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O Plano de Atividades da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) para 2022 foi elaborado 

ainda numa conjuntura afetada pela maior crise de Saúde Pública que a Humanidade já defrontou nos 

últimos 100 anos, devendo, pois, ser apreciado nesse contexto. Em 2022 procuraremos dar continuidade ao 

trabalho que tem vindo a ser efetivado, centrando-se nas linhas gerais traçadas no Programa de Ação da 

FMUL para 2018/2022, que apresentei quando da minha candidatura a um segundo mandato como Diretor 

da FMUL. 

A ação estratégia da nossa Escola visa ministrar um ensino de qualidade, aliado a uma investigação de 

excelência e a uma prática médica ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, assumindo-

se como uma instituição moderna, inovadora e aberta ao exterior, com capacidade de comunicar e de 

estreitar relações a vários níveis da sociedade num ambiente cada vez mais global. As circunstâncias 

decorrentes da pandemia que vivemos vieram ainda mais acentuar a necessidade duma formação médica 

de excelência, bem como a necessidade de inovar no desenvolvimento de metodologias de ensino e 

investigação que se adaptem melhor às condições atuais. 

As áreas estratégicas e respetivos objetivos estratégicos da FMUL para 2018/2022 encontram-se alinhados 

com as principais linhas orientadoras da Universidade de Lisboa (ULisboa), que acreditamos nos permitirão 

colocar num patamar cada vez mais competitivo a nível nacional e internacional, mesmo em condições 

adversas como aquelas que temos vindo a experienciar desde 2020. 

O Ensino e a Educação Médica constituem a principal área estratégica da Faculdade, sendo nossa 

preocupação constante garantir um ensino de excelência, acreditando todos os nossos ciclos de estudos pela 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), nove dos quais encontram-se atualmente em 

processo de avaliação. 

No ensino pré-graduado é de destacar no Mestrado Integrado em Medicina (MIM) a implementação, no ano 

letivo 2021/2022, do novo plano de estudos dos anos clínicos aos estudantes a frequentar o 4.º ano 

curricular, a qual foi adiada em função da pandemia, bem como o reconhecimento do Trabalho Final / Tese 

de Mestrado como uma unidade curricular isolada. Em 2022 pretendemos, igualmente, prosseguir com a 

discussão da proposta de alteração ao plano curricular do 1.º., 2.º e 3.º anos do MIM, apresentada pela 

comissão nomeada para o efeito. 

No plano do ensino pré-graduado daremos continuidade à promoção, desenvolvimento e dinamização das 

atividades no âmbito da Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), com a colaboração da Faculdade de 

Farmácia e da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, incluindo o reforço do ingresso 

de alunos internacionais. 
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O ensino pós-graduado prima pela qualidade do Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de 

Lisboa (CAML) e dos vários Cursos de Mestrado. Em 2022 pretendemos expandir a oferta formativa de cursos 

de especialização e de formação contínua, bem como continuar a promover iniciativas de educação médica, 

recorrendo aos novos formatos digitais, com a utilização das plataformas com quem temos estabelecido 

protocolos, como seja o Body Interact. 

Ainda no âmbito da utilização de novas plataformas digitais, pretende-se no próximo ano letivo desenvolver 

e implementar a recém-criada Biblioteca Digital, um repositório na web que visa disponibilizar à comunidade 

académica diversos materiais pedagógicos resultantes das atividades letiva e científica da nossa Escola. 

A Inovação e a Investigação Científica são áreas chave da Faculdade e, com o intuito de as desenvolver, 

iremos continuar a promover iniciativas de estímulo à atividade científica, ao empreendedorismo e à 

inovação junto da comunidade estudantil, docentes e investigadores, bem como a intensificar a procura de 

oportunidades de financiamento. 

Em 2022, pretende-se promover e projetar o Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos, dadas as suas 

valências para o exercício de atividades de ensino e investigação, o que permitirá que a Faculdade atinja um 

patamar de excelência, afirmando-se como instituição moderna e inovadora. 

Num ambiente competitivo e global, a Internacionalização e as Relações Externas representam uma área 

estratégica com um papel fundamental que temos procurado expandir, mesmo em tempos de pandemia, 

reforçando o espírito de parceria e colaboração internacional. Assim, para além de consolidar as relações 

institucionais existentes, nomeadamente com a ULisboa, o CAML e a Associação para Investigação, 

Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM), pretendemos continuar a expandir a rede de parcerias 

nacionais e internacionais, sendo de realçar neste domínio o reforço da colaboração no âmbito da Rede de 

Cooperação de Escolas Médica de Língua Portuguesa (CODEM-LP). 

A comunicação institucional continuará a ter um papel crucial na projeção da nossa Escola e da sua imagem, 

quer no plano nacional e quer no plano internacional, pelo que se continuará a apostar no reforço dos 

principais meios de comunicação e informação. 

Uma área estratégica transversal a toda a Faculdade é a Organização e a Modernização Administrativa, 

permitindo que esta seja uma instituição moderna, que acompanha a inovação e as exigências do exterior, 

garantindo um serviço de excelência. A conceção do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) veio 

sistematizar o trabalho desenvolvido na promoção e na garantia da qualidade da Escola, pelo que 

continuaremos a trabalhar no sentido de promover a certificação do nosso sistema interno de qualidade. 
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Com vista a continuar a prestar um serviço de qualidade a todas as partes interessadas, durante o ano de 

2022 pretende-se proceder à desmaterialização de vários procedimentos administrativos, bem como 

consolidar o circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados pessoais em consonância com o Regime 

Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

É, ainda, nossa prioridade continuar a implementar melhorias ao nível dos recursos físicos, em termos de 

infraestruturas físicas e tecnológicas; investir nos nossos recursos humanos, continuando a promover o seu 

desenvolvimento profissional e académico; bem como garantir uma gestão eficaz dos recursos financeiros. 

Os objetivos que pretendemos alcançar em 2022 dependem, em grande parte, da evolução da pandemia 

bem como de alterações estruturais, sobretudo no âmbito da política educacional, científica e de saúde. 

Contudo, é nosso dever continuar a criar as condições para o desenvolvimento duma escola médica moderna, 

adequada às necessidades de hoje e aos desafios de amanhã, que nos coloque no patamar de excelência. 

Uma palavra final de profundo agradecimento a toda a família FMUL que, em tempos extraordinariamente 

difíceis, teve uma postura e um comportamento exemplar, que permitiu continuarmos a prestar um serviço 

de qualidade mesmo em circunstâncias muito adversas. Quero, ainda, agradecer, em particular, aos 

Subdiretores, Professora Ana Sebastião e Professor Mamede de Carvalho, bem como ao Diretor Executivo, 

Mestre Luís Pereira e à Dra. Isabel Aguiar, e nas suas pessoas a todo os colaboradores da FMUL, bem como 

aos Presidentes dos restantes órgãos da Faculdade, Conselho de Escola, Conselho Científico e Conselho 

Pedagógico. Uma palavra de grande apreço pela excelente relação institucional com a Reitoria da ULisboa, 

em particular o Senhor Reitor, bem como com outros parceiros institucionais, no âmbito do CAML, o Dr. 

Joaquim Ferro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 

(CHULN), Professora Maria do Carmo Fonseca e Professora Maria Mota, Presidente e Diretora Executiva do 

Instituto de Medicina Molecular (iMM), Professor José Velosa, Presidente da AIDFM. Um destaque especial 

para a cooperação franca, leal e produtiva estabelecida com a Associação de Estudantes da Faculdade de 

Medicina de Lisboa (AEFML). 

Acreditamos que com o entusiasmo e empenho de todos, estudantes, investigadores, colaboradores 

docentes e não docentes, continuaremos a construir uma Escola que honra o passado e constrói o futuro! 

 

Prof. Doutor Fausto J. Pinto 
Diretor da FMUL 
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2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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2.1. FMUL em Números 

 

 
* Dados provisórios a 9 de novembro de 2021, dados oficiais apenas a 31 de dezembro de 2021.  
**Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano através do Concurso Nacional de Acesso (regime 
geral e regimes especiais) e Concurso Especial para Acesso ao Curso de Medicina por Titulares com o 
Grau de Licenciado. 
*** Dados de 2021/2022 apenas poderão ser apurados no final do ano letivo. 
**** Dados provisórios a 15 de outubro de 2021, dados oficiais apenas a 31 de dezembro de 2021.  

 

 
* Dados provisórios a 9 de novembro de 2021, dados oficiais apenas a 31 de dezembro de 2021. 
** Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano da LCN através do Concurso Nacional de Acesso 
(regime geral e regimes especiais). 
*** Dados de 2021/2022 apenas poderão ser apurados no final do ano letivo. 

  

Curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) 2021/2022

Estudantes Inscritos* 2 219

Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano** 366

Trabalhos Finais***
324

[2020/2021]

Diplomados**** 360

Mobilidade Incoming ***
149

[2020]

Mobilidade Outgoing ***
142

[2020]

Projetos de Apoio aos Estudantes 8

Curso de Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) 2021/2022

Estudantes Inscritos* 99

Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano** 32

Mobilidade Incoming ***
0

[2020]

Mobilidade Outgoing ***
4

[2020]
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* Dados de 2021/2022 apenas poderão ser apurados no final do ano letivo. 
** Dados até 10 de outubro de 2021. 

 
 
 

 
* Dados WoS Core Collection - Clarivate Analytics [2021.10.25]. 
** Dados Repositório ULisboa [2021.10.25]. 
*** 28 novos projetos (2020/2021) e 19 projetos prorrogados (2018/2019; 2019/2020). 
 

Formação Pós-Graduada 2021/2022

Doutoramentos - Estudantes Inscritos*
231

[2020/2021]

Mestrados - Estudantes Inscritos*
314

[2020/2021]

Cursos de Especialização - Estudantes Inscritos*
26

[2020/2021]

Cursos não conferentes de grau no ambito do PhDCAML*
13

[2020/2021]

Cursos não conferentes de grau no ambito do PhDCAML - Inscritos*
87

[2020/2021]

Doutoramentos - Diplomados
20

[2021]

Mestrados - Diplomados
39

[2021]

Cursos de Formação Contínua**
13

[2021]

Cursos de Formação Contínua - Inscritos**
233

[2021]

Investigação e Produção Científica 2021

Unidades Estruturais 67

Publicações CAML*
786 | 8 649

[2021 | 2017-2021]

Total de Citações CAML*
68 779

[2017-2021]

Total de Citações CAML sem autocitações*
66 479

[2017-2021]

Média de Citações por item
10,58

[2017-2021]

Índice-h*
92

[2017-2021]

Documentos depositados FMUL / iMM no Repositório da ULisboa** 6 741

Projetos de Investigação Estudantes MIM (GAPIC)***
57

[2020/2021]
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Dados a 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

 
Dados até 2 de novembro de 2021. 
* Bolseiros de Investigação ou Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia a exercer funções em 
projetos internos da FMUL. 

 
 
 

 

 

Comunicação e Promoção Institucional 2021

Número de edições - news@fmul 8

Média de artigos por edição - news@fmul 20

Média de vizualizações por edição - news@fmul 30 167

Visitas - Portal 1 367 463

Seguidores - Redes Sociais 26 332

Cooperação e Relações Externas 2021

Instituições Afiliadas 34

Instituições europeias parceiras - Programas de Mobilidade 58

Novos Protocolos 6

Recursos Humanos 2021

Docentes 678

Investigadores 30

Bolseiros* 3

Não Docentes 161

Horas de Formação Profissional 1 500

Recursos Físicos e Financeiros 2021

Espaço Físico 19 715,82m2

Orçamento 18 852 122 €
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AE – Área Estratégica 
* Dados relativos ao 1.º semestre 2020/2021; dados do 2.º semestre não disponíveis. 
** A % de colaboradores não docentes em Teletrabalho e/ou Regime Misto foi diferente em diversos períodos, 
de acordo com as diretrizes da Direção, que tiveram por base a evolução do contexto pandémico e as 
recomendações da DGS. Assim, considerou-se o período de maior impacto, coincidente com as fases de 
confinamento obrigatório existentes. 
Fonte: 2.º Relatório sobre o "Impacto da COVID-19 na FMUL" (1.º semestre 2020/2021, out' 2020 a jan' 2021); 
3.º Relatório sobre o "Impacto da COVID-19 na FMUL" (2.º semestre 2020/2021, fev' 2020 a set' 2021). 

