou assim a sua participação em alguns projetos de investigação sobre a COVID-19 e submeteu 

novas candidaturas no mesmo âmbito, tal como alguns dos seus parceiros, sendo de destacar neste campo o 

papel ativo do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM-JLA).  

A Unidade de Gestão de Projetos Financiados (UGPF) continuou a assegurar a gestão administrativa e financeira 

de projetos em desenvolvimento e a apoiar a submissão de novas candidaturas, algumas das quais no âmbito da 

COVID-19. 

Já o Gabinete de Inovação e Empreendedorismo (GIE) continuou a divulgar várias iniciativas na área da inovação 

e empreendedorismo junto da comunidade FMUL, nomeadamente através da Newsletter Synergies. No caso do 

Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação (GAPIC), este tem desempenhado um papel 

impulsionador no fomento da atividade científica junto dos estudantes da pré-graduação e dos recém-

graduados, através dos seus concursos: Prémio GAPIC David-Ferreira (Melhor Trabalho Final MIM); 24.º 

Programa "Educação pela Ciência" | Bolsas CHULN/FMUL (Projetos de Investigação para Alunos); Bolsas para 

Jovens Médicos (Bolsas para Recém-Graduados em Medicina). Estes concursos decorreram em novembro de 

2020, sendo de salientar que a pandemia não teve qualquer impacto negativo no número de candidaturas 

submetidas, pelo contrário, houve um aumento considerável das mesmas nos vários concursos. 

Ao nível da realização/participação em eventos no âmbito da investigação, e como é habitual todos os anos, em 

dezembro realizou-se o Dia da Investigação da FMUL, organizado pelo GAPIC em colaboração com a AEFML, mas 

pela primeira vez em formato online dado o contexto de pandemia. O evento contou com uma forte adesão e 

foi avaliado positivamente pelos participantes. A FMUL, através do GAPIC e da AEFML, participou ainda na Noite 

Europeia dos Investigadores, que se realizou a 27 de novembro, também em formato online.  
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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 

       - Participação no projeto Covid Evidence Mapper – Fostering evidence for decision-making support and 
research collaboration by up-to-date mapping and querying of research, researchers and research 
resources (projeto da responsabilidade do Instituto de Saúde Baseada na Evidência (OMS) com o objetivo de 
mapear e atualizar em permanência os recursos COVID-19) 

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

• Atividades de Promoção e Divulgação da Ciência: 

       - Abertura dos Concursos GAPIC: Prémio GAPIC David-Ferreira – Melhor Trabalho Final MIM; Programa 
         “Educação pela Ciência” – Projetos de Investigação para Estudantes; Bolsas para Jovens Médicos – 
         Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL e Bolsa João Lobo Antunes para Apoio a Projeto de 
         Investigação 
       - Organização do Dia da Investigação da FMUL (GAPIC e AEFML), em formato online 
       - Participação na Noite Europeia dos Investigadores 2020 (GAPIC e AEFML), em formato online 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

Projetos FMUL - COVID-19 (*) 

 

 
 

Projetos Submetidos e Aceites  
(UGPF) 

4 

Colaboração em  
Projetos Covid-19 (ABI) 

4 
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Projetos iMM-JLA - COVID-19 (*) 

 

  

Projetos Submetidos 

28 
Projetos Aceites 

10 
 

 

 

Projetos AIDFM - COVID-19 (*) 

 

  

Projetos Submetidos 

4 
Projetos Aceites 

4 
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Atividades de Promoção da Ciência 

 

Concursos GAPIC Candidaturas

Prémio GAPIC David-Ferreira 27

24.º Programa "Educação pela Ciência" | Bolsas CHULN/FMUL 38

Bolsas para Jovens Médicos 7
 

 

 

Participantes 150

Trabalhos apresentados 30

Estudantes que apresentaram trabalhos 40

9.ª Edição do Dia da Investigação - Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Consultar anexo I 

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

 

A FMUL, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, continuou a garantir a disseminação e o 

acesso à informação científica. A ABI assumiu um papel fundamental neste domínio, disponibilizando e 

facilitando o acesso a recursos bibliográficos e documentais, sobretudo em suporte digital, bem como prestando 

apoio ao ensino, à investigação e à prática clínica, mesmo que à distância. Neste sentido, é de salientar no 1.º 

semestre do ano letivo 2020/2021, comparando com o semestre anterior, um aumento significativo do número 

de artigos enviados (43%), bem como um ligeiro acréscimo do número de pedidos de pesquisa bibliográfica 

(2%). 

