
Uma escola que honra o
passado e constrói o futuro.

2015-2022
DIREÇÃO DA FMUL



Como Diretor da Faculdade de
Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL) nestes últimos 7
anos foi uma honra dirigir os
destinos desta enorme casa,
onde tive oportunidade de pôr
em prática um Plano de Ação,
que gizei quando me candidatei
pela primeira vez em 2015,
renovandorenovado em 2018 e que, com a contribuição de todos, foi exequível a sua
implementação praticamente na totalidade. Ao longo destes 7 anos, foi
assim possível manter uma atividade muito relevante nas várias áreas
estratégicas da nossa Escola, sempre em alinhamento com a Universidade
de Lisboa, que se traduziu num conjunto vasto de projetos e iniciativas
espelhadas nos relatórios anuais da Direção. Tal permitiu manter a FMUL
num patamar da mais elevada qualidade, correspondendo na íntegra ao
que se espera duma Faculdade de Medicina moderna, virada para o século
XXI, num ambiente que é cada vez mais competitivo a nível nacional e
internacional.
Relembro que a ação estratégia da FMUL visa ministrar um ensino de
qualidade, aliado a uma investigação de excelência, a fim de se traduzirem
numa prática médica ao mais alto nível de desenvolvimento científico e
tecnológico, assumindo-se a FMUL como uma instituição moderna,
inovadora e aberta ao exterior, com capacidade de comunicar e de
estreitar relações aos mais variados níveis da sociedade num ambiente
que é cada vez mais global.

Entre as múltiplas áreas em que fomos interventivos ao longo destes anos,
não posso deixar de realçar alguns dos projetos mais inovadores e
estruturantes, como foi a requalificação da Biblioteca Central, a
inauguração da Aula Magna, renovada em tempo recorde após o incêndio
de que foi vítima em finais de 2017, a inauguração do Edifício Reynaldo dos
Santos, onde foram instaladas infraestruturas que equipam a FMUL de
forma a enfrentar os desafios do futuro. Naturalmente que a reforma do
ensino clínico marcou de forma significativa a nossa gestão, onde, desde o
início, procurámos dar o devido realce à educação médica,
nomeadamente com a criação do Departamento de Educação Médica. A
formação pós-graduada esteve, igualmente, sempre presente como uma
das nossas mais valias. Ainda um destaque para as relações externas e
internacionalização, traduzidas em múltiplos protocolos e afiliações com
outras instituições nacionais e internacionais.
A preocupação com todos os que vivem diariamente na nossa casa foi
constante, quer alunos, docentes e não docentes, traduzindo-se num
vasto conjunto de iniciativas de apoio a vários níveis. A modernização
administrativa foi também sempre um objetivo central que se traduziu em
várias ações e medidas implementadas, que contribuíram para tornar a
nossa Faculdade mais moderna e adaptada às exigências impostas pelas
circunstâncias.
Neste momento de despedida, quero deixar uma palavra final de profundo
agradecimento a toda a família FMUL que me acompanhou ao longo
destes 7 anos. A sua dedicação e lealdade institucional foram exemplares
e um dos grandes motivos do nosso sucesso ao longo dos anos. 

MENSAGEM
DIRETOR

Acredito 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, para benefício da comunidade que servimos!

Prof. Fausto J. Pinto
Diretor da FMUL (2015-2022)



Comunicação e
Promoção Institucional

Estudantes Inscritos MIM (   ) - 2 183
Estudantes Inscritos LCN (   ) - 113
Trabalhos Finais MIM - 2 040
Diplomados MIM - 2 135
Mobilidades Incoming MIM e LCN - 786
Mobilidades Outgoing MIM e LCN - 920

Doutoramentos
  Estudantes Inscritos (   ) - 244
  Diplomados - 204
Mestrados
  Estudantes Inscritos (   ) - 319
  Diplomados - 389
Cursos de Especialização 
  Estudantes Inscritos (   ) - 26
Cursos de Formação Contínua
  Inscritos (   ) - 347

Instituições Afiliadas - 73
Instituições Parceiras (Programas de
Mobilidade) - 62
Novos Protocolos - 68
Iniciativas de Responsabilidade
Social - 51

Docentes - 693
Investigadores - 30
Não Docentes - 168
Formação Profissional - 1 034 h
Espaços - 20 003 m
Orçamento (   ) - 21 016 227 €

Notas:

MIM - Mestrado Integrado em Medicina
LCN - Licenciatura em Ciências da Nutrição
    - Média
*fevereiro, 2022

Cooperação e
Relações Externas

Recursos Humanos,
Físicos e Financeiros

Visualizações Newsletter - 144 300
Visitas Site - 730 913
Seguidores Facebook - 14 260
Seguidores Twitter - 1 571
Seguidores Instagram - 4 678
Seguidores Linkedin - 6 375
Eventos e outras Iniciativas - 227