 

 

  

Aulas Online  Pré e Pós-Graduação * 1 721

Exames Online  MIM e LCN 93

Provas Académicas Online  Pré e Pós-Graduação 340

Participantes em Cursos Online  da Formação Contínua 300

Participantes em Webinars  de Educação Médica 1 112

Sessões Online  Psicoeducativas, de Acompanhemento e de Avaliação a Estudantes 885

Projetos Submetidos no âmbito da COVID-19 (FMUL e Parceiros) [AIDFM, iMM] 50

Publicações COVID-19 Afiliadas ao CAML 66

Participantes nos Cursos Online  de Apoio à Investigação 271

Notícias - Página COVID-19 no Site 92

Artigos Publicados na Newsletter  sobre a COVID-19 43

Publicações nas Redes Sociais sobre a COVID-19 259

Edições do Boletim "FMUL em Números" sobre o Impacto da COVID-19 na FMUL 6

Eventos Online 32

Testes à COVID-19 realizados na Comunidade FMUL 4 743

Encargo Financeiro no âmbito COVID-19 22 282 €

Investimento na Aquisição de EPI's 39 456 €

Investimento no Ensino Remoto e Teletrabalho 138 130 €

Colaboradores Não Docentes em Teletrabalho e/ou Regime Misto ** [presencial e teletrabalho] 80%

Horas de Formação Profissional à Distância 1 677

Impacto COVID-19

AE2: Promoção e Inovação da Ciência

AE3: Internacionalização e Relações Externas

AE4: Organização e Modernização Administrativa

AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica
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2.2. MISSÃO, VISÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) é uma das 18 escolas que compõem a 

Universidade de Lisboa desde a fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa, em 

2013. 

Historicamente, a origem da Faculdade de Medicina remonta à Real Escola de Cirurgia, criada em 1825 no 

Hospital de S. José, e, posteriormente, designada por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836). Com a 

implantação da I República (1910), assiste-se a uma reestruturação do ensino superior e, com ela, à criação, 

em 1911, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

Localizada, inicialmente, no edifício do Campo de Sant’Ana, é transferida, em 1956, para o edifício do Hospital 

de Santa Maria, sendo as suas instalações ampliadas em 2004, com a entrada em funcionamento do edifício 

Egas Moniz e em 2020, com a inauguração do Edifício Reynaldo dos Santos. 

A FMUL integra, em conjunto com o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM-JLA) e com o 

Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (HSM-CHULN), o Centro Académico 

de Medicina de Lisboa (CAML), criado em 2009, um conceito inovador e pioneiro a nível nacional da 

organização dos centros de ensino, investigação e prática médica diferenciada. 

A excelência e prestígio da FMUL são reconhecidos a nível nacional e internacional, tendo sido distinguida 

em 1928, com a atribuição da Ordem de Sant’Iago da Espada e, mais recentemente, em 2015, com a medalha 

de Serviços Distintos “Grau Ouro” do Ministério da Saúde. 

 

MISSÃO 

A FMUL tem por Missão “(…) a formação de médicos, o ensino e a investigação da Medicina e das ciências 

essenciais à promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da doença, através da 

criação, transmissão e difusão de ciência, tecnologia e cultura, no respeito pela liberdade intelectual e pela 

ética, reconhecimento do mérito e sentido de serviço à comunidade.” (Estatutos da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa, título I, artigo 1.º, n. º2). 

 

VISÃO 

É Visão da FMUL consolidar a sua posição como Instituição de referência no ensino da medicina e da nutrição 

e na investigação biomédica nacionais e, integrada no CAML, constituir-se como Instituição académica 

relevante nos contextos nacional e internacional.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A FMUL está organizada em Órgãos de Governo, 

Unidades Estruturais e Serviços (Figura 1 – Estrutura 

da FMUL). 

De acordo com os Estatutos da FMUL (Diário da 

República, N.º 102/2018, de 28 de maio) são Órgãos 

de Governo: o Conselho de Escola, o Diretor, o 

Conselho Científico, o Conselho Pedagógico e o 

Conselho de Gestão (Anexo I - Composição dos 

Órgãos de Governo, pp. 48-50). Compõem a FMUL 67 

Unidades Estruturais, que consistem em unidades de 

ensino, investigação e de prestação de serviços na área da saúde, compreendendo 33 Clínicas Universitárias, 

12 Institutos, 5 Laboratórios, 1 Departamento, 10 Áreas Disciplinares Autónomas e 6 Unidades de 

Investigação Autónoma (Anexo II – Organograma Macro da FMUL, p. 51 e Anexo III – Organograma das 

Unidades Estruturais da FMUL, p. 52). 

As Unidades Estruturais assumem um papel fundamental na prossecução da missão da Faculdade e no 

cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos, através das atividades científica, pedagógica e clínica 

que desenvolvem. 

A FMUL dispõe ainda de uma estrutura de apoio técnico-administrativo às atividades que integram a missão 

da Faculdade, a qual compreende os Serviços de Gestão Central e as Assessorias Institucionais (despacho 

6121/2020, Diário da República, 2.ª série – N.º 110/2020, de 5 de junho, pp. 143-151; despacho 44/2020, 26 

maio). Dos Serviços de Gestão Central fazem parte a Direção de Serviços de Gestão Administrativa (Área de 

Recursos Humanos e Vencimentos; Área de Instalações, Equipamentos, Aprovisionamento e de Tecnologias 

de Informação); a Área de Gestão Financeira e Patrimonial; a Área Académica; a Área dos Polos 

Administrativos e a Área de Biblioteca e Informação. As Assessorias Institucionais contemplam a Área de 

Apoio aos Órgãos de Governo; o Instituto de Formação Avançada; o Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade; o Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação; o Gabinete de Inovação e 

Empreendedorismo; o Gabinete de Apoio ao Estudante; e o Gabinete de Comunicação (Anexo IV - 

Organograma dos Serviços Técnico Administrativos da FMUL, p. 53). 

  

Figura 1 – Estrutura Organizacional da FMUL 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/fmulestatutos20180528.pdf
https://files.dre.pt/2s/2020/06/110000000/0014300151.pdf
https://files.dre.pt/2s/2020/06/110000000/0014300151.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-44-2020.pdf
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS 
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

A ação estratégica da FMUL integra-se na Visão da ULisboa: “… promover a sua coesão e espírito identitário, 

atrair os melhores estudantes, promover a interação da Universidade de Lisboa com o tecido produtivo e 

os poderes públicos, promover o rejuvenescimento, a qualificação e a mobilidade dos Recursos Humanos, 

reforçar a capacidade de intervenção e influência da Universidade de Lisboa em espaços internacionais 

estratégicos, assegurar a consolidação de um Sistema de Gestão da Qualidade, criar oferta cultural para a 

Universidade e para a Cidade de Lisboa, promover a responsabilidade social e as atividades de desporto, 

saúde e bem-estar na Universidade de Lisboa bem como melhorar as infraestruturas ao dispor da 

comunidade académica.” 

Neste sentido, a estratégia da Faculdade assenta num ensino de qualidade, aliado a uma investigação de 

excelência e a uma prática da Medicina ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, com 

impacto direto na comunidade envolvente. As 4 grandes áreas estratégicas (AE) da FMUL são assim: Ensino, 

Pedagogia e Educação Médica (AE1); Promoção e Inovação da Ciência (AE2); Internacionalização e Relações 

Externas (AE3); Organização e Modernização Administrativa (AE4).  

 

 

 AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica 

O ensino, a aprendizagem e a educação constituem a área estratégica central da FMUL, na medida em que é 

sua missão formar profissionais de saúde, com especial destaque para os médicos, com uma sólida formação 

científica; com capacidade de autoaprendizagem e de lifelong learning; com competências de comunicação 

com os doentes, com os pares e com a sociedade; habilitados para trabalhar em equipas profissionais 

multidisciplinares; atentos aos desafios contemporâneos da Saúde e da Ética na Medicina e Ciências da 

Saúde; aptos para integrarem útil e criativamente os Sistemas de Saúde em vigor na sociedade e capazes de 

fazer escolhas informadas relativamente às suas carreiras profissionais. 

A Faculdade ministra cursos pré-graduados, sendo de realçar o Mestrado Integrado em Medicina (MIM), 

acreditado pela A3ES em 2018 por um período de quatro anos. Desde o ano letivo 2018/2019, a FMUL 

ministra igualmente a Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), com a colaboração das Faculdades de 

Farmácia (FF) e de Motricidade Humana (FMH) da ULisboa, tendo este curso sido acreditado pela A3ES em 

2017, por um período de seis anos. A FMUL colabora ainda, no âmbito do 1.º ciclo, no curso básico de 

Medicina da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (UMa) e no Mestrado Integrado em 

Engenharia Biomédica (MIEB), do Instituto Superior Técnico (IST). 
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No ano letivo de 2021/2022, estão inscritos no MIM, 2 219 estudantes (dados provisórios a 9 novembro 

2021), tendo em 2021 concluído o curso 360 estudantes (dados provisórios a 15 de outubro 2021); quanto à 

LCN, estão inscritos 99 estudantes (dados provisórios a 9 novembro 2021). 

Dada a situação de pandemia o ano letivo 2020/2021 arrancou em regime misto (despacho 99/2020, 4 

novembro), com ensino presencial (aulas teórico-práticas e práticas) e ensino remoto (aulas teóricas e 

seminários). No entanto, houve necessidade de ir adaptando o funcionamento das atividades letivas e não 

letivas da Faculdade face ao agravamento da situação pandémica. No contexto das medidas extraordinárias 

do estado de emergência, impostas em janeiro de 2021, os calendários escolar e de exames do MIM e da 

LCN para o 2.º semestre foram alterados (despachos 12/2021 e 13/2021, 29 janeiro) e a Faculdade 

determinou que as atividades letivas da pré e pós-graduação fossem ministradas à distância (despacho 

7/2021, 21 janeiro), tendo-se recuperado o programa de ensino remoto já implementado no 2.º semestre 

do ano letivo 2019/2020. Contudo, no MIM foram introduzidas algumas exceções, nomeadamente no ensino 

clínico – ministrado em regime misto –, e no estágio clínico profissionalizante do 6.º ano, que decorreu em 

contexto clínico assistencial, dentro das condições de segurança necessárias, uma vez que se considerou que 

o estágio presencial é essencial à formação médica. À semelhança do sucedido no 2.º semestre do ano letivo 

anterior, no início de 2020/2021 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 11/2021, 27 janeiro). 

Relativamente à avaliação do ensino, no ano 2020/2021 esteve previsto que a mesma se realizasse 

presencialmente, ficando a cargo de cada Regência a definição do método a utilizar: suporte em papel, 

plataforma QuizOne ou avaliação oral (despacho 114/2020, 14 dezembro), mas face ao agudizar da situação 

pandémica, a maior parte das avaliações foi adiada até que a situação epidemiológica permitisse a realização 

dos exames em formato presencial (despacho 7/2021, 21 janeiro), tendo os exames relativos tanto ao 1.º 

como ao 2.º semestres decorrido entre maio e setembro (despachos 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 

19/2021, 20/2021, 21/2021 e 22/2021, 16 fevereiro). 

Quanto às atividades de mobilidade, com o cancelamento das mesmas (despachos 43/2020, 25 maio – 

Cancelando a mobilidade académica no 1.º semestre do ano letivo de 2020/2021, e 112/2020, 2 dezembro 

– Cancelando a mobilidade académica no 2.º semestre do ano letivo de 2020/2021), apenas 149 estudantes 

do MIM realizaram mobilidades na modalidade incoming e 142 na modalidade outgoing. Apesar dos 

constrangimentos já referidos, pela primeira vez, 4 estudantes da LCN realizaram estudos em mobilidade na 

modalidade outgoing. As atividades de mobilidade para estudantes foram retomadas no início do ano letivo 

2021/2022 (despacho 48/2021, 4 junho), havendo 98 mobilidades académicas incoming e 166 outgoing 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-99-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-12-2021_0.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-13-2021_0.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-7-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-11-2021_1.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-114-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-7-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-15-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-16-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-17-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-18-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-19-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-20-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-21-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-22-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-43-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-482021.pdf
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previstas no MIM e 1 mobilidade académica incoming e 8 outgoing previstas na LCN (dados provisórios a 5 

de novembro de 2021). 

O controle da epidemia por COVID-19 permitiu preparar o ano letivo de 2021/2022, determinando-se a 

manutenção, preferencialmente, das aulas teóricas e seminários em formato de videoconferência, e das 

aulas teórico-práticas e práticas em regime presencial. As aulas práticas e laboratoriais passaram assim a ser 

ministradas, obrigatoriamente, em regime presencial, e as aulas práticas clínicas e os estágios clínicos, 

sempre que possível, em contexto assistencial, sendo introduzidas todas as medidas necessárias à segurança 

de estudantes e doentes. No que diz respeito aos estágios clínicos do 6.º ano do MIM determinou-se que 

estes continuassem a decorrer em contexto clínico assistencial, estando os estudantes sujeitos às práticas 

aplicadas aos médicos das instituições de acolhimento, sempre que estas o autorizassem, ou com as 

limitações por elas impostas (despacho 51/2021, 17 junho).  