A ABI manteve também a realização de sessões online de formação, de modo a promover o desenvolvimento de 

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

Com vista a analisar a produção científica do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML), a ABI elabora 

regularmente pesquisas e análises bibliométricas pelo que, no que respeita às publicações específicas sobre a 

COVID-19, importa mencionar que neste 1.º semestre de 2020/2021 houve um ligeiro decréscimo (-17%) em 

comparação com o 2.º semestre de 2019/2020. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• 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 

• 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) 
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INDICADORES 

 

   

Apoios ao acesso à  
Biblioteca Digital 

114 

Total de Artigos  
Enviados 

559 

Total de Pedidos de  
Pesquisa Bibliográfica 

199 
 

 

 

Publicações COVID-19  
Afiliadas ao CAML 

50 21 de março 

Formações Online para 
Utilizadores da Biblioteca 

2 
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Pedidos de outras Bibliotecas - Empréstimo Inter-Bibliotecas
[recebidos]

153 163 -6%

Pedidos a outras Bibliotecas - Empréstimo Inter-Bibliotecas
[enviados]

9 32 -72%

Total de artigos enviados 599 419 43%

Total de pedidos de pesquisa biográfica 199 196 2%

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Serviços de apoio à definição de estratégias de pesquisa - 

Revisões Sistemáticas COVID-19
4 9 -56%

Publicações COVID-19 afiliadas ao CAML 50 60 -17%

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Configurações VPN 28 36 -22%

Apoios ao acesso à Biblioteca Digital 114 159 -28%

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Zoom meetings [Serviço de Referência] 18 18 0%

Formações online  para utilizadores da biblioteca 9 12 -25%

Representações da ABI em encontros profissionais sobre 

adaptações dos serviços à pandemia COVID-19
2 2 0%

Serviços de pesquisa, seleção e difusão seletiva de informação COVID-19

Formação e Reuniões Online

Serviços de Referência (ABI)

Acessos online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas (OE3) é um objetivo estratégico da FMUL, o qual, num 

período atípico, foi mais difícil de concretizar devido aos constrangimentos da pandemia. No entanto, a 

Faculdade continuou a apostar na promoção da sua imagem no contexto nacional e internacional, havendo 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).  

O Gabinete de Comunicação (GC) deu continuidade à produção e divulgação de conteúdos, privilegiando o 

formato digital. Neste sentido, ao longo do 1.º semestre de 2020/2021, tanto na newsletter, no site, como nas 

diferentes redes sociais foi sendo dado destaque a iniciativas e informações relacionadas direta e indiretamente 

com a COVID-19, embora com uma diminuição na frequência e no número de publicações comparando com o 

semestre anterior. Esta tendência possivelmente deveu-se ao facto de já não ser uma temática nova e ser 

constantemente abordada por outros meios de comunicação. Ainda assim, importa salientar a presença ativa da 

Faculdade nas redes sociais, tendo havido uma forte aposta no Instagram com a publicação de stories sobre 

temas relacionados com a pandemia. 

Também o Boletim “FMUL em Números” (produzido pelo GPEQ - Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade), no qual mensalmente são divulgados indicadores institucionais recorrendo à infografia, contou, no 

período em análise, com duas edições dedicadas ao impacto da COVID-19 na FMUL. 

Em termos de eventos e outras iniciativas de carácter pedagógico e científico, estes continuaram a ser 

realizados no formato online e registaram uma diminuição no 1.º semestre de 2020/2021 face ao semestre 

anterior. De entre os vários eventos é de destacar o webinar sobre “COVID e a Informação e Conhecimento em 

Saúde”, tendo como principal objetivo esclarecer os participantes com informação fidedigna sobre a COVID-19.  

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Site – Atualização da página dedicada a notícias sobre a COVID-19: “O nosso olhar pela pandemia”  

• Redes Sociais – Publicações relacionadas com a COVID-19, principalmente no Instagram (stories) 

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

• Boletim FMUL em Números – Divulgação de indicadores sobre o impacto da COVID-19 na FMUL 

• Organização de eventos online 
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INDICADORES 

 

Site Institucional 

 
  

Novos Utilizadores  
Site 

102 885 

Visualizações na Home 
Site  

56 457 

Notícias – Página Covid-19  
Site 

81 
 

Redes Sociais 

 
 

 

Posts COVID-19 
Facebook 

38 

Tweets COVID-19 
Twitter 

76 

Stories COVID-19 
Instagram 

54 
 

 

Newsletter Eventos 

  

Artigos COVID-19 

25 
Eventos Online 

13 
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Novos utilizadores 102 885 250 369 -59%

