
  134 849     55 871

  309 968  

Publicação do Plano de Contingência Coronavírus e criação da
Comissão de Acompanhamento Coronavírus;
Operacionalização do Programa de Testagem COVID da ULisboa e
da FMUL e do Programa de Vacinação contra a Gripe;
Implementação do regime de teletrabalho e do regime misto
(presencial e teletrabalho);
Conclusão dos processos do Programa de Regularização
Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública –
PREVPAP;
Dinamização de ações de formação profissional à distância;
Intensificação do suporte técnico a aulas, exames e eventos online;
Investimento em novos equipamentos e plataformas informáticas
de apoio ao ensino à distância e ao teletrabalho;
Implementação da nova versão da plataforma E-learning Moodle;
Desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma
FenixEdu;
Aperfeiçoamentos na plataforma SAP;
Realização de obras de reabilitação e melhoramentos quer no
edificado, quer nas redes de tecnologias e informação;
Criação de novos procedimentos técnico-administrativos e de novos
circuitos, bem como a desmaterialização de procedimentos já
existentes;
Aumento do consumo e da despesa no âmbito das medidas de
combate e prevenção da COVID-19;
Desenvolvimento do SIGQ-FMUL (produção de instrumentos e
documentos de apoio ao mesmo).

No âmbito da área estratégica de Modernização Organizacional (AE4), a FMUL, mesmo vivendo
uma pandemia, teve como preocupação constante garantir a qualidade institucional e a
melhoria contínua dos serviços prestados, sendo de destacar o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do SIGQ-FMUL. 
Dada a importância de garantir o bem-estar de toda a comunidade FMUL num ano anómalo,
foram asseguradas as condições para que a Faculdade se mantivesse um local de trabalho
saudável e seguro para todos.
Ao nível dos recursos humanos destaca-se a implementação do teletrabalho ou regime misto
(presencial e teletrabalho), e em termos de recursos físicos é de salientar o investimento na
infraestrutura tecnológica de apoio ao ensino e teletrabalho.
Principais ações desenvolvidas:

Atividades e Indicadores 2020
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2020 em Análise

Ficha Técnica - Diretor: Prof. Doutor Fausto Pinto  |  Diretor Executivo: Mestre Luís Pereira 
Coordenação e Execução Técnica: Gabinete de Planeamento Estratégico e Qualidade  |  Fonte: Relatório de Atividades 2020
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Organização e Modernização Administrativa (AE4)

Apoio à Comunidade Estudantil - Espaço S

AE - Área Estratégica

Ensino Remoto e Teletrabalho

Medidas face à COVID-19

Testes COVID-19 à
Comunidade FMUL

1 769
Encargo Financeiro 

COVID-19*
Consumo de EPI's 

COVID-19

Investimento no Ensino
Remoto e Teletrabalho

80%
Colaboradores Não

Docentes em Teletrabalho

1 230
Horas de Formação

Profissional à Distância

4 604
Horas de Apoio Audiovisual
Ensino Remoto e Eventos

93
Estudantes 

Acompanhados

454
TOTAL Consultas

234
Consultas Online

O Espaço S é uma iniciativa conjunta da AEFML e do GAE - FMUL que tem como objetivo prestar apoio psicológico aos
estudantes da FMUL. 

*Testes, EPI’s e outros materiais