No ano letivo 2021/2022 foi possível dar início à implementação da reforma do Ensino Clínico (despacho da 

Reitoria 11299/2019, 31 outubro) e à avaliação quantitativa do Trabalho Final de Mestrado (TFM) (despacho 

65/2019, 5 novembro), que a pandemia tinha obrigado a adiar (despachos 20/2020, de 24 de março, e 

25/2020, de 3 de abril). 

No âmbito do ensino pós-graduado, a FMUL disponibiliza uma oferta formativa diversificada, reforçada pela 

inserção no CAML, que oferece aos estudantes uma exposição contínua a um ambiente científico 

privilegiado. Entre os cursos de Doutoramento, destaca-se o Programa de Doutoramento do Centro 

Académico de Medicina de Lisboa (PhDCAML) pelo envolvimento das 3 instituições que deste fazem parte 

(FMUL, HSM – CHULN, iMM – JLA). Acrescem 4 cursos de Doutoramento associados ao PhDCAML (programa 

doutorais financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT): Biology at the Host Microbe 

Interface – PhD Program; Biomedicina e Investigação Clínica – LisbonBioMed; Saúde Ambiental – 

EnviHealth&co; Neurociências Integradas – NeurUlisboa e Bioquímica e Biofísica Médicas – M2B-PhD, e ainda 

o curso de Doutoramento em Neurociências. 

No ano letivo de 2020/2021 estiveram inscritos 231 estudantes nos cursos de doutoramento, 314 estudantes 

nos cursos de mestrado e 26 estudantes em cursos de especialização; até setembro de 2021, 39 estudantes 

obtiveram o grau de mestre e 20 estudantes obtiveram o grau de doutor (dados provisórios de setembro de 

2021). 

Relativamente à atividade letiva dos cursos pós‐graduados, com o agravamento da situação de pandemia, 

foi também retomado o regime de ensino à distância em janeiro de 2021. Da mesma forma, a discussão de 

teses e dissertações passou a ser feita remotamente (despacho 7/2021, 21 janeiro). 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-51-2021.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11299-2019-126730718
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho65-2019.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-20-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-25-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-7-2021.pdf
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A experiência intensa e intensiva do ensino à distância, vivida nos últimos dois anos letivos, reforçou a 

importância da utilização dos meios tecnológica no ensino, nomeadamente o uso digital de documentos 

áudio, da imagem e do vídeo, bem como a necessidade de disponibilizar esses materiais junto dos estudantes 

da FMUL, em formato online, através de uma plataforma digital. Neste sentido, e com o objetivo de, por um 

lado, apoiar o ensino e, por outro, aproveitar e explorar as potencialidades proporcionadas pelas novas 

tecnologias no acesso a informação especializada, foi criada a Biblioteca Digital da FMUL, tendo sido 

nomeado um grupo de trabalho responsável pela implementação da mesma (despachos 30/2021 e 29/2021, 

29 março). 

A FMUL prima em garantir e promover um ensino pré e pós-graduado de excelência, nomeadamente através 

da acreditação dos seus cursos pela A3ES, estando em curso o processo de renovação da acreditação do 

MIM; dos Programas Doutorais de Neurociências e do Centro Académico de Medicina de Lisboa (PhDCAML); 

e dos Mestrados em Neurociências, Cuidados Paliativos, Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar, 

Epidemiologia e Oncobiologia. Para acompanhar este processo, foi constituído um grupo de trabalho, 

coordenado pela Professora Ana Sebastião (despacho 66/2021, 23 de julho). 

Para além dos cursos de pré e pós-graduação, a Faculdade promove iniciativas de educação médica e ações 

de formação contínua junto da comunidade académica, designadamente a realização de cursos não 

conferentes de grau. Durante 2021 foram organizados um total de 13 cursos (Cursos de Atualização, Cursos 

de Aperfeiçoamento, Workshops), que contaram com 233 participantes (dados provisórios de outubro de 

2021).  

O Departamento de Educação Médica (DEM), polo fundamental na dinamização da educação médica na 

FMUL, manteve em 2021 as suas iniciativas e ações de formação, algumas da quais organizadas em 

colaboração com o Conselho Pedagógico, com o Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) e a Associação de 

Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), tendo também organizado e divulgado diversos 

webinars no mesmo âmbito. 

Na busca da excelência do ensino, considere-se ainda o acompanhamento que a Comissão de Avaliação 

Interna (CAI) vem fazendo, através de uma reflexão, análise e avaliação do ensino ministrado na FMUL. 

No sentido de incentivar alunos, investigadores e docentes a fazerem mais e melhor e como forma de 

reconhecimento a todos aqueles que se superam, a Faculdade atribuiu prémios anuais, entre os quais: o 

Diploma de Mérito, distinguindo os cinco melhores estudantes dos vários anos do MIM e os dois melhores 

estudantes dos vários anos da LCN; o Prémio FMUL – CGD de Excelência, atribuído aos estudantes que 

obtiveram as médias mais elevadas no 3.º e no 6.º ano do MIM; o Prémio GAPIC David-Ferreira, dedicado à 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-30-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-29-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-66-2021.pdf
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melhor Tese / Trabalho Final do MIM e o Prémio de Mérito Pedagógico Prof. Doutor J. Gomes-Pedro, que 

premeia o docente ou grupo de docentes que mais se destacou pelo seu contributo para a melhoria da 

educação médica na FMUL. 

Com o objetivo de garantir as melhores condições a todos os alunos a FMUL, através do GAE, acolhe e apoia 

a comunidade estudantil nas áreas de desenvolvimento académico, pessoal, social e profissional, 

dinamizando nesse sentido, a solo ou em parceria com a AEFML, vários projetos, entre eles o Espaço S, o 

Mentoring, o Mentoring 2.0, o Solvin’It, o Embaixador Mentoring e o WIP – Workshops de Iniciação 

Pedagógica. Durante o ano letivo de 2020/2021 muitas das iniciativas e atividades decorreram em formato 

online, de modo a superar os constrangimentos impostos pela pandemia COVID-19, dando-se assim 

continuidade a estes projetos de apoio aos estudantes. Desde janeiro de 2021, o GAE tem vindo a 

desenvolver a rubrica SimplesMENTE, publicada na Newsletter da FMUL, com o objetivo de promover a 

reflexão sobre bem-estar e saúde psicológica. No ano letivo de 2021/2022 estão em desenvolvimento dois 

novos projetos, designadamente o projeto Mapping your Way, que visa apoiar os estudantes a pensar e 

orientar estrategicamente o seu percurso académico e profissional, para que sejam bem-sucedidos na 

transição para o mercado de trabalho; e o projeto Take On, criado com o objetivo de fomentar nos estudantes 

o interesse pela responsabilidade social e ambiental. 

 

 

 AE2: Promoção e Inovação da Ciência 

A inovação e a investigação são uma área estratégica determinante para o desenvolvimento da Faculdade, 

pelo que têm sido desenvolvidas iniciativas de promoção da atividade científica, inovação e 

empreendedorismo junto dos estudantes, docentes e investigadores. 

O contexto pandémico dos dois últimos anos conferiu à ciência uma relevância ainda maior, tendo a FMUL 

acompanhado essa tendência através da participação ativa dos seus docentes, investigadores e parceiros, 

em alguns projetos sobre a COVID-19. 

A atividade científica é transversal a toda a Escola, sendo desenvolvida nas Unidades Estruturais da FMUL e, 

sobretudo, nos centros de investigação formalmente reconhecidos pela FCT, como o Instituto de Saúde 

Ambiental (ISAMB) e o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL), bem como pelos seus 

parceiros, designadamente o iMM – JLA e a Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa (AIDFM).  
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A produção científica dos docentes, investigadores e médicos que trabalham nas instituições que integram o 

CAML pode ser apreciada através da quantidade e qualidade das suas publicações científicas. Em 2021, 

registam-se 786 publicações CAML indexadas na WOS (WOS, outubro 2021). É ainda de salientar que, durante 

o ano de 2021, foram depositados no Repositório da Universidade de Lisboa (RULisboa) 6 741 documentos, 

entre artigos em revistas internacionais e nacionais, dissertações de mestrado, teses de doutoramento e 

trabalhos finais do MIM. 

Prova da excelência da investigação científica produzida na FMUL e do reconhecimento nacional e 

internacional do trabalho dos seus docentes, investigadores e estudantes, são as várias nomeações, 

distinções e prémios que lhes têm sido atribuídos.  

Para a FMUL, o contato precoce e a experiência da investigação científica é fundamental para a formação 

dos estudantes dispondo, há 25 anos, de um programa de investigação direcionado para os estudantes da 

pré-graduação – o Programa “Educação pela Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL. Em 2021, no âmbito da 24.ª 

edição deste Programa, foram desenvolvidos 57 projetos de investigação, dos quais 38 novos projetos e 19 

projetos prorrogados de anos anteriores (2018/2019 e 2019/2020), envolvendo um total de 75 estudantes. 

Para além deste programa, refira-se o importante papel e contributo dos cursos de doutoramento e das 

Bolsas de Investigação para Jovens Médicos (Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL e Bolsa de 

Investigação iMM – JLA) na promoção e desenvolvimento da investigação científica na nossa Escola. 

A Faculdade tem vindo, igualmente, a dinamizar a área da inovação e empreendedorismo junto da 

comunidade FMUL, dispondo de uma estrutura vocacionada para esse fim (Gabinete de Inovação e 

Empreendedorismo – GIE), no âmbito da qual têm sido desenvolvidas várias iniciativas. Em 2021, é de 

destacar a organização da 4.ª edição dos Workshops Tools for Innovation in Health, destinados a estudantes 

da pré e pós-graduação da FMUL e da ULisboa em geral, aos colaboradores da FMUL (docentes, 

investigadores e não docentes), a médicos, e a qualquer pessoa interessada nos temas da Inovação e da 

Saúde. Os Workshops realizaram-se em formato online, permitindo alcançar um público mais abrangente, 

não só da área da saúde, e experimentar ferramentas online mais interativas. Foi ainda lançado um novo 

projeto, o Laboratório de Inovação, cujo principal objetivo é promover a inovação, partindo de uma 

experiência imersiva pontual num serviço clínico, sendo depois desenvolvida utilizando a metodologia 

de design thinking apoiada em workshops e em mentoria clínica, técnica e de negócios. O Laboratório de 

Inovação destina-se a estudantes da Universidade de Lisboa, bem como de outras Faculdades de Medicina 

não europeias, mas de língua portuguesa, que se organizarão em equipas de trabalho, preferencialmente 

multidisciplinares. 
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Uma importante área de ação da FMUL, em 2021, prendeu-se com a dinamização do Centro Tecnológico do 

Edifício Reynaldo dos Santos (CTRS), tendo sido criado o Centro de Tecnologia Médica Avançada (CTMA), 

para integrar as iniciativas dos Centros de Simulação, de Cirurgia Experimental e do Ensino Virtual, com o 

objetivo de potenciar a capacidade dos equipamentos e dos recursos humanos a ele dedicados (despacho 

31/2021, 5 abril). Foram também lançadas as Masterclasses Online Courses, um conjunto de programas que 

tem vindo a ser desenvolvido em colaboração com outras universidades, entre as quais a Universidade de 

Cambridge. Em 2021 realizaram-se duas Masterclasses: Operating Theatres Leadership and Perioperative 

Practice Management e Emergências Cardiovasculares. 

 

 

 AE3: Internacionalização e Relações Externas 

Numa sociedade cada vez mais global, a internacionalização e as relações externas constituem uma área 

estratégica essencial que a Faculdade tem procurado expandir. Neste sentido, a FMUL, enquanto instituição 

de referência no panorama do ensino médico e da investigação biomédica no quadro nacional e 

internacional, tem procurado reforçar as relações com os seus parceiros mais próximos, nomeadamente com 

as instituições parceiras do CAML (iMM – JLA e HSM – CHULN), bem como com a AIDFM, a AEFML, a 

Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa (AAAFML) e também com a Casa de 

Pessoal (CPFMUL). 

No plano, simultaneamente, interno e externo, em 2020 e 2021, a Faculdade manteve e consolidou a sua 

relação com a ULisboa e com as suas unidades orgânicas, tendo estado envolvida no Programa de Testagem 

da infeção por SARS-CoV-2 da ULisboa. Este programa visou a aplicação de testes à comunidade FMUL pela 

ULisboa em dois momentos diferentes no ano letivo 2020/2021, o primeiro entre outubro de 2020 a fevereiro 

de 2021 e, o segundo, entre março e julho de 2021. A Faculdade criou também um programa próprio de 

Testes Rápidos para pesquisa de SARS-CoV-2 na comunidade FMUL, de modo a contribuir de uma forma ativa 

para a proteção da Saúde Pública, para a prevenção da propagação do vírus, mitigando o impacto da 

pandemia no seio da comunidade académica e serviços de saúde parceiros (despacho 98/2020, 4 novembro).  