Utilizadores provenientes das Redes Sociais 21 934 69 748 -69%

Taxa de crescimento de novos utilizadores -58% 83% -170%

Visualizações da Home 56 457 418 264 -87%

Taxa de crescimento de visualizações da Home -86% 24% -458%

Notícias na página dedicada à COVID-19 81 154 -47%

Visualizações da página dedicada à COVID-19 66 n/d n/a

Site  Institucional 

 

 

   

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Posts  COVID-19 38 132 -71%

Novos seguidores 675 513 32%

Likes  na página 13 593 464 2830%

Tweets  COVID-19 76 150 -49%

Novos seguidores 218 262 -17%

Posts  COVID-19 4 9 -56%

Stories  COVID-19 54 n/d n/a

Novos seguidores * 228 511 -55%

Twitter

Instagram

Redes Sociais

Facebook
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Artigos COVID-19 25 45 -44%

Newsletter

 

  

 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

Eventos suspensos/cancelados 2 47 -96%

Eventos online 10 18 -44%

Eventos online  sobre a temática "COVID-19" 3 n/d n/a

Eventos presenciais 1 6 -83%

Total de Eventos 14 18 -22%

Eventos FMUL

 

 

 

 

Edição #16 (dezembro):
Suporte Técnico ao Ensino Remoto e Teletrabalho

Impacto Covid-19

Edição #15 (novembro):
Consumo de Bens, Serviços e Equipamentos

Impacto Covid-19

FMUL em Números

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: GC; GPEQ; GRP 
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5.2 – COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

À semelhança do que aconteceu no ano letivo passado, a FMUL tem procurado estreitar as relações de 

cooperação com os seus parceiros, sobretudo através de contributos e iniciativas no âmbito da COVID-19. 

A Direção da Faculdade continuou a apoiar as múltiplas atividades em formato online da AEFML, a qual em 

contexto de pandemia tem procurado criar e organizar novas iniciativas, sendo de destacar: a “Semana dos 

Grupos Artísticos”, que conta com uma semana cultural dedicada a workshops online nas áreas temáticas de 

desenho, cinema, teatro e música; e o “Guia Desportivo”, com um conjunto de informações úteis à prática de 

exercício físico ao ar livre na zona de Lisboa, fornecendo um conjunto de locais e dicas para treinos em 

segurança, tendo em conta o atual contexto pandémico. 

Ainda no âmbito da cooperação institucional, é de referir a participação da FMUL nos seguintes eventos: III 

Simpósio em Investigação do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), realizado a 9 de dezembro e em 

formato online, com uma sessão de abertura subordinada ao tema “Ensino Médico em tempo de pandemia”; II 

Simpósio de Intercâmbio em Medicina, organizado pela Rede de Cooperação das Escolas Médicas de Língua 

Portuguesa (CODEM-LP), entre 4 a 5 de novembro, em formato online, e que contemplou diversos temas de 

interesse comum, incluindo os impactos da pandemia no ensino médico e na pesquisa científica na área da 

saúde.  

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• AEFML – Organização de múltiplas atividades online de carácter social, formativo, científico, cultural e 
recreativo  

• CEMP – Organização do III Simpósio em Investigação, em formato online 

• Rede CODEM-LP – Participação no II Simpósio de Intercâmbio em Medicina, em formato online 
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INDICADORES 

 

  

Atividades AEFML adaptadas  
para formato online * 

16 

Iniciativas no âmbito  
de Redes [CEMP; CODEM-LP] 

2 
 

 

 

 

 

 

5.3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Apesar da ativa colaboração da Faculdade de Ajudar em diversas iniciativas que fomentaram a relação com a 

sociedade civil no âmbito da solidariedade e responsabilidade social ao longo do 2.º semestre do ano letivo 

2019/2020, durante o 1.º semestre de 2020/2021 não se desenvolveu qualquer atividade desta natureza. 

Contudo, foram realizados alguns contactos para estabelecimento de parcerias para a promoção e organização 

de iniciativas previstas para o 2.º semestre de 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Consultar anexo II 
Fonte de Dados: AEFML; GRP 
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6. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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6.1 – PLANO DE CONTINGÊNCIA E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 

 

Consciente da importância em garantir o bem-estar físico, mental e social de toda a comunidade FMUL num 

contexto novo e anómalo, a Direção procurou promover as condições necessárias para que a Faculdade se 

mantivesse um local de trabalho saudável e seguro para todos. 

A Faculdade tem vindo a atualizar o seu Plano de Contingência (despachos 76 e 77/2020, 26 agosto), adaptando 

as suas medidas de acordo com a evolução da pandemia, tendo sempre presente as recomendações dadas pelo 

Ministério da Saúde e pela DGS, contando sempre com o apoio da Comissão de Acompanhamento Coronavírus 

(despacho 19/2020, 4 março). 