Investigação e Produção
Científica

Formação
Pré-Graduada

FMUL em Números
  2015-2022

Formação 
Pós-Graduada

Consultar Indicadores Institucionais

Publicações CAML em 2021 - 7 318
Citações CAML 2017-2021 - 68 041
Documentos Depositados 
(Repositório UL) - 7 450
Projetos de Investigação para Alunos
(GAPIC) - 203

2

*

*

http://www.medicina.ulisboa.pt/fmul-em-numeros


AE1: Ensino, Pedagogia  e Educação Médica
_

• Implementação do ensino remoto e avaliação à distância (aulas, discussão do
Trabalho Final do MIM e provas académicas por videoconferência e exames
através da plataforma QuizOne) e em formato misto (aulas teórico-práticas,
práticas e estágios presenciais; aulas teóricas online)

• Cancelamento de todas as modalidades de estágio e mobilidades académicas
(incoming e outgoing) no ano letivo 2020/2021, com retoma no ano letivo
2021/2022

• Criação do Projeto Biblioteca Digital da FMUL (repositório com múltiplos
conteúdos pedagógicos e científicos gerados por e para toda a comunidade
académica)

Formação Pré-Graduada

• Reformulação do plano de estudos do Ensino Clínico do MIM e implementação da
reforma ao 4.º ano curricular no ano letivo 2021/2022

• Avaliação do Plano Curricular do 1.º, 2.º e 3.º anos do MIM

• Reestruturação do Núcleo Curricular Optativo do MIM, com um novo regulamento
e com criação de novas UC's optativas

• Extensão ao 3.º ano curricular do MIM na UMA a partir do ano letivo 2020/2021

• Publicação do regulamento do Trabalho Final do MIM; aditamento e aplicação da
avaliação quantitativa a partir no ano letivo 2021/2022

• Criação do Banco de Ideias para o Trabalho Final do MIM

• Publicação do Regulamento Pedagógico do MIM

• Publicação do Regulamento do Processo de Reconhecimento Específico ao Ciclo
de Estudos Integrado de Mestrado em Medicina das Escolas Médicas Portuguesas

• Submissão à A3ES da renovação da avaliação e acreditação do MIM (2021)

• Avaliação Progress Testing

• Criação e acreditação do Curso LCN (leccionado pela 1.ª vez no letivo em
2018/2019)

• Reestruturação do Núcleo Curricular Optativo da LCN com criação de novas UC's
optativas

• Aprovação do Reconhecimento Específico de Grau da LCN

• Extensão do Diploma de Mérito aos estudantes da LCN

• Extensão dos Programas de Mobilidade à LCN a partir do ano letivo 2021/2022

• Aplicação do Plano de Compensação Pós-COVID em Formação Médica e
Nutrição

• Lançamento da App MyFenix 

• Produção dos Relatórios de Autoavaliação do MIM e LCN 2019/2020 e 2020/2021

PRINCIPAIS
ATIVIDADES

2 0 1 5 - 2 0 2 2



AE1: Ensino, Pedagogia  e Educação Médica
_

Formação Pós-Graduada

• Criação e acreditação dos Mestrados: Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas
Emergentes; Reabilitação Cardiovascular; Nutrição Clínica; Investigação Clínica;
Investigação Biomédica; Imagiologia Cardiovascular;  Epidemiologia 

• Criação dos Cursos de Especialização: Epidemiologia (formato de ensino à
distância); Medicina Legal e Ciências Forenses; Doenças Respiratórias do Sono  da
Criança; Medicina Dentária Forense; Comunicação em Saúde; Educação e
Comunicação em Ciências da Saúde

• Renovação da acreditação do Doutoramento em Neurociências e do
Doutoramento PhDCAML

• Publicação do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação não Conferentes de
Grau

• Organização de novos Cursos de Formação Contínua

• Dinamização do Programa de Formação em Educação Médica (Webinars) 

• Implementação do formato online e misto (online e presencial) nos cursos de
formação contínua e nas iniciativas no âmbito da educação médica

• Promoção das Masterclasses Online Courses (Emergências Cardiovasculares;
Operating Theatres Leadership and Perioperative Practice Management) 

Apoio à Comunidade Estudantil

• Criação do Gabinete de Apoio ao Estudante - GAE

• Lançamento de novos projetos e iniciativas, entre os quais: Workshops de
Iniciação Pedagógica; Embaixador Mentoring; Mapping Your Way; Take On

• Apoio e acompanhamento psicológico aos estudantes, através de consultas e
organização de iniciativas (webinars e workshops) de forma a atuar
preventivamente na saúde mental, nomeadamente num contexto de pandemia
(Espaço S)