Saliente-se ainda, no domínio da cooperação com a ULisboa, a participação da FMUL no Projeto “Collecting 

COVID-19 ULisboa”, que deu origem à exposição “Collecting Covid-19”, na qual se mostram os objetos 

materiais e imateriais produzidos na Universidade para fazer face à pandemia, bem como documentação 

associada (desenhos, fotografias) e testemunhos dos seus professores, investigadores, funcionários e 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-31-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-98-2020.pdf
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estudantes (a exposição estará patente no Laboratório dos Pirognósticos, no Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência - MUHNAC, de 16 de Setembro de 2021 a 18 de Setembro de 2022).  

No plano externo destacam-se as relações de cooperação com instituições congéneres, nacionais e 

internacionais, concretizadas em várias ações, nomeadamente ao nível do ensino e da investigação, tendo 

sido assinados 6 novos protocolos em 2021. A FMUL mantém-se também empenhada em valorizar e 

aumentar a sua rede de instituições afiliadas, da qual fazem parte cerca de 70 instituições, entre hospitais, 

Unidades de Saúde Familiar e Centros de Saúde. 

Com o objetivo de continuar a projetar a Faculdade, ampliando o reconhecimento e o impacto das suas 

atividades na sociedade, têm-se intensificado a comunicação através dos principais meios: site institucional 

(com 1 367 463 visitas), newsletter (com uma média de 20 artigos por edição e uma média de 30 167 de 

visualizações por edição) e redes sociais (26 332 seguidores): Facebook (14 066 seguidores), Instagram (4 432 

seguidores), Twitter (1 447 seguidores), LinkedIn (5 737 seguidores) e Youtube (650 seguidores) (dados a 30 

de setembro de 2021). 

No domínio da internacionalização, os programas de mobilidade para estudantes (incoming e outgoing) 

foram fortemente afetados pela situação de pandemia, como já referido (AE1: Ensino, Pedagogia e Educação 

Médica, pp. 16-20).  

Ciente do seu papel na sociedade, a FMUL criou, em 2018, o Conselho de Cidadãos, composto por um 

conjunto de personalidades de reconhecido mérito da nossa sociedade, tendo por objetivo refletir sobre os 

desafios presentes e futuros que se colocam ao ensino superior e às Escolas Médicas, contribuindo com as 

suas ideias e análise crítica para a ação estratégica da Faculdade. Dada a situação de pandemia, não foi 

possível reunir o Conselho de Cidadãos em 2020 e 2021, estando previsto o retomar das atividades deste 

Conselho durante o próximo ano.  

Uma Escola que se quer aberta ao mundo tem, necessariamente, de assumir também a sua responsabilidade 

social. A FMUL, através da Faculdade de Ajudar, colaborou, ao longo do 2.º semestre do ano letivo 

2019/2020, em diversas iniciativas que fomentaram a relação com a sociedade civil no âmbito da 

solidariedade e responsabilidade social (“Ajude esta Causa – COVID-19”, “Doar Online - Alimente Esta Ideia”, 

“We Love to Cook” – As Receitas Favoritas da Comunidade Kiddy Cook em Casa). Em 2021, a Faculdade de 

Ajudar colaborou na iniciativa de intervenção cívica aberta a toda a Comunidade Académica – Campanha de 

Dádiva de Sangue (1 a 12 de março), coordenada pelo projeto Transforma Portugal. Prosseguindo o seu apoio 

a iniciativas desta natureza, a Faculdade aderiu ao projeto Transforma Portugal, enquanto copromotora do 

mesmo, tendo sido nomeado para tal um grupo de trabalho (despacho 26/2021, 9 março). Esta iniciativa, 

coordenada pelo Fórum Estudante, em parceria com o Transforma Brasil e que conta com vários apoios, 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-26-2021.pdf
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constitui o primeiro barómetro de trabalho voluntário universitário na Europa, visando assim mobilizar os 

estudantes do ensino superior para ações de voluntariado e de empreendedorismo cívico, complementando 

dessa forma o seu currículo académico com soft skills. 

 

 

 AE4: Organização e Modernização Administrativa 

A modernização administrativa é uma área estratégica, na medida em que é propósito da FMUL manter-se 

uma instituição de Ensino Superior de referência, moderna e inovadora, acompanhando e adaptando-se às 

exigências do contexto externo, melhorando os seus processos e procedimentos organizacionais, com o 

objetivo de assegurar as necessidades das partes interessadas e garantir um serviço de qualidade.  

Perante o recrudescer do surto pandémico houve necessidade de, em janeiro de 2021, encerrar uma vez 

mais os serviços da FMUL, regressando-se ao regime de teletrabalho e/ou regime misto (presencial e 

teletrabalho), previstas as devidas exceções necessárias ao bom funcionamento da Escola e à qualidade dos 

serviços prestados (despacho 7/2021, 21 janeiro). De modo a avaliar a perceção dos colaboradores da 

Faculdade sobre estas novas formas de trabalho, o impacto e as consequências que as mesmas tiveram no 

desempenho das suas funções a nível profissional, bem como na sua vida pessoal e no seu bem-estar, foi 

desenvolvido um estudo, de que resultou o Relatório Impacto do Teletrabalho e do Regime Misto de Trabalho 

nos Colaboradores Não Docentes da FMUL (2021). 

Tal como já acontecerá aquando do primeiro período de confinamento, os serviços técnico-administrativos 

adaptaram-se e, inclusive, melhoraram alguns dos seus procedimentos de forma a prestarem um serviço de 

qualidade.  

Em 2021, a Faculdade manteve a sua aposta na formação profissional dos seus colaboradores –

maioritariamente formações à distância, face à situação de pandemia (cerca de 1 500 horas de formação) –, 

bem como na sua formação académica, com o Programa de Apoio Financeiro à Formação Académica dos 

Colaboradores Não Docentes da FMUL, tendo sido atribuídas 6 bolsas. 

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

vindo a ser ajustado e atualizado (despacho 18/2020, 4 março; última atualização no despacho 98/2021, 18 

outubro), adotando medidas de prevenção, deteção e encaminhamento de possíveis casos de contaminação, 

acompanhando e tendo sempre presente as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde e pela Direção 

Geral da Saúde (DGS). Com o objetivo de garantir a implementação destas medidas foi criada a Comissão de 

Acompanhamento Coronavírus (despacho 19/2020, 4 março; republicado a 6 abril 2021). 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-7-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2021-07/relatorioteletrabalhovfinal.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2021-07/relatorioteletrabalhovfinal.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho18-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-98-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-19-2020.pdf
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Em termos de recursos físicos tem sido preocupação da Faculdade o alargamento das áreas dedicadas ao 

ensino e à investigação, as quais foram ampliadas em 2020 com a entrada em funcionamento do novo Edifício 

Reynaldo dos Santos, bem como a realização de obras de reabilitação de espaços para atividades pedagógicas 

e de investigação. 

Quanto aos recursos tecnológicos, é de salientar o investimento na infraestrutura de apoio ao ensino e ao 

teletrabalho, quer em termos de equipamentos informáticos, como em plataformas tecnológicas de suporte 

ao ensino, à investigação, à comunicação e à gestão de recursos. 

Perante o contexto de pandemia, a Faculdade foi uma das primeiras Escolas a implementar em 2020, em 

tempo recorde, o seu programa de ensino remoto, de avaliação e realização de provas académicas à 

distância, recorrendo para tal a plataformas como: E-learning Moodle, para a disponibilização e 

monitorização da divulgação dos conteúdos e informações relativas às atividades letivas de todos os cursos 

da pré e pós-graduação; Zoom, para o ensino por videoconferência na pré e na pós-graduação; e QuizOne, 

um sistema de gestão e avaliação digital com um interface especializado que permite a realização de exames 

de forma remota.  

Importa ainda referir que, em 2018, a FMUL foi também pioneira, entre as Escolas da ULisboa, na 

implementação da App MyFenix – sistema inovador que permite divulgar a agenda académica, gerir a 

assiduidade dos estudantes, avaliar as aulas e docentes, etc. 

Todo o trabalho desenvolvido nas diversas áreas de atuação da FMUL visa garantir a qualidade, transversal 

a toda a Faculdade, de modo a cumprir de forma exemplar a missão da nossa Escola e, simultaneamente, 

atender ao estabelecido pela ULisboa no que diz respeito à implementação do Sistema Integrado da 

Qualidade da Universidade de Lisboa. Assim, a Faculdade tem vindo a estruturar o seu Sistema Interno de 

Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL), em conformidade com as diretrizes e o Regulamento do Sistema Interno 

de Garantia da Qualidade da ULisboa, bem como com os referenciais da A3ES para os Sistemas Internos de 

Garantia da Qualidade nas Instituições do Ensino Superior, tendo sido publicado em 2019 o Manual SIGQ-

FMUL. O SIGQ-FMUL tem vindo a ser desenvolvido e aperfeiçoado, numa lógica de PDCA (Plan – Do – Check 

- Act), com a sistematização dos instrumentos de apoio à estrutura do próprio sistema (mapas de 

procedimentos, de mecanismos de monitorização e fonte de dados e de indicadores institucionais por 

processo), bem como com a produção de vários planos e relatórios no âmbito da qualidade, como os 

Relatórios de Autoavaliação dos Cursos. Com o objetivo de divulgar conteúdos relevantes sobre o SIGQ – 

FMUL junto da comunidade académica e a todas as partes interessadas, foi criado em setembro de 2021 o 

Barómetro da Qualidade (boletim trimestral) e foi remodelada a página do SIGQ-FMUL no portal da FMUL. 
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Para cada área estratégica a Faculdade definiu para o quadriénio 2018/2022 os seus respetivos objetivos 

estratégicos (OE), retratados na figura 2. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Áreas e Objetivos Estratégicos da FMUL 2018/2022 

 

O quadro 1 apresenta uma matriz onde se cruzam os objetivos estratégicos definidos pela FMUL com as 

diretrizes estratégicas da ULisboa. 
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Quadro 1 – Quadro Sinótico dos Objetivos Estratégicos da ULisboa e da FMUL 

 
 
 
 

A Faculdade na definição da sua ação estratégica anual recorre à análise SWOT de forma a caracterizar o seu 

contexto interno, bem como a envolvente externa. Esta análise permite recolher e organizar um conjunto de 

informação e dados, identificando no contexto interno as forças (Strenghs) e as fraquezas (Weaknesses); e 

no contexto externo as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats). 

A crise de saúde pública provocada pelo novo vírus SARS-CoV-2 levou à implementação de medidas de 

prevenção, proteção, contenção e combate da pandemia por COVID-19, com múltiplas e diversas 

consequências a nível nacional nos domínios político, económico, social e tecnológico, tais como 

instabilidade política; alterações na legislação laboral; intensificação de novas formas de trabalho como o 

teletrabalho; adaptação das formas de ensino e aprendizagem tradicionais ao ensino à distância; aumento 

da utilização e dos níveis de exigência de novas tecnologias associadas ao teletrabalho e ao ensino à distância; 

recessão económica; aumento da taxa de desemprego, com a consequente redução do poder de compra das 

famílias; aumento do número de óbitos; diminuição dos fluxos migratórios, entre outras.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1

Garantir um Ensino de 

Excelência

OE2

Promover a Inovação e a 

Investigação Científica

OE3

Dinamizar a 

Internacionalização e as 

Relações Externas

OE4

Fomentar a 

Modernização 

Administrativa

A - Melhorar a qualidade do ensino, 

promover a investigação e melhorar a 

oferta formativa

B - Promover a coesão e o espírito 

identitário da ULisboa

C - Atrair os melhores estudantes

D - Promover a interação da ULisboa 

com o tecido produtivo e os poderes 

públicos

E - Promover o rejuvenescimento, a 

qualificação e a mobilidade dos RH

F - Reforçar a capacidade de 

intervenção e de influência da 

ULisboa em espaços internacionais 

estratégicos

G - Assegurar a consolidação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade

H - Melhorar as infraestruturas ao 

dispor da comunidade académica
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A pandemia teve impacto no setor do Ensino e trouxe novos desafios às Instituições de Ensino Superior (IES), 

entre os quais a implementação do ensino remoto, a generalização da formação à distância e o 

estabelecimento do regime de teletrabalho. Estas realidades emergiram de forma abrupta e urgente nos 

últimos dois anos, intensificando a utilização das novas tecnologias e abrindo as portas a uma nova realidade 

académica que a FMUL abraçou desde o primeiro momento. Como já foi referido, esta foi uma transformação 

implementada em tempo recorde no ensino ministrado ao nível pré e pós-graduado, na avaliação e provas 

académicas, bem como nos procedimentos administrativos. 

Na definição dos objetivos operacionais (OO) traçados para 2022 relativamente a cada área estratégica (AE) 

da FMUL, para além de ter-se em consideração a realidade interna da Faculdade, procurou-se ter em conta 

a envolvente externa bem como os novos desafios, nomeadamente os resultantes da crise pandémica que 

vivemos em 2020 e 2021 e ainda a imprevisibilidade do próximo ano relativamente ao evoluir desta situação. 
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4. OBJETIVOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES 
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 No âmbito das áreas estratégicas (AE) e objetivos estratégicos (OE) para o quadriénio 2018/2022, a FMUL 

estabelece para o ano de 2022 vários objetivos operacionais (OO) retratados no quadro 2. 