Neste sentido, continuou a haver a preocupação em dotar as instalações com meios indispensáveis ao eficaz 

cumprimento das normas de saúde pública, assegurando as principais medidas preventivas: distanciamento 

social, higienização das mãos e vigilância dos sintomas. Deu-se, igualmente, continuidade à aquisição e 

distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) junto das Unidades Estruturais e Serviços. 

Face ao agravamento da situação epidemiológica, a FMUL esteve envolvida em três iniciativas basilares, 

designadamente: articulação com o Programa de Testagem da infeção por NCI-CoV-2 da ULisboa; 

operacionalização do Programa de Teste Rápido para pesquisa de SARS-CoV-2 da FMUL (despacho 98/2020, 4 

novembro); e operacionalização do Programa de Vacinação contra a Gripe (comunicados do Diretor, 23 e 25 de 

setembro e 12 de outubro). 

No que respeita ao Programa de Testagem da infeção por SARS-CoV-2 da ULisboa, este visa a aplicação de testes 

à comunidade FMUL pela ULisboa em dois momentos diferentes no ano letivo 2020/2021, cuja primeira 

testagem foi efetuada entre outubro de 2020 a fevereiro de 2021 e a segunda testagem decorrerá entre março 

a julho de 2021. É de salientar que, no 1.º semestre de 2020/2021 houve um aumento significativo no número 

de testes realizados pela ULisboa à Comunidade FMUL, comparativamente com o semestre passado. 

O Programa de Teste Rápido para pesquisa de SARS-CoV-2 da FMUL foi criado pela Faculdade de modo a 

contribuir de uma forma ativa para a proteção da Saúde Pública, para a prevenção da propagação do vírus e 

para mitigar o impacto da pandemia no seio da comunidade académica e serviços de saúde parceiros (despacho 

98/2020, 4 novembro), tendo sido já realizados mais de 500 testes. É referir que a apesar deste teste rápido ser 

voluntário junto da comunidade FMUL, foi obrigatório no âmbito do processo de reconhecimento específico ao 

grau de Mestre em Medicina (despacho 110/2020, 18 novembro; despacho 113/2020, 11 dezembro). 

Quanto ao Programa de Vacinação contra a Gripe, iniciado a 9 de novembro, contou com uma forte adesão dos 

estudantes do 6 º ano que se voluntariaram para administrar cerca de 500 vacinas à comunidade FMUL, 

acompanhados pela Professora Emília Valadas, Diretora da Clínica Universitária das Doenças Infeciosas. 

A Faculdade, ciente da necessidade de prevenção, de proteção e de medidas de monitorização para possíveis 

ocorrências de casos de infeção por COVID-19, criou ainda um circuito interno de informação, através de uma 

caixa de correio eletrónico específica e criada para esse efeito: covid19@medicina.ulisboa.pt (comunicados do 

Diretor, 7 e 22 de outubro; despacho 4/2021, 15 janeiro). A criação deste circuito de informação tem sido crucial 

no rastreio e identificação de situações, no apoio e na referenciação de estudantes, docentes e não docentes. 

Em alturas mais críticas de evolução da pandemia registaram-se quase uma centena de mensagens diárias que 

foram sempre respondidas por uma equipa criada para esse efeito. 

mailto:covid19@medicina.ulisboa.pt
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

• Atualização do Plano de Contingência com adaptação e reforço das medidas de prevenção e mitigação da 
pandemia (despachos 76 e 77/2020, 26 agosto) 

• Adaptação permanente de estratégias a adotar face à evolução da pandemia (despacho 19/2020, 4 março) 

com o contributo da Comissão de Acompanhamento Coronavírus 

• Aquisição e distribuição de EPI’s junto das Unidades Estruturais e Serviços 

• Articulação com o Programa de Testagem à COVID-19 - Testagem da infeção por SARS-CoV-2 da ULisboa 

• Operacionalização do Programa de Testagem à COVID-19 - Teste Rápido para pesquisa de SARS-CoV-2 da 
FMUL (despacho 98/2020, 4 novembro) 

• Operacionalização Programa de Vacinação contra a Gripe (comunicados do Diretor, 23 e 25 de setembro e 12 de 
outubro) 

• Criação de um circuito de informação para monitorização de eventuais ocorrências de casos de infeção por 
COVID-19 na Comunidade FMUL, através de uma caixa de correio eletrónico específica para esse efeito 
(comunicados do Diretor, 7 e 22 de outubro; despacho 4/2021, 15 janeiro) 

 

 

 

 

INDICADORES 

 
 

Máscaras 
 

200 000 

Álcool, Lixívia e  
Desinfetantes 

735 litros 
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Testes realizados à 
Comunidade FMUL 