• Intensificação do apoio à comunidade estudantil, em regime online, no âmbito de
vários projetos (Espaço S, Mentoring, Mentoring 2.0 e Solvin’It, Embaixador
Mentoring e Workshops de Iniciação Pedagógica)

PRINCIPAIS
ATIVIDADES

2 0 1 5 - 2 0 2 2



PRINCIPAIS
ATIVIDADES

2015-2022

AE2: Promoção e Inovação da Ciência
_

• Promoção da investigação científica junto dos estudantes da pré-graduação,
através do Programa "Educação pela Ciência" | Bolsas CHULN/FMUL e do Prémio
GAPIC David-Ferreira; bem como junto dos recém-graduados em Medicina,
através das "Bolsas para Jovens Médicos" - Bolsa AstraZeneca/FMUL e Bolsa João
Lobo Antunes (esta última criada e atribuída pela 1.ª vez em 2019, sendo financiada
pelo iMM-JLA)

• Criação e atribuição dos Prémios Dia da Investigação AEFML (financiados pela
AEFML)

• Organização dos Workshops Tools for Innovation in Health 

• Criação do projeto Laboratório de Inovação

• Desenvolvimento de um Plano de Estudos e Intervenção Estratégica sobre a
Publicação Científica da FMUL

• Organização de iniciativas para fomentar e apoiar a publicação científica com
enfoque na Ciência Aberta

• Colaboração no projeto de desenvolvimento do Módulo Institucional do
CiênciaVitae (FCT)

• Criação e desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos; Centro
  de Nutrição Avançada; Centro de Tecnologia Médica Avançada; Centro
  Tecnológico de BioImagem; Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial

• Co-coordenação e desenvolvimento do projeto eMOTIONAL Cities

• Gestão de processos de propriedade intelectual

AE3:  Internacionalização e Relações
Externas

_

• Lançamento do novo site institucional

• Criação de novas páginas no site institucional, entre as quais:  COVID-19 - "O
nosso olhar pela  pandemia"; Formação Pós-graduada (IFA)

• Lançamento da nova Newsletter e novas rúbricas 

• Criação dos Boletins "FMUL em Números" e  "Barómetro da Qualidade"

• Dinamização da divulgação e promoção das atividades da FMUL nas redes sociais 

• Produção de vários materiais promocionais (campanhas, vídeos, brochuras
digitais)

• Organização de novos eventos, entre os quais: FMUL Talks, e-Conversas, Serões
de Literatura e Medicina, Jornadas Pedagógicas

• Organização da exposição comemorativa do 70.º Aniversário do Prémio Nobel
Egas Moniz



PRINCIPAIS
ATIVIDADES

2015-2022

AE3:  Internacionalização e Relações
Externas

_

• Atribuição de homenagens, prémios e bolsas de cariz pedagógico e científico aos
que mais se destacaram no seio da comunidade FMUL

• Constituição do Conselho de Cidadãos e realização de reuniões entre os
respetivos elementos

• Extensão da rede de parcerias com a celebração de novos protocolos nacionais e
internacionais

• Participação e consolidação nos Colégios (Mente e Cérebro; F3 - Food, Farming
and Forestry; Química, Tropical), nas Redes Temáticas Interdisciplinares (SAÚDE,
AGRO) e Rede Museus da ULisboa

• Colaboração no "Projeto Collecting COVID-19 ULisboa"

• Participação em iniciativas organizadas no âmbito de redes nacionais e
internacionais de que a FMUL é parceira, nomeadamente CEMP, CODEM-LP e
Rede Portuguesa de Mentoria | Tutoria Interpares no Ensino Superior

• Organização de iniciativas de solidariedade e responsabilidade social,
nomeadamente para fazer face a constrangimentos e dificuldades provocados
pela pandemia

• Participação em eventos de promoção do ensino e da ciência junto da sociedade:
Descobre a ULisboa; Qualifica; Fururália; Noite Europeia dos Investigadores

AE4:  Organização e Modernização
Administrativa

_

• Desenvolvimento e consolidação do projeto de implementação do Sistema Interno
de Garantia da Qualidade da FMUL (SIGQ-FMUL) e integração no SIGQ-ULisboa

• Reformulação do Regulamento dos Serviços com reestruturação orgânica de
alguns serviços e criação de novos gabinetes

• Consolidação do quadro de pessoal

• Desenvolvimento do processo de Avaliação do Desempenho dos Docentes de 
 Carreira

• Conclusão dos processos do Programa de Regularização Extraordinária de
Vínculos Precários na Administração Pública – PREVPAP

• Investimento na formação profissional (inclusive à distância) e na formação
académica dos colaboradores

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

• Elaboração do estudo “Impacto do Teletrabalho e do Regime Misto de Trabalho
nos Colaboradores Não Docentes da FMUL”