 
 

Quadro 2 – Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais para 2022 

 

 

OO3: Desenvolver e implementar a Biblioteca Digital.

OO11: Consolidar o circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados pessoais.

OO9: Aperfeiçoar a gestão e a promoção do SIGQ - FMUL.

OO10: Incentivar o desenvolvimento profissional e académico dos colaboradores da FMUL.

OO12: Proceder à desmaterialização e modernização de procedimentos administrativos

OO13: Promover a revitalização e melhorias do edificado.

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

OE3: Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas

OO1: Implementar ações de melhoria decorrentes da revisão do ciclo de estudos do MIM.

OO2: Promover o ensino pós-graduado e a educação médica continuada.

OO4: Intensificar as oportunidades de investigação científica e as fontes de financiamento.

OO5: Desenvolver inicativas de incentivo ao empreendedorismo.

OO6: Promover o Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos.

OO7: Melhorar a imagem institucional da FMUL junto da comunidade académica e da 

sociedade em geral.

OO8: Intensificar as relações de cooperação e com a comunidade.



 
 
 

Plano de Atividades 2022 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

31 

Os objetivos operacionais (OO) são materializados em diversas iniciativas e atividades, medidos através de 

indicadores e monitorizados ao longo do ano de 2022, de acordo com o QUAR (Anexo V – QUAR – Quadro 

de Avaliação e Responsabilização 2022, pp. 54-58). 

 

 

4.1. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

O Ensino, a Pedagogia e a Educação Médica é a área estratégica central da Faculdade, como tal Garantir um 

Ensino de Excelência (OE1) tem sido uma premissa constante da FMUL.  

Na presente conjuntura, este desígnio ganhou ainda um maior relevo, importância e significado pelos 

desafios que coloca e pelas respostas inovadoras que exige. Em 2022, a Faculdade tudo fará para retomar e 

manter a atividade letiva presencial, bem como todas as ações de melhoria que estavam em curso e tiveram 

de ser adiadas, melhorando a qualidade e diversidade do ensino pré e pós-graduado. 

Com o objetivo de ministrar um ensino de qualidade, aliado a uma investigação de excelência e a uma prática 

médica ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, assumindo-se como uma instituição 

moderna e inovadora, a FMUL continuará a adotar e a desenvolver metodologias de ensino e investigação 

que se adaptem melhor às condições atuais, dando enfase à vertente tecnológica, nomeadamente, através 

do uso digital. 

Nesse sentido, em 2022, a Faculdade propõe-se a: Implementar ações de melhoria decorrentes da revisão 

do ciclo de estudos do MIM (OO1); Promover o ensino pós-graduado e a educação médica continuada (OO2); 

e Adotar novas metodologias e ferramentas digitais de apoio ao ensino (OO3). 

 

 OO1: Implementar ações de melhoria decorrentes da revisão do ciclo de estudos do MIM. 

A pandemia por COVID-19 levou ao adiamento, para o ano letivo 2021/2022, da implementação de algumas 

ações de melhoria previstas para o MIM, nomeadamente a avaliação quantitativa do Trabalho Final de 

Mestrado (despacho 25/2020, 3 abril) e a Reforma do Ensino Clínico (despacho 20/2020, 24 março). 

No início do ano letivo foram assim aplicadas ao 4.º ano curricular do MIM as alterações curriculares 

referentes à Reforma do Ensino Clínico. No mesmo sentido serão igualmente preparados todos os 

procedimentos necessários de modo a garantir a implementação do novo plano de estudos ao 5.º ano 

curricular, no ano letivo 2022/2023.  

http://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-25-2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/Despacho%2020-2020.pdf
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Ainda a este propósito e das novas formas de avaliação resultantes da Reforma do Ensino Clínico, é de referir 

as ações de formação para docentes, organizadas pelo DEM, nomeadamente sobre a elaboração de 

perguntas e procedimentos para o novo OSCE (Objective Structured Clinical Examination) e a elaboração de 

perguntas Single best answer para o novo teste de escolha múltipla. 

No processo de implementação da Reforma do Ensino Clínico é de salientar o papel que terá a Comissão de 

Acompanhamento da Implementação da Reforma do Ensino Clínico (CAIREC), cuja função será acompanhar, 

monitorizar e otimizar a implementação da reforma. Neste sentido, a CAIREC será responsável pela 

elaboração de guiões para avaliação das aulas práticas e portefólios, estando igualmente prevista a aplicação 

de um questionário de avaliação relativamente às alterações no âmbito da Reforma junto dos estudantes do 

4.º ano. 

De forma a colmatar as dificuldades sentidas pelos estudantes no ano letivo 2019/2020, continuar-se-á a dar 

seguimento ao plano de compensação de atividade clínica e laboratorial pós COVID-19. 

Igualmente, numa perspetiva de melhoria do ensino e de evolução permanente da atividade pedagógica e 

otimização das metodologias curriculares, encontra-se em avaliação o plano curricular dos anos pré-clínicos 

do MIM, tendo sido nomeada para o efeito uma Comissão de Avaliação do Plano Curricular do 1.º, 2.º e 3.º 

anos do MIM (despacho 12/2019, 26 fevereiro), que apresentará uma proposta tendo em vista a reforma do 

plano curricular destes anos. 

No mesmo sentido, serão tidas em consideração as recomendações da A3ES que eventualmente venham a 

ser sugeridas na sequência do processo de avaliação/acreditação do MIM em curso. 

O processo de implementação do Regulamento do Núcleo Curricular Optativo do MIM continuará com a 

aplicação do mesmo a todos os estudantes dos vários anos curriculares do MIM (despacho 73/2018, 19 

setembro), contribuindo este conjunto de unidades curriculares para a formação médica, científica e 

humanista dos estudantes, promovendo a aquisição de competências complementares às promovidas no 

âmbito do Núcleo Curricular Obrigatório. 

Para 2022, está prevista a publicação das alterações ao Regulamento do Concurso Especial para Acesso ao 

Curso de Medicina por Titulares do Grau de Licenciado e também ao Regulamento do Reconhecimento 

Específico da Licenciatura em Ciências da Nutrição e far-se-á a revisão dos regulamentos dos 2.º e 3.º ciclos 

(mestrados e doutoramentos). 

 

 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho12-2019.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Despacho73-2018.pdf
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 OO2: Promover o ensino pós-graduado e a educação médica continuada. 

No âmbito do ensino pós-graduado e da educação médica continuada, em 2022, a Faculdade continuará a 

apostar numa oferta ampla, diversificada e de qualidade. Assim, no sentido de garantir a qualidade do ensino, 

a FMUL encontra-se num processo de avaliação/acreditação junto da A3ES, de vários ciclos de estudos pós-

graduados, nomeadamente: o curso de Doutoramento em Neurociências, o Programa Doutoral do Centro 

Académico de Medicina de Lisboa PhDCAML e os Mestrados em Neurociências, Cuidados Paliativos, Doenças 

Metabólicas e Comportamento Alimentar, Epidemiologia e Oncobiologia. Deste processo de acreditação irão 

resultar eventuais recomendações pela A3ES que se traduzirão em ações de melhoria a implementar. 

Com o objetivo de monitorizar e avaliar os resultados obtidos e o impacto nacional e internacional das teses 

de doutoramento produzidas no âmbito do Programa Doutoral do Centro Académico da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa (PhDCAML), o IFA prevê a aplicação de um inquérito aos estudantes 

inscritos e aos diplomados deste programa doutoral, o qual posteriormente será replicado e aplicado aos 

outros cursos de doutoramento e de mestrado. 

Dada a importância da formação contínua, a Faculdade continuará a promover cursos não conferentes de 

grau de diferente natureza, tais como, Cursos de Atualização e Cursos de Aperfeiçoamento destinados a 

adquirir ou atualizar conhecimentos profissionais sobre uma determinada área, numa ótica de continuidade 

formativa; e Workshops que visam potenciar o conhecimento, a investigação, a partilha do conhecimento 

numa perspetiva transversal e multidisciplinar com o objetivo de contribuir para a formação e aprendizagem 

ao longo da vida. 

Refira-se também neste plano, a intervenção do DEM, através da organização, participação e divulgação de 

cursos e workshops, sendo de destacar as ações de formação para docentes; bem como da dinamização do 

Journal Club, iniciativa que visa a discussão regular de novidades pedagógicas por e entre docentes. 

 

 OO3: Adotar novas metodologias e ferramentas digitais de apoio ao ensino. 

Capitalizando a experiência de ensino à distância resultante da pandemia, a FMUL irá continuar a investir e 

a desenvolver a sua Biblioteca Digital aproveitando e explorando as potencialidades proporcionadas pelas 

novas tenologias no acesso a informação especializada, nomeadamente a divulgação de áudio/imagem, 

vídeo e outros materiais pedagógicos que serão disponibilizados em formato digital online junto da 

comunidade FMUL, bem como de todos os seus parceiros. 
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A Biblioteca Digital – FMUL foi criada em 2021 (despacho 30/2021, 29 março), tendo sido definido um Grupo 

de Trabalho para a sua Implementação (despacho 29/2021, 29 março). Esta plataforma configura-se como 

um repositório digital na Web tendo em vista disponibilizar, a toda a comunidade académica, um conjunto 

de materiais pedagógicos resultantes das atividades letiva e científica realizadas na Faculdade. Este 

repositório permitirá assim arquivar, de forma dinâmica e ágil, os materiais produzidos durante as atividades 

letivas e conteúdos resultantes de cursos, conferências, reuniões e outros eventos. No 2.º semestre de 

2021/2022 prevê-se a disponibilização de informação/conteúdos numa versão teste e, no início do ano letivo 

2022/2023, a implementação e utilização numa versão definitiva. 

No domínio da inovação tecnológica ao serviço da formação médica, a FMUL prosseguirá com o processo de 

operacionalização integral do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos (CTRS), nomeadamente com a 

aplicação da tecnologia Body Interact – um simulador de pacientes virtuais que, através de casos clínicos 

construídos sob um algoritmo fisiológico, permite aos atuais e futuros profissionais de saúde o treino do 

pensamento crítico e da tomada de decisão. A Faculdade continuará, igualmente, a dinamizar as Masterclass 

Online Courses, as quais realizaram-se pela primeira vez em 2021, estando previsto para o ano de 2022 a 

realização de 3 cursos. 

Em 2022 continuar-se-á a desenvolver e implementar melhorias nas plataformas já utilizadas pela FMUL no 

suporte ao ensino, designadamente: App MyFénix, FenixEdu e Moodle.  

Ao nível da App MyFénix está previsto o desenvolvimento de novas funcionalidades, em articulação com a 

empresa qubIT, nomeadamente: a produção de relatórios de resultados, dando acesso aos Docentes a 

relatórios de resultados da assiduidade e inquéritos de avaliação das aulas lecionadas (desenvolvimento de 

Dashboard); a estruturação de uma hierarquia de acessos, estabelecendo perfis de acesso aos resultados da 

assiduidade e avaliação do ensino; e o estabelecimento de uma agenda/eventos, integrando 

conteúdos/notícias institucionais (ex: Newsletter, Portal). 

Estão, igualmente, previstos desenvolvimentos e evolutivos da plataforma FénixEdu, como: a possibilidade 

de submissão de requerimentos online por parte dos alunos e sequência do workflow (pareceres e 

despachos); a introdução do separador "Rotações" relativo ao Estágio Clínico do 6.º ano, com vista a um 

maior automatismo no acompanhamento destes estágios; a parametrização e modelação de diversos 

processos na secretaria académica Fénix (gestão dos pedidos de admissão a provas de doutoramento; 

creditação; mobilidade IN/OUT e declarações de horários e presença). 

Ainda no âmbito do plano de ações de melhoria no ensino e dando cumprimento ao despacho 68/2020, de 

16 de julho (Regulamento Pedagógico - artigo 5º), continuar-se-á a avançar no sentido de disponibilizar via 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-30-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-29-2021.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-68-2020_0.pdf


 
 
 

Plano de Atividades 2022 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

35 

plataforma de E-learning Moodle todos os conteúdos e informações das atividades letivas dos cursos da pré-

graduação, tanto do MIM como LCN, nomeadamente: todas as UC’s dos cursos; os conteúdos programáticos 

e respetiva calendarização; a metodologia e avaliação da aprendizagem; as apresentações das aulas; o 

calendário/datas de exames e, logo que possível, horários e locais dos exames, assim como a distribuição dos 

alunos pelos anfiteatros; os procedimentos relativos à consulta e revisão de prova; avisos sobre 

modificações/alterações de qualquer informação letiva anteriormente disponibilizada. 