 

1 854 
 

Vacinas contra a Gripe 
administradas à Comunidade 

FMUL 

500 

 

 

 

Quantidade  Valor (€) 

Batas 100 00 21 771 €

Luvas nitrilo (pares) 3 000 1 100 €

Máscaras 200 000 14 840 €

Medidores de temperatura vertical 1 2 582 €

Álcool, Lixívia e Desinfetantes 735 l 997 €

Aquisição de Equipamentos no âmbito do Plano de Contingência
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1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020

Taxa de 

Variação

1 854 205 804%

FMUL 548 n/a n/a

ULisboa 1 306 205 537%

Alunos 1 679 53 3068%

Docentes/Investigadores 66 98 -33%

Não Docentes 109 54 102%

113 n/d n/a

FMUL 7 n/d n/a

Comunicados linha COVID 106 n/d n/a

Alunos 89 n/d n/a

Docentes/Investigadores 17 n/d n/a

Não Docentes 7 n/d n/a

Casos positivos, por público-

alvo

Testes COVID-19 à Comunidade FMUL

Total de testes realizados

Testes realizados, por 

instituição

Testes realizados, por 

público-alvo

Casos positivos

Total Casos Positivos

 
 

 

500

Alunos 377

Docentes 36

Não Docentes 53

Colaboradores iMM 26

Colaboradores AIDFM 8

Total de vacinas administradas

Vacinas contra a Gripe à Comunidade FMUL

Vacinas administradas, 

por público-alvo

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: GT; UA 
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6.2 – RECURSOS HUMANOS  

 

Por força das circunstâncias, a FMUL continuou a privilegiar o teletrabalho4 e o regime misto de trabalho 

(presencial e teletrabalho), o que se traduziu numa consolidação da (re)organização das atividades, dos 

procedimentos e métodos de trabalho, contribuindo assim de forma inovadora para a modernização 

administrativa da Escola (AE4).  

Dada a evolução da pandemia, a Faculdade teve de limitar a sua atividade presencial, determinando a adoção 

de escalas de rotatividade dos colaboradores em regime misto, sempre que a natureza das suas funções fosse 

necessária para assegurar o normal funcionamento dos serviços e garantir o cumprimento de deveres e 

obrigações essenciais (despacho 99/2020, 4 novembro).  

No entanto, em janeiro de 2021 foi inevitável uma medida mais restritiva por parte da Faculdade, dado o 

agravamento do contexto de saúde pública causado pela COVID-19, tendo sido necessário adotar, 

exclusivamente, o regime de teletrabalho. Ainda assim, existiram exceções para alguns colaboradores que 

tiveram que cumprir as suas tarefas em regime presencial, mas em horários desfasados, dada a especificidade 

das suas atividades, designadamente: apoio ao serviço de exames até ao dia 23 de janeiro; trabalhos de 

investigação em laboratórios e infraestruturas científicas; atendimento ao público nos serviços administrativos 

de caráter excecional, devidamente justificado e sujeito a marcação prévia; tarefas associadas ao serviço de 

expediente, manutenção geral, apoio aos biotérios entre outros (despacho 7/2021, 21 janeiro). 

Perante a necessidade da implementação do regime de teletrabalho e independentemente das várias 

consequências, vantagens e desvantagens que esta forma de trabalho possa acarretar, a Faculdade pretendeu 

analisar e avaliar o impacto que o teletrabalho e o regime misto têm tido, na vida profissional, pessoal e familiar 

dos colaboradores não docentes, bem como na sua saúde física e mental. Neste sentido, foi desenvolvido pelo 

GPEQ um inquérito por questionário, o qual foi aplicado aos colaboradores não docentes no mês de março, 

precisamente um ano após desde o início da pandemia e da adesão desta nova forma de trabalhar da 

Faculdade. 

Em termos de gestão de recursos humanos, apesar do contexto atípico, manteve-se a preocupação de garantir o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores, através da sua participação em ações de formação. Neste 

sentido, a formação à distância, embora com menos adesão no 1.º semestre de 2020/2021 comparativamente 

ao semestre passado, permitiu aos colaboradores a continuação do acesso a formações em formato online. O 

incentivo à formação profissional foi mantido pela Área dos Recursos Humanos e Vencimentos (ARHV), através 

da divulgação de várias ações formativas, grande parte gratuitas. 