AE4:  Organização e Modernização
Administrativa

_

• Constituição da Equipa, na qualidade de Comissão Provisória, para os assuntos da
Igualdade de Género, Inclusão e Não Discriminação

• Criação de novos procedimentos técnico-administrativos e desmaterialização de
procedimentos já existentes

• Investimento nas infraestruturas, instalações, equipamentos e redes de
tecnologia e informação para garantir as condições ao nível do ensino,
investigação, trabalho técnico-administrativo e serviços prestados

• Aperfeiçoamento das plataformas SAP e Fénix

• Investimento em novos equipamentos e plataformas informáticas de apoio ao
ensino à distância e ao teletrabalho

• Reabertura da Aula Magna

• Inauguração do Edifício Reynaldo dos Santos

• Submissão dos Planos de Segurança do Edifício Central e Edifício Egas Moniz à
ANPC

• Publicação do Plano de Contingência Coronavírus e Criação da Comissão de
Acompanhamento Coronavírus

• Operacionalização dos Programas de Testagem COVID, de Vacinação contra a
Gripe e de Medicina no Trabalho

• Aumento do consumo e da despesa no âmbito das medidas de combate e
prevenção da COVID-19

• Implementação de melhorias nos procedimentos financeiros

PRINCIPAIS
ATIVIDADES

2015-2022

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/relatoriofinal2015.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/relatorio-atividades-2016vfinal.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/relatorio-atividades-fmul-2017.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/relatorio-atividades-fmul-20180.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2020-10/RA2019_VFinal_out2020.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/documentos/relatorio-atividades-fmul-2020vfinal9jun.pdf
https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2022-03/ra202122-de-marco.pdf


MILESTONES
2015-2022

2022

 1.ª Edição das Jornadas Pedagógicas
[6 a 9 de junho]

Publicação da Política de Comunicação
de Infrações 
[17 de maio]

Constituição da Equipa Técnica, na
qualidade de Comissão Provisória, para

os assuntos da Igualdade de Género,
Inclusão e Não Discriminação

[28 de março]
Operacionalização do Programa de Teste
Rápido para pesquisa de COVID-19
[28 de fevereiro]

Inauguração do Centro de Simulação
Avançada

[21 de janeiro]

Nomeação da Comissão Científica,
Executiva e de Avaliação Externa do
Programa Doutoral do ISAMB
[18 de janeiro]

Integração da FMUL no SIGQ-ULisboa
[janeiro]

2021

Dia da Bioimagem | Inauguração do
Centro Tecnológico de BioImagem

[16 de dezembro]

Operacionalização Programa de
Vacinação contra a Gripe
[26 de novembro]

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2021/2022

[4 de outubro]

Lançamento do Boletim Barómetro da
Qualidade
[20 de setembro]

Regresso às Atividades Presenciais e
Regime de Trabalho Presencial

[20 de setembro]

Ministração de aulas teóricas e
seminários online e aulas teórico-
práticas e práticas presenciais
[9 de setembro]

Implementação da Reforma do Ensino
Clínico

[setembro]

Criação do Projeto "Laboratório de
Inovação"
[28 de julho]

Designação do Encarregado de
Proteção de Dados da FMUL

[8 de junho]



MILESTONES
2015-2022

Publicação do Estudo "Impacto do
Teletrabalho e do Regime Misto de
Trabalho nos Colaboradores Não
Docentes da FMUL"
[14 de junho]

Retoma das Modalidades de Estágio e
Académicas incoming e outgoing

[4 de junho]

Constituição da Equipa Técnica, na
qualidade de Comissão de Privacidade
[24 de maio]

Aprovação da Política de Privacidade
[22 de abril]

Masterclass Online Course Operating
Theatres Leadership and Perioperative
Practice Management (1.ª edição)
[19 de abril]

Criação do Curso de Especialização
em Medicina Dentária Forense

[14 de abril]
 

Criação do Projeto Biblioteca Digital
[29 de março]

Criação do Centro de Tecnologia
Médica Avançada
[1 março] 

Atualização do Plano de Contingência
Coronavírus

[18 de março]
 

Prorrogação do Prazo para entrega e
apresentação de Teses ou
Dissertações até ao final de 2020/2021 
[25 de janeiro]

Discussão do Trabalho Final de
Mestrado (TFM) e realização de Provas

Académicas em formato online
[21 de janeiro]

Recalendarização da Época de Exames:
aditamento para o período de junho a
setembro
[21 de janeiro]

Masterclass Online Course
Emergências Cardiovasculares
(1.ª edição)
[9 de abril]

2020

III Simpósio em Investigação do
Conselho de Escolas Médicas
Portuguesas (CEMP)
[9 de dezembro]

Cancelamento da Mobilidade