 

 

4.2. PROMOÇÃO E INOVAÇÃO EM CIÊNCIA 

 

Promover a Inovação e a Investigação Científica (OE2) tem sido uma aposta da FMUL que a situação de 

pandemia que ainda vivemos tornou mais premente e atual. 

O contexto de pandemia provocada pelo SARS-Cov-2 tornou evidente o papel da ciência como única forma 

capaz de combater esta situação, através do desenvolvimento de vacinas, medicamentos ou mesmo de 

intervenções não farmacológicas. Ao longo destes quase dois anos, tornou-se clara, para além da 

necessidade de investimento em ciência, a necessidade de a sociedade ter acesso ao conhecimento científico 

de forma clara e simples. 

Neste sentido, em 2022, a Faculdade propõe-se a: Intensificar as oportunidades de investigação científica e 

as fontes de financiamento (OO4); Desenvolver iniciativas de incentivo ao empreendedorismo (OO5); 

Promover o Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos (CTRS) (OO6). 

 

〉 OO4: Intensificar as oportunidades de investigação científica e as fontes de financiamento. 

A FMUL procurará intensificar as oportunidades de investigação científica, quer através da promoção dos 

seus próprios programas de apoio à investigação na pré-graduação, como o Programa “Educação pela 

Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL – Projetos de Investigação para Estudantes e o Prémio GAPIC David-Ferreira, 

destinado à melhor tese / trabalho final do MIM; bem como do seu programa de apoio à investigação para 

recém-graduados, como as Bolsas de Investigação para Jovens Médicos, da responsabilidade do Gabinete de 

Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação (GAPIC). 

Com vista a apoiar a investigação científica, a Faculdade continuará ainda a promover os Cursos de Apoio à 

Investigação Científica, que têm como objetivo principal capacitar e colmatar algumas das dificuldades 
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sentidas, tanto por alunos como por médicos internos, no desenvolvimento dos seus trabalhos académicos 

e científicos, fornecendo-lhes conhecimentos e ferramentas úteis às suas investigações. 

Em 2022, a Faculdade investirá ainda numa ferramenta informática com o objetivo de auxiliar os 

investigadores e docentes da FMUL a pesquisar oportunidades de financiamento nacional e internacional nas 

suas áreas de intervenção. Desta forma, será possível submeter mais propostas aos concursos abertos e, no 

caso de serem aprovadas, aumentar a receita da FMUL para a investigação. Para o efeito, pretende-se obter 

várias propostas de fornecedores que permitam auxiliar os órgãos de gestão na decisão da ferramenta mais 

adequada à comunidade académica e científica da Faculdade. 

Como forma de apoiar estudantes, docentes e investigadores da FMUL no domínio da publicação científica e 

na gestão de dados de investigação, a Área de Biblioteca e Informação (ABI) irá disponibilizar online uma 

coleção de LibGuides – Guias (in)formativos, para apoio à aquisição e desenvolvimento de competências em 

Literacia de Informação. 

Dada a importância da produção científica no quadro das Instituições de Ensino Superior (IES), a Faculdade 

dará continuidade ao desenvolvimento de uma estratégia de uniformização das regras de afiliação, com vista 

a implementar ações de melhoria e a ultrapassar questões como erros de afiliação, ambiguidade na definição 

da autoria, publicação em revistas predatórias, desconhecimento das políticas de acesso aberto e dificuldade 

na recolha/avaliação de outputs.  

A FMUL dará igualmente continuidade ao trabalho desenvolvido enquanto parceira do Projeto CiênciaVitae 

da FCT, para o desenvolvimento e implementação do módulo “Instituições”, cujo objetivo principal é 

disponibilizar uma ferramenta de gestão da produção científica e análise de indicadores institucionais. 

 

〉 OO5: Desenvolver iniciativas de incentivo ao empreendedorismo. 

A FMUL, através do GIE, prosseguirá com a intenção de: i) capacitar estudantes, investigadores e restantes 

colaboradores com competências abrangentes e orientadas para a gestão, através de formações, workshops, 

cursos, conferências e outros eventos; ii) fomentar na comunidade académica o espírito empreendedor e 

criativo, potenciando novas ideias com criação de valor económico e social para a FMUL, através de 

programas de mentorado e concursos; iii) articular e instaurar parcerias de valor com empresas e outras 

instituições, especialmente no âmbito social e da saúde, com aconselhamento e consultoria, com o objetivo 

primordial de dinamizar pessoas, serviços e produtos da FMUL para o mercado de trabalho aperfeiçoando 

competências e ideias de valor. 
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Assim, em 2022, a Faculdade procederá à organização da 5.ª edição dos Workshops Tools for Innovation in 

Health – conjunto de workshops destinado a toda a comunidade FMUL e ULisboa e extensível a outros 

empreendedores que pretendam adquirir ferramentas práticas para criar projetos inovadores nas suas áreas 

de atuação, desde a ideia inicial até ao projeto final. Paralelamente, dará continuidade ao novo projeto 

“Laboratório de Inovação”, lançado em 2021, um projeto imersivo, centrado na metodologia de design 

thinking, através do qual e por meio de vídeos, mentoria, tutoria e workshops, estudantes da ULisboa e de 

várias escolas de medicina lusófonas respondem, em grupo, a desafios de várias especialidades clínicas, 

apresentando o seu projeto num pitch final. 

Para 2022, está ainda previsto o lançamento do Podcast HealthInovNights, com o objetivo de apresentar, à 

comunidade FMUL, empreendedores na área da saúde e o que surge de inovador nesta área em Portugal. 

 

〉 006: Promover o Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos (CTRS). 

O CTRS, criado em 2020, permitirá à Faculdade atingir um patamar de excelência, afirmando-se como 

instituição inovadora, no plano nacional e internacional, nomeadamente pela sua capacidade de desenvolver 

investigação clínica. O seu principal objetivo é, pois, promover o desenvolvimento das áreas pedagógica e de 

investigação, integrando a atividade científica e a formação pré e pós-graduada, de que são exemplo as 

Masterclasses Online Courses. 

O CTRS, para além do Centro de Simulação Avançada e o Centro de Cirurgia Experimental, acolhe o CCUL, o 

Centro de Nutrição Avançada, o Centro de Bioimagem e o Biobanco do CAML, alojando ainda o Instituto de 

Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e as empresas TecnoPhage e GenoMed. O CTRS terá ainda um novo espaço 

dedicado à atividade dos Programas Doutorais FCT (Saúde Ambiental) e contará com uma área reservada ao 

empreendedorismo e incubação de empresas, abrindo novas oportunidades em I&D & Inovação no CAML. 

No sentido de projetar e ampliar a visibilidade do CTRS, divulgando as suas valências entre a comunidade 

CAML e a sociedade em geral, pretende-se apresentar e implementar um plano estratégico e de divulgação 

para o CTRS. Com vista a angariar novos patrocinadores para o CTRS, está ainda prevista a criação do Núcleo 

Go-To-Market (GTM). 
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4.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 

 

A FMUL de forma a afirmar-se como instituição de referência no panorama do ensino médico e da 

investigação biomédica, nacional e internacionalmente, procura Dinamizar a Internacionalização e as 

Relações Externas (OE3). Neste sentido, a Faculdade em 2022 pretende: Melhorar a imagem institucional da 

FMUL junto da comunidade académica e da sociedade em geral (OO7) e Intensificar as relações de 

cooperação e com a comunidade (OO8). 

 

 OO7: Melhorar a imagem institucional da FMUL junto da comunidade académica e da sociedade 

em geral. 

Para 2022 está prevista, a uniformização da imagem da FMUL e a criação de novos produtos de 

merchandising, com o objetivo de projetar a Faculdade, aproximando-a do seu público-alvo. 

Com o objetivo de promover e divulgar a sua oferta e as suas valências formativas e científicas, bem como 

todas as suas facilities, a FMUL pretende, igualmente, produzir uma nova Brochura Institucional, impressa e 

digital. Esta brochura destina-se a ser: disponibilizada nas Feiras de Educação nacionais, como são os casos 

da Qualifica (Porto), MOVE (Figueira da Foz), OPTO.EU (Albufeira), DESCOBRE a ULisboa e Futurália (Lisboa) 

onde a Faculdade habitualmente participa; divulgada nas Feiras de Educação Internacionais, em países como 

o Brasil, Angola, Moçambique, China ou Macau, onde a Faculdade está representada através da ULisboa; 

distribuída em outras ocasiões, como o Dia do Candidato e a Semana de Introdução; e enviada via correio 

eletrónico para escolas e outras instituições, e ainda a particulares, sempre que solicitado. 

A FMUL dará ainda continuidade ao trabalho de reestruturação dos conteúdos do novo site criado em 2019, 

através da implementação de melhorias nas suas páginas, nomeadamente nas páginas do DEM, Formação 

Contínua e Alumni FMUL. 

Com o mesmo objetivo, e acompanhando a tendência de grande dinamismo dos podcasts de forma a 

alcançar novos targets, a FMUL prevê dar continuidade à gravação e edição de conteúdos áudio na 

newsletter, tal como já vem fazendo com o podcast “Não sujeito a receita médica”. 

 

 OO8: Intensificar as relações de cooperação e com a comunidade. 

As instituições de ensino superior não se podem alhear nem isolar do meio envolvente. Como tal, a FMUL 

definiu para 2022 um conjunto de atividades tendo em vista reforçar as relações de cooperação e a sua 

posição na comunidade. 

https://www.medicina.ulisboa.pt/departamento-de-educacao-medica-dem
https://www.medicina.ulisboa.pt/formacao-continua
https://www.medicina.ulisboa.pt/formacao-continua
https://www.medicina.ulisboa.pt/associacao-dos-antigos-alunos-da-faculdade-de-medicina-da-universidade-de-lisboa-aaafml
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Assim, a Faculdade pretende estabelecer novas parcerias e protocolos, nacionais e internacionais, no 

domínio do ensino, mas também da investigação e prática assistencial, no sentido de potenciar todas as suas 

valências e promover experiências diversificadas aos seus estudantes; bem como, participar ativamente e 

impulsionar as atividades das redes em que participa, sendo exemplo disso a Rede de Cooperação das Escolas 

Médicas de Língua Portuguesa (CODEM-LP), estando prevista, no âmbito do 3º Simpósio de Intercâmbio em 

Medicina da Rede CODEM-LP (18 novembro 2021), a participação do Diretor da FMUL, que proferirá a 

palestra “Desafios Futuros em Educação Médica”. 

A Faculdade continua igualmente empenhada em sensibilizar a comunidade FMUL para o valor e importância 

da responsabilidade social e ambiental, apoiando e promovendo projetos que fortaleçam as capacidades 

empreendedoras dos seus estudantes. Assim, através do novo projeto de responsabilidade social 

universitária denominado Take On, a FMUL visa dotar os seus estudantes, através de diversas atividades, 

com múltiplos recursos, ferramentas e formas inovadoras de ação, a fim de serem capazes de promover o 

bem-estar ambiental e social, ajudando com ações de voluntariado a comunidade onde estão inseridos. 

De igual modo, o projeto Social Builders Academy visa contribuir para o desenvolvimento de projetos na área 

do empreendedorismo social. Inicialmente, denominado ChangeMakers, a Social Builders Academy reúne 

agora estudantes da FMUL e do Instituto de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) que 

trabalham em conjunto em projetos sociais. Desta forma, a Social Builders Academy contribui para a 

formação de agentes de mudança no mundo, incentivando o desenvolvimento de projetos sociais.  

Está ainda previsto o desenvolvimento do projeto de implementação de uma horta e jardim comunitário nos 

espaços da FMUL, a realizar em parceria com outras escolas da ULisboa, tendo o duplo objetivo de promover 

a sustentabilidade ambiental e as relações de colaboração e cooperação entre instituições congéneres. 

No sentido de se aproximar da sociedade em geral, procurando responder às suas necessidades e anseios, e 

adotando uma atitude reflexiva face aos desafios presentes e futuros que se colocam ao Ensino Superior e 

às Escolas Médicas, a FMUL irá reativar o Conselho de Cidadãos, cujas atividades estiveram suspensas 

durante a pandemia, tendo previsto um novo encontro já para janeiro de 2022. A Faculdade espera assim 

poder continuar a contar com o contributo deste órgão na definição da sua ação estratégica. 
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4.4. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Fomentar a Modernização Administrativa (OE4) é um objetivo estratégico da FMUL, no âmbito do qual foram 

definidos vários objetivos operacionais para 2022: Aperfeiçoar a gestão e a promoção do SIGQ – FMUL (OO9); 

Incentivar o desenvolvimento profissional e académico dos colaboradores da FMUL (OO10); Consolidar o 

circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados pessoais (OO11); Proceder à desmaterialização e 

modernização de procedimentos administrativos (OO12); Promover a revitalização e melhorias do edificado 

(OO13). 