 

 

 

 

                                                             
4 O teletrabalho surgiu em 1973, pelo Professor Universitário Jack Nilles, e 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. 
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

 

• Adoção do regime de teletrabalho e regime misto de trabalho (presencial e teletrabalho) (despachos 99/2020, 

4 novembro; despacho 7/2021, 21 janeiro) 

• Produção de um inquérito por questionário para avaliar o impacto do regime misto de trabalho (presencial e 
teletrabalho) nos colaboradores não docentes 

• Consolidação de novas formas de organização do trabalho e prestação dos serviços 

• Promoção e divulgação de ações de formação à distância 

 

 
 

INDICADORES 
 

 

 

 

 
Colaboradores Não Docentes 

em Regime Misto 

 57%  
[entre outubro e início de janeiro] 

 
Colaboradores Não Docentes 

em Teletrabalho 

 80%  
[a partir de janeiro] 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formação à Distância 
 

 666 horas 

 
 

Participações em  
Formação à Distância 

54 
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outubro²
novembro a 

janeiro²
janeiro²

março a 

julho¹
setembro¹

Colaboradores em regime teletrabalho  5%  15%  80%  80%  5%

Colaboradores em regime misto 
(teletrabalho/presencial)

 85%  70%  15%  15%  85%

Colaboradores em regime presencial  10%  15%  5%  5%  10%

Colaboradores segundo o Regime de Trabalho

2.º Semestre 2019/20201.º Semestre 2020/2021

 
¹ O primeiro período correspondeu ao período de confinamento generalizado em que a maioria dos colaboradores esteve em 
teletrabalho; o segundo período foi instituído com base no despacho 77/2020, 26 de agosto, cujas atividades presenciais foram 
conjugadas com recurso a desfasamento de horários. 
² O primeiro período manteve-se igual ao anteriormente mencionado com base no despacho 77/2020, 26 de agosto; o segundo 
período foi instituído com base no despacho 99/2020, 4 de novembro, em que 25% da equipa de cada Serviço/Unidade garantiu a 
prestação de trabalho em regime presencial; o terceiro período foi instituído com base no despacho 7/2021, 21 de janeiro, que 
determinou que os serviços administrativos ficassem em teletrabalho, salvo raras exceções devidamente identificadas que 
necessitam de prestação de trabalho presencial. 

 

 

 

Volume 

(h)

Custo 

(€)

Participações 

(n)

Volume 

(h)

Custo 

(€)

Participações 

(n)

Volume 

(h)

Custo 

(€)

Participações 

(n)

Formação à Distância 665h30 713,50 € 54 708h30 1 389,80 € 110 -6% -49% -51%

Formação Presencial 22h00 225,00 € 1 93h30 285,00 € 9 -76% -21% -89%

Formação Mista 00h00 0,00 € 0 180h00 1 385,00 € 1 -100% -100% -100%

Total 687h30 938,50 € 55 982h00 3 059,80 € 120 -30,01% -69% -54%

Formação Profissional

Taxa de Variação1.º Semestre 2020/2021 2.º Semestre 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: ARHV 
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6.3 – RECURSOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS  

 
No 1.º semestre de 2020/2021, apesar das circunstâncias decorrentes da pandemia, a Faculdade continuou a 

assegurar as condições necessárias ao funcionamento das atividades letivas no que diz respeito à melhoria dos 

espaços físicos e da infraestrutura tecnológica.  

Em termos de instalações, a FMUL investiu na adaptação dos espaços de ensino (salas de aula, auditórios, salas 

de estudo) e de investigação (laboratórios). 

No que diz respeito à infraestrutura tecnológica, houve um reforço no investimento para a aquisição de 

equipamentos e sistemas informáticos de suporte ao ensino e ao teletrabalho. No entanto, este investimento, 

sobretudo em colunas de som, headsets e webcams, foi menor do que aquele que foi realizado no semestre 

anterior, que permitiu à Faculdade dispor atualmente de vários equipamentos para responder às necessidades 

decorrentes do ensino à distância e do teletrabalho. 

Relativamente à utilização de plataformas e sistemas informáticos de suporte ao ensino à distância e ao 

teletrabalho, continuou-se a recorrer ao Zoom, Skype, GoogleDrive, entre outros. Houve também um 

investimento adicional na renovação da plataforma de exames QuizOne e na aquisição de uma nova plataforma 

para a criação da Biblioteca Digital. 

Quanto ao suporte técnico e audiovisual, apesar de não haverem dados disponíveis, este continuou a ser 

assegurado pela Unidade de Tecnologias de Informação e Multimédia (UTIM), através da colaboração da equipa 

dos audiovisuais, em termos de apoio ao ensino remoto; e da atuação da equipa de informática, ao nível das 

assistências técnicas, principalmente assistências remotas, fundamentais sobretudo no contexto de 

teletrabalho. 

 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS  

 

• Adaptação de espaços pedagógicos e de investigação 

• Reforço tecnológico para apoio ao ensino remoto e teletrabalho: 

       - Aquisição de equipamentos informáticos (ex: colunas de som, headsets e webcams) 
       - Aquisição e renovação de plataformas/softwares (ex: QuizOne, plataforma Biblioteca Digital) 

• Suporte Técnico a: 

       - Aulas online – preparação e garantia das condições técnicas e administrativas por equipas 
         multidisciplinares 
       - Exames online – apoio técnico a alunos e docentes no âmbito da plataforma QuizOne 
       - Eventos online (webinars, entre outros) 
       - Pedidos de assistência remota  
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

Novos Equipamentos 
Informáticos 

165 

Assistências Remotas 
[dados de out’ a dez’] 

1 364 

  

Investimento em Recursos 
Físicos 

66 074 € 

Investimento em Recursos 
Tecnológicos 

69 065 € 
 

 

 

Colunas de som 20

Headsets 80

Webcams 65

Total 165

Novos Equipamentos Informáticos
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28 559 €

37 515 €

Plataforma QuizOne 31 365 €

Bibliotaca Digital 37 700 €

135 139 €Total

Softwares  de apoio 

ao ensino 

Adaptação de Espaços Pedagógicos

Adaptação de Espaços de Investigação

Investimento em Recursos Físicos e Tecnológicos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Dados: UA; UTIM 
Dados sobre Suporte Técnico não disponíveis 
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6.4 – RECURSOS FINANCEIROS 

 

A FMUL tem vindo a garantir uma gestão financeira sustentável, no sentido de controlar ao máximo a despesa e 

executar plenamente a receita, com rigor, transparência e contenção necessários para controlar o impacto da 

pandemia face à emergência de novas e inesperadas despesas.  

De um modo geral, neste 1.º semestre de 2020/2021, assistiu-se a um aumento significativo do consumo geral 

de bens, serviços e equipamentos, o qual deveu-se, sobretudo, à implementação das medidas de prevenção e 

controlo da COVID-19, particularmente, no que respeita à aquisição de EPI’s e testes à COVID-19. Por outro lado, 

e à semelhança do que aconteceu no semestre anterior, registou-se uma redução do consumo de papel e de 

materiais de limpeza e higiene, devido sobretudo à atividade técnica e administrativa ter sido mantida 

essencialmente no regime teletrabalho.  

Em termos de receita, houve um aumento significativo no 1.º semestre de 2020/2021 comparando com o 

semestre anterior. Este aumento deveu-se ao aumento da receita de propinas na importância de 46.825,10€ e 

do aumento de taxas diversas em 100.357,73€. Quanto à despesa, os maiores encargos registados foram ao 

nível do pessoal e da aquisição de bens e serviços, sendo esta última decorrente do reforço das medidas COVID-

19. 

 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

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

      - Papel 
      - Material de limpeza e higiene 
      - Equipamentos de medição de temperatura 

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

      - Toners/tinteiros 
      - Testes à COVID-19 e EPI’s 

• Receita – Aumento do valor das propinas e das taxas diversas 

• Despesa – Aumento do valor das transferências correntes e aquisição de equipamentos 
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INDICADORES 

Consumo 

 

 

Aquisição  
Testes COVID-19 

13 000€ 

Aquisição  
EPI’s 

37 711€ 

 

 

1.º Semestre 

2020/2021

2.º Semestre 

2019/2020
Taxa de Variação

Papel 1 149,47 €     2 812 €             -59%

Toners e tinteiros 2 829,85 €     2 305 €             23%

Material de limpeza e higiene         475,72 € 2 991 €             -84%

EPI's - Medida COVID 37 710,62 €   10 675 €           253%

Testes COVID - Medida COVID 13 000,00 €   5 147 €             153%

Equip. Medição Temperatura - Medida COVID 2 581,77 €     3 074 €             -16%

TOTAL 57 747,43 €   27 004 €           114%

Valor (€) do Consumo de bens, serviços e equipamentos - contingência COVID-19

 

 

 

 

 

Papel 

1 149€ 
Toners/Tinteiros 

2 830€ 
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Receita e Despesa 

 

1.º Semestre 

2020/2021 ¹

2.º Semestre 

2019/2020 ²

Valor (€) acumulado com Instituições * 25,00 € 25 133,00 €

Valor (€) acumulado com Propinas ** 46 825,10 € -502 008,00 €

Valor (€) acumulado com Taxas diversas 100 357,73 € 24 765,00 €

Receita Própria - contingência COVID-19

 
* Apenas foram considerados os valores com impacto na receita; ** Inclui o impacto da redução do valor das 
propinas entre os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020 e entre 2019/2020 e 2020/2021, para o MIM e LCN 
¹ Comparação com período homologo do ano letivo 2019/2020; ² Comparação com período homologo do ano 
letivo 2018/2019 