 

 009: Aperfeiçoar a gestão e a promoção do SIGQ – FMUL.  

A FMUL continuará a desenvolver o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ - FMUL) tendo em 

vista garantir e promover a qualidade ao nível dos vários processos da Escola e dos serviços prestados, numa 

lógica assente no ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act/Adjust) de melhoria contínua. 

Com o objetivo de avaliar e obter um diagnóstico do desenvolvimento do SIGQ-FMUL, bem como atualizar o 

Plano de Ações de Melhoria, está prevista a realização de uma auditoria por uma entidade externa. Esta 

auditoria terá uma função pedagógica e formativa, de forma identificar e desenvolver boas práticas no 

domínio da garantia da qualidade. 

Para 2022 está também prevista a revisão do Manual SIGQ-FMUL, publicado em 2019, bem como dar-se-á 

continuidade à elaboração de documentos estratégicos, como os Relatórios Anuais de Autoavaliação dos 

Cursos Pré-Graduados (referentes ao MIM e LCN no ano letivo 2020/2021) e será produzido o primeiro 

Relatório de Meta-Avaliação do SIGQ-FMUL referente ao ano letivo 2020/2021, que integrará os resultados 

da avaliação de todos os processos da faculdade, nomeadamente do processo de Ensino e Aprendizagem, e 

uma análise reflexiva e crítica, identificando recomendações e ações de melhoria ao SIGQ-FMUL. 

Tendo presente a importância da avaliação e monitorização das atividades desenvolvidas, serão produzidos 

e aplicados novos questionários às partes interessadas, nomeadamente, questionários de Avaliação da 

Implementação da Reforma do Ensino Clínico ao 4.º ano, de Avaliação da Internacionalização das Teses de 

Doutoramento e do seu Impacto na Sociedade, e de Satisfação face à newsletter e ao trabalho desenvolvido 

pelo Gabinete de Comunicação, entre outros. 
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 OO10: Incentivar o desenvolvimento profissional e académico dos colaboradores da FMUL.  

Convicta de que a qualificação e as competências dos recursos humanos refletem-se na qualidade do seu 

desempenho, do trabalho desenvolvido e dos serviços prestados, a FMUL continuará a investir em ações e 

cursos de formação profissional para os colaboradores não docentes, em áreas relevantes para os serviços. 

Exemplo disso são as ações previstas de formação especializada em áreas técnicas e laboratoriais na área de 

Medicina e Ciências Biomédicas; ações de apoio ao ensino, como ensino por videoconferência (Zoom) e 

sistema de avaliação online (QuizOne) e ações na área das compras e aprovisionamento (construção de CE e 

programas de procedimentos). 

A Faculdade continuará também a apoiar e a investir na qualificação académica dos seus colaboradores, 

nomeadamente com a atribuição de bolsas, através do Programa de Apoio Financeiro à Formação Académica 

dos Colaboradores Não Docentes. 

 

 OO11: Consolidar o circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados pessoais. 

No âmbito do processo de consolidação do Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD) em curso na 

Universidade de Lisboa e na sequência da Política de Privacidade da FMUL (despacho 34/2021, 22 abril), dar-

se-á seguimento à implementação e consolidação de um circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados 

pessoais, estendendo-o aos vários setores da Faculdade, com a identificação da “estrutura de privacidade a 

ser organizada” e dos respetivos responsáveis pelos dados, elencando e gerindo o acesso restrito e 

reservado. 

 

 OO12: Proceder à desmaterialização e modernização de procedimentos administrativos. 

Com o objetivo de proceder à desmaterialização progressiva e consequente modernização de todos os 

procedimentos administrativos, vários serviços da FMUL procederão a alterações nos seus procedimentos 

durante o ano de 2022.  

A área de Gestão Financeira e Patrimonial pretende continuar a apostar na "transformação digital", a qual se 

tem traduzindo numa redução das evidências em papel e até num aumento do controlo interno dos 

procedimentos. Na plataforma SAP serão efetuados desenvolvimentos, tendo em vista melhorar o tempo de 

resposta às auditorias e aumentar a transparência. Assim, através do arquivo da documentação em SAP, será 

possível dar acesso ao Fiscal Único ao sistema de informação SAP da FMUL (perfil de consulta), diminuindo 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/despacho-34-2020.pdf
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os tempos de resposta ao Fiscal Único / equipas de auditoria. Ainda no sistema de informação SAP proceder-

se-á ao arquivo das propostas de autorização de pagamento (processos de despesa completos). 

A Unidade de Aprovisionamento prevê a digitalização integral dos processos de aquisição e armazenamento, 

o que irá permitir uma maior aproximação entre o desenvolvimento do processo e o utilizador do 

bem/serviço/empreitada a realizar; bem como a informatização de stock físico de armazém, com a 

digitalização integral do processo de aquisição e armazenamento. 

Também na Área de Recursos Humanos e Vencimentos serão implementadas ações para melhorar o serviço 

prestado, a comunicação e informação com o público-alvo, nomeadamente com a disponibilização de 

formulários de preenchimento digital e melhorias na gestão e tratamento de dados. 

Com o intuito de melhorar a prestação de serviços à comunidade FMUL será desenhado um novo portal 

interno dos Serviços, dotando-o com novas funcionalidades. Será também implementada uma plataforma 

para a gestão da Manutenção do Edificado, prevendo-se a digitalização de todo o processo para um melhor 

controlo da atuação técnica, gestão das equipas e financeira, e programação do investimento anual. 

 

 OO13: Promover a revitalização e melhorias do edificado. 

A FMUL continuará a investir na melhoria das condições dos espaços para o exercício das atividades de ensino 

e investigação. Assim, em 2022, proceder-se-á à reabilitação e remodelação do espaço das Clínicas 

Universitárias – Piso 2, bem como à elaboração do projeto de ligação dos edifícios Egas Moniz e Reynaldo 

dos Santos que facilitará a circulação entre os dois espaços beneficiando as áreas de investigação comuns. 

Devido à complexidade destes projetos, pretende-se concorrer a financiamento ao abrigo do "Programa 

Lisboa 2030", pelo que o desenvolvimento das soluções poderá ser condicionado por fatores externos. 
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5. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
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6. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

A FMUL, para prosseguir a sua missão, cumprir com os seus objetivos e assegurar as suas atribuições, contou 

em 2021 com um quadro de pessoal de 872 profissionais, constituído por 678 docentes, 30 investigadores, 3 

bolseiros e 161 colaboradores não docentes. 

Perante as atividades previstas para 2022, as necessidades da Faculdade e de forma a consolidar o seu quadro 

de pessoal, prevê-se para o ano de 2022 um crescimento moderado de cerca de 2,4% no total de efetivos 

(de 872 para 893): 695 docentes, 30 investigadores, 3 bolseiros e 165 não docentes.  

Neste sentido está prevista a abertura de 6 procedimentos concursais, estando igualmente previstas 12 

aposentações, 12 rescisões e 3 mobilidades. 

 

 

Quadro 3 – Recursos Humanos em 2021 e Previsão para 2022 

 

Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos. 
* Dados a 2 de novembro de 2021. 
** Bolseiros de Investigação ou Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia a exercer funções em Projetos Internos 
da FMUL 

 

 

O valor previsto do orçamento para 2022 é de 18 852 122 €, encontrando-se a respetiva previsão orçamental 

(receitas próprias e despesas) retratada, em percentagem e por rúbrica, nas figuras 3 e 4 e, de forma mais 

detalhada, nos quadros relativos à previsão das receitas e das despesas para 2022 (Anexo VI - Previsão das 

Receitas e Despesas para 2022, pp. 59-60).  

  

Recursos Humanos
Existentes 

2021

Estimados 

2022

Docentes 678 695

Investigadores 30 30

Bolseiros (*) 3 3

Não Docentes 161 165

Total 872 893
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Figura 3 – Previsão das receitas próprias para 2022 por rúbrica orçamental 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

 

A maior fatia do orçamento corresponde ao plafond atribuído à Faculdade de Medicina pela Universidade de 

Lisboa, proveniente do Orçamento do Estado (13 906 283€), a que acrescem as Receitas Próprias (4 352 

373€) e ainda as verbas provenientes de Fundos Europeus (359 599€) e da FCT (233 867€). 

Os valores da execução das receitas próprias traduzem a origem das mesmas, mantendo-se como principais 

fontes de receita as propinas de formação inicial (37,28%) e as propinas dos cursos de especialização, 

mestrado e doutoramento (28,52%) que, somadas, perfazem quase dois terços das receitas próprias. Ainda 

relativamente ao ensino, importa referir a previsão da receita proveniente dos protocolos celebrados com 

as escolas militares e com o IST (10,74%). São ainda de salientar as receitas geradas com a prestação de 

Serviços à Comunidade (Outros – 10,11%; Laboratório – 1,40%; aluguer de espaços e equipamentos – 9,70%). 
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Figura 4 – Previsão da despesa para 2022 por rúbrica orçamental 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

 

As Despesas com o Pessoal são as que têm um maior peso (76,33%), sendo suportadas em 96,65% pelo 

Orçamento de Estado. A aquisição de serviços (16, 29%) é outro agrupamento com um peso significativo. No 

âmbito da despesa importa ainda salientar a previsão de despesas que, em 2022, decorrem da gestão dos 

efeitos/consequências da pandemia. 
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ANEXOS 
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ANEXO I: Composição dos Órgãos de Governo 

 

 

DIRETOR e SUBDIRETORES 

Diretor: Prof. Doutor Fausto J. Pinto  
Subdiretor: Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho  
Subdiretora: Prof.ª Doutora Ana Sebastião 
 
 

 

CONSELHO DE GESTÃO 

Diretor: Prof. Doutor Fausto J. Pinto  
Subdiretor: Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho  
Subdiretora: Prof.ª Doutora Ana Sebastião  
Diretor Executivo: Mestre Luís António Martins Pais Pereira  
 

 

CONSELHO DE ESCOLA 2020-2024 
(Tomada de posse – 10 dezembro 2020) 

Presidente: Prof.ª Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Vice-Presidente: Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes 
 
Membros Externos:  
Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes 
Dr.ª Sara Alexandra Rodrigues Cerdas 
 
Docentes e Investigadores: 
Prof.ª Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Prof. Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Prof.ª Doutora Helena Maria Marques Ramos Cortez Pinto 
Prof.ª Doutora Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Prof. Doutor João Mascarenhas Forjaz de Lacerda 
Prof. Doutor Paulo Manuel Leal Filipe 
Prof.ª Doutora Ana Maria Gomes de Almeida 
Prof. Doutor Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro 
Prof. Doutor Bruno Miguel Carvalho e Silva Santos 
 
Não Docente: 
Mestre Susana Maria Jerónimo Oliveira Henriques 
 
Discentes: 
Estudante Maria Marques Roque – Cessou mandato em 31 agosto 2021 por conclusão do curso MIM 
Estudante Diogo Karim Hassan Carmali 
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Estudante Maria Zita Gonçalves Guerra Guimarães Matias 
Estudante Bernardo José Soares Alves – Passou a membro efetivo em 01 setembro 2021 

 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 2021-2025 
(Tomada de posse – 24 junho 2021) 

Presidente: Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
 
Docentes: 
Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
Prof.ª Doutora Maria José de Oliveira Diógenes Nogueira 
Prof. Doutor Luís Ricardo Simões da Silva Graça 
Prof.ª Doutora Dulce Alves Brito 
Prof. Doutor Rui António Rocha Tato Marinho 
Prof.ª Doutora Catarina Sofia Rodrigues dos Santos Granja da Fonseca 
 
Discentes: 
(Tomada de posse – 28 outubro 2020) 

Estudante Estela Fabiana de Barros Flambó  
Estudante Maria Inês Lourenço Calmeiro  
Estudante Maria Filipa Soares Mila Porfírio – Renúncia de mandato em 15 setembro 2021 
Estudante Mariana Matos Sant’Ana – Renúncia de mandato em 15 setembro 2021 
Estudante Gonçalo Romão Nabais Correia 
Estudante Duarte Miguel Peixe Siquenique – Renúncia de mandato em 15 setembro 2021 
Estudante Mariana Jesus Jorge Dores – Tomada de posse a 17 setembro 2021 

Estudante Renato Martim Silva Gonçalves – Tomada de posse a 17 setembro 2021 

Estudante Mariana Mendes Bernardino– Tomada de posse a 17 setembro 2021 

 

 

CONSELHO CIENTÍFICO 2018-2022 
(Tomada de posse – 20 julho 2018) 

Presidente: Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino 
Vice-Presidente: Professor Doutor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
Secretária: Professora Doutora Luísa Maria Vaqueiro Lopes 

O Conselho Científico da FMUL é composto por 22 Professores e Investigadores, assim distribuídos: 
 
19 Professores e Investigadores Doutorados da Faculdade 
José Augusto Gamito Melo Cristino 
João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Miguel Augusto Rico Botas Castanho 
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Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto 
Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião 
António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Carlos Calhaz Jorge 
Alexandre Valério de Mendonça 
Ana Cristina Gomes Espada de Sousa 
Paulo Sérgio de Matos Figueira da Costa 
Maria Isabel Silvério Fonseca Soares 
Mamede Alves de Carvalho – Passou a membro efetivo em 17 setembro 2019 
João Mascarenhas Forjaz de Lacerda – Passou a membro efetivo em 18 outubro 2019 
Luís Ricardo Simões da Silva Graça – Passou a membro efetivo em 6 dezembro 2019 
Mário Nuno Ramos de Almeida Ramirez – Passou a membro efetivo em 5 junho 2020 
Maria Isabel Segurado Pavão Martins Catarino Petiz – Passou a membro efetivo em 3 agosto 2020 
Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro – Passou a membro efetivo em 26 outubro 2020 
 
1 Representante das Unidades de Investigação da Faculdade: 
Professor Doutor António Cândido Vaz Carneiro – Jubilação a 28 fevereiro 2021 

2 Representantes das Unidades de Investigação do iMM-JLA: 

Professor Doutor Bruno Miguel de Carvalho e Silva Santos 

Professora Doutora Luísa Maria Vaqueiro Lopes 
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Anexo II: Organograma Macro da FMUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GPEQ 
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Anexo III: Organograma das Unidades Estruturais da FMUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GPEQ 
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Anexo IV: Organograma dos Serviços Técnico-Administrativos da FMUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GPEQ 
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ANEXO V: QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  |  Universidade de Lisboa

Organismo: FACULDADE DE MEDICINA

MISSÃO

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OE3: Dinamizar a internacionalização e as Relações Externas

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

EFICÁCIA

OO8: Intensificar as relações de cooperação e com a comunidade.