 
 
 
 

1.º Semestre 

2020/2021  ¹

2.º Semestre 

2019/2020 ²

Receitas Próprias 1 271 094 € 2 274 484 €

Total 7 815 707 € 10 080 051 €

Receita

 
¹ Comparação com período homologo do ano letivo 2019/2020 
² Comparação com período homologo do ano letivo 2018/2019 

 

 

1.º Semestre 

2020/2021 ¹

2.º Semestre 

2019/2020 ²

Pessoal 4 871 575 € 7 487 705 €

Bens e Serviços 1 592 445 € 1 764 946 €

Equipamento 226 306 € 176 416 €

Transferências Correntes 145 499 € 100 907 €

Outras Despesas Correntes 46 715 € 84 576 €

Total 6 882 541 € 9 614 549 €

Despesa

 
¹ Comparação com período homologo do ano letivo 2019/2020 
² Comparação com período homologo do ano letivo 2018/2019 

 

 

 

 

Fonte de Dados: AGFP; UA 
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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 

APA Área dos Pólos Administrativos

ARHV Área de Recursos Humanos e Vencimentos

CAML Centro Académico de Medicina de Lisboa

CEMP Conselho de Escolas Médicas Portuguesas 

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 

EPI's Equipamentos de Proteção Individual

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

FMUL Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

GAE Gabinete de Apoio ao Estudante

GAPIC Gabinete de Apoio à Investigaão Científica, Tecnológica e Inovação
 



 
 

Relatório sobre Impacto da Pandemia COVID-19 na FMUL 
1.º Semestre 2020/2021 (out. 2020 a jan. 2021) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

50 

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 Horizonte 2020 

IFA Instituto de Formação Avançada

iMM-JLA Instituto de Medina Molecular João Lobo Antunes

ISBE Instituto de Saúde Baseada na Evidência 

LCN Licenciatura em Ciências da Nutrição

MIM Mestrado Integrado em Medicina

NCI Núcleo de Cooperação Internacional

OE Objetivo Estratégico

OMS Organização Mundial de Saúde

OO Objetivo Operacional

P2020 Portugal 2020

RESAPES Rede de Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior 

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

UFC Unidade de Formação Contínua

UGPF Unidade de Gestão de Projetos Financiados 

ULisboa Universidade de Lisboa

UTIM Unidade de Tecnologias de Informação e Multimédia 

WIP's Workshops de Iniciação Pedagógica 
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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

eMOTIONAL Cities - Mapping the cities through the senses of those who make them União Europeia

CoroPrevention - Personalized Prevention for Coronary Heart Disease União Europeia

SLEEP REVOLUTION - Revolution of sleep diagnostics and personalized health care based on 

digital diagnostics and therapeutics with health data integration
União Europeia

PHIRI -  Population Health Information Research Infrastructure União Europeia

Cost-effectiveness and optimization for COVID-19 Track and Tracing/Research4Covid19 FCT

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

19 infection severity
FCT

Remote Assessement and Telemonitoring  of COVID-19 - ReATeC P2020

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

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

Generating SARS-CoV2 seroconversion assay FCT

COVID-19 pneumonia outcome: na immunological approach FCT

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

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

Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance Comissão Europeia

All Together Against COVID-19 P2020

AIDFM

UGPF

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

Área Designação Presencial Online

Jornadas de Workshops  de Suturas x

Conferência: Líderes da Saúde - Segredos da Gestão 

Hospitalar
x

Boomerang x

Em UniSex x

Formações COVID 19 Alvalade - Escolas e Comunidade 

Cigana
x

Equipas AEFML x

Guia Desportivo x

2 em 1 | O melhor dos dois mundos x

Mentoring Match Week x

Sessões de Solvin' It x

7th Beyond MEd x

Workshops de Soft Skills (Mentoring) x

First Meeting e Workshop das CC e Mesas da RGAno x

Up We Grow (Mentoring) x

Workshop  de Iniciação Pedagógica (Solvin' It) x

Get2Know Erasmus x

Exchange Fair x

Projeto Nexus x

Bolsas Ação Social AEFML x

Noite de Natal x

Sessão Terapêutica da RADIOTERAPIA x

Drawing Sessions do CurArte x

6 16

Responsabilidade 

e 

Ação Social 

Cultural 

e 

Recreativo 

Total de atividades

Formação 

e 

Ciência 

Saúde Pública                      

e 

Sexual 

Desporto 

e 

Bem-Estar

Pedagogia 

e 

Educação Médica 

Relações     

Internacionais
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