7. N.º de Masterclass Online Courses

8. N.º de novas funcionalidades na App MyFénix

2 3

n/a 3

25% >5

30% >3

15% >3

15%

60%

Desvios

38%

Ponderação

20%

Valor 

2021

Meta 

2022
Peso Superação

OO3: Adotar novas metodologias e ferramentas digitais de apoio ao ensino.

6. Data da implementação da versão final da Biblioteca Digital n/a

setembro

(início ano letivo 

2022/2023)

40%

julho

(final ano letivo 

2021/2022)

Objetivos / Indicadores

O
E1

9. N.º de modelações e novas funcionalidades na plataforma FénixEdu n/a 7 >7

O
E3

23. N.º de projetos de empreendedorismo social no âmbito od projeto Social Builders Academy 44 48 25% >48

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização  |  ANO 2022

A missão da FMUL "é a formação de médicos, o ensino e a investigação da Medicina e das ciências essenciais à promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da 

doença, através da criação, transmissão e difusão de ciência, tecnologia e cultura, no respeito pela liberdade intelectual e pela ética, reconhecimento do mérito e sentido de serviço à 

comunidade." [Estatutos da Faculdade de Medicina da ULISBOA]

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Ponderação

20%

24. Data da Reunião do Conselho de Cidadãos n/a 1.º trimestre 25%

>65

n/a 5

n/a

n/a

21. Data de entrada de funcionamento da Horta e Jardim Comunitário n/a 1.º semestre 25% n/a

3 40% >3
11. N.º de propostas de fornecedores para a implementação de uma ferramenta sobre 

oportunidades de investigação.

Ponderação

20%

22. N.º de atividades desenvolvidas pelo Take On ou em parceria com o Take On

O
E2

OO4: Intensificar as oportunidades de investigação científica e as fontes de financiamento.

10. N.º de candidaturas aos Concursos GAPIC 59 65
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

25% 2.º trimestre

Desvios

38%

Valor 

2021

Meta 

2022
Peso SuperaçãoObjetivos / Indicadores

n/a

50% >250

OO11: Consolidar o circuito de recolha, arquivo e tratamento de dados pessoais.

3 dias32. N.º dias/tempo de resposta às equipas de auditoria/Fiscal Único através da plataforma SAP 5 dias

Ponderação

20%

4. N.º de inscritos nos Cursos de Formação Contínua 233

33. Data de aprovação do desenho para a criação de um novo Portal de Serviços

34. Nº de equipamentos registados na nova plataforma de Gestão de Manutenção do Edificado

n/a

n/a

3.º trimestre

OBJETIVOS OPERACIONAIS

25% >50%

37. Data de apresentação do projeto de ligação dos edifícios Egas Moniz e Reynaldo dos Santos n/a 1.º semestre

Desvios

12. N.º de inscrições nos Workshops Tools for Innovation 42 50 40% >50

31%

OO2: Promover o ensino pós-graduado e a educação médica continuada.

80

50%

Superação

Ponderação

25%

6

Peso

14. N.º de episódios / Podcast "HealthInovNights" n/a 20% >6

Ponderação

25%

Ponderação

25%

250

Objetivos / Indicadores
Valor 

2021

Meta 

2022

O
E2

OO5: Desenvolver inicativas de incentivo ao empreendedorismo.

15. Data da apresentação do plano estratégico e de divulgação do CTRS n/a 1.º semestre 50% n/a

13. N.º de inscrições no projeto Laboratório de Inovação 69 40% >80

OO6: Promover o Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos.

16. Data da criação do Núcleo Go-To-Market. n/a 2.º semestre 50% 2.º trimestre

50%

O
E1

O
E4

OO12: Proceder à desmaterialização e modernização de procedimentos administrativos.
Ponderação

20%

25% 2 dias

35. % de processos integralmente (100%) por via digital através de plataforma dedicada

>10

31. % de desenvolvimento/execução do projeto de criação de um circuito de recolha, tratamento e 

arquivo de dados pessoais
n/a 100% 100%

n/a

75% 90% 25% >90%

O
E4

OO13: Promover a revitalização e melhorias do edificado.

36. Data de apresentação da candidatura do projeto de remodelação da Área do Piso 2 do Edifício 

Central
n/a 2.º semestre 50% 2.º trimestre

5. N.º de ações de formação para docentes (DEM) n/a 10 50%

Ponderação

25%
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QUALIDADE

OBJETIVOS OPERACIONAIS

17. Data de lançamento da brochura institucional n/a  

25. Data de publicação dos Relatórios de AutoAvaliação dos Cursos Pré-Graduados 2020/2021 n/a 2.º trimestre

26. Data de publicação do Relatório de Meta-Avaliação do SIGQ-FMUL 2020/2021 n/a 2.º trimestre 30% 1.º trimestre

27. Data da republicação do Manual SIGQ-FMUL n/a 3.º trimestre

O
E1

OO1: Implementar ações de melhoria decorrentes da revisão do ciclo de estudos do MIM.

3. Data da aplicação do regulamento do Núcleo Curricular Optativo ao 5.º ano do MIM n/a

31%

Objetivos / Indicadores
Valor 

2021

Meta 

2022
Peso Superação Desvios

Ponderação

25%

1. Data da implementação da Reforma do Ensino Clínico aos 4.º e 5.º anos curriculares do MIM no 

ano letivo 2022/2023
n/a

setembro

(ano letivo 

2022/2023)

35% n/a

2. Data da aprovação da proposta da reforma do Ensino Pré-Clíncio do MIM n/a 2.º semestre 30% 2.º trimestre

1.º semestre

(ano letivo 

2022/2023)

35% n/a

2.º semestre

18. N.º de páginas remodeladas no site

19. Data da criação de uma nova  imagem merchandising

n/d 3 25% >3

n/a 2.º semestre

Ponderação

25%

O
E3

OO7: Melhorar a imagem institucional da FMUL junto da comunidade académica e da sociedade em geral.

25% 2.º trimestre

25% 2.º trimestre

20. N.º de podcasts na Newsletter n/a 6 25% >6

25% 2.º trimestre

28. N.º de novos questionários de avaliação e satisfação aplicados junto das partes interessadas n/a 4 15% >4

30. N.º de Bolsas para apoio à formação académica dos colaboradores não docentes 6 7 40% >7

O
E4

OO9: Aperfeiçoar a gestão e a promoção do SIGQ - FMUL.
Ponderação

25%

30% 1.º trimestre

OO10: Incentivar o desenvolvimento profissional e académico dos colaboradores da FMUL.
Ponderação

25%

29. N.º de Horas de formação profissional para os caloboradores não docentes 1500 1800 60% >1800
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Ind. 1 Ind. 14 Ind. 26 

Ind. 2 Ind. 15 Ind. 27

Ind. 3 Ind. 16 Ind. 28

Ind. 4 Ind. 17  Ind. 29

Ind. 5 Ind. 18 Ind. 30

Ind. 6  Ind. 19 Ind. 31

Ind. 7 Ind. 20 Ind. 32

Ind. 8 Ind. 21 Ind. 33

Ind. 9 Ind. 22 Ind. 34

Ind. 10 Ind. 23 Ind. 35

Ind. 11 Ind. 24  Ind. 36

Ind. 12 Ind. 25 Ind. 37

Ind. 13 

Relatório de Atividades do GIE

Relatório de Atividades da Unidade de Formação 

Contínua

Relatório de Atividades do DEM

Página do DEM no portal da FMUL:
https://www.medicina.ulisboa.pt/departamento-de-educacao-medica

Página da Biblioteça Digital no portal da FMUL

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Pág. Masterclasses Online Courses  no portal da FMUL: 
https://www.medicina.ulisboa.pt

Relatórios de Atividades

Área dos Polos Administrativos

Relatório de Atividades da Área Académica

Relatório de Atividades do IFA

Relatório de Atividades GAE

Pág. Take On  portal FMUL: 
https://www.medicina.ulisboa.pt/take

Relatório de Atividades do GAPIC

Relatório de Atividades da Área de Gestão Financeira e 

Patrimonial

Convocatória e ata da reunião do Conselho de 

Cidadãos

Relatório de Atividades do GIE

Relatório de Atividades da Área de Recursos 

Humanos e Vencimentos

Despacho do Diretor

Relatório de Autoavaliação do MIM 

2022/2023

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Relatório de Autoavaliação do MIM 

2022/2023

Fontes de verificação

Pág. do portal da FMUL: https://www.medicina.ulisboa.pt/sistema-

interno-de-garantia-da-qualidade

Pág. do portal da FMUL: https://www.medicina.ulisboa.pt/sistema-

interno-de-garantia-da-qualidade

Relatório de Atividades da Área de Gestão 

Financeira e Patrimonial

Atas de Reuniões da Equipa Técnica na qualidade 

de Comissão de Privacidade da FMUL

Pág. do portal da FMUL: https://www.medicina.ulisboa.pt/sistema-

interno-de-garantia-da-qualidade

Relatório de Atividades da Área de Recursos 

Humanos e Vencimentos

Brochura Institucional

Páginas remodeladas

Pág. do portal FMUL: 
https://www.medicina.ulisboa.pt/

Newsletter FMUL

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Relatório de Atividades do GIE

Relatório de Atividades do GIE

Pág. do portal da FMUL:

 https://www.medicina.ulisboa.pt/sistema-interno-de-garantia-da-qualidade

Relatório de Atividades UTIM

Relatório de Atividades do Gabinete Técnico - 

Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades da Unidade de 

Aprovisionamento

Relatório de Atividades do Gabinete Técnico - 

Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades do Gabinete Técnico - 

Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades do Gabinete Técnico - Edificado 

e Sustentabilidade

Meios Disponíveis

Investigadores

Bolseiros

Docentes

Recursos Humanos

161

872

Estimados DesvioExecutados

695

30

3

165

893

Existentes

novembro 2021

3

Não-Docentes

Total

678

30
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Orçamento (em milhões de euros)

GLOSSÁRIO

SP (superou) n/a (não se aplica) OO (Objetivo Operacional)

AT (atingiu) n/d (não disponível) IND (indicador)

NA (não atingiu) OE (Objetivo Estratégico)

Estimado Executado

18 852 122,00 €

Meios Disponíveis

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços)
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ANEXO VI: Previsão das Receitas e Despesas para 2022 

 

Previsão das receitas próprias para 2021 por rúbrica orçamental (€) 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

  

Total Orçamento 18 852 122 €

    OE 13 906 283 €

    FCT 233 867 €

    Fundos Europeus 359 599 €

    RP 4 352 373 €

Propinas Formação Inicial 1 622 616 €

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 1 241 115 €

Protocolos de Ensino 

(Força Aérea, Escola Naval, IST)
467 583 €

Prestação de Serviços - Laboratório 60 913 €

Prestações de Serviços -  Outros

(Fotocópias, Emolumentos, Certificados,  Equivalências, Taxas, etc.)
439 912 €

Aluguer de espaços e equipamentos 422 335 €

Transferências Correntes 

(Instituições sem fins lucrativos, privadas e outras)
97 899 €

Juros 0 €

Orçamento 

2022
Receita
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Previsão da despesa para 2022 por rúbrica orçamental (€) 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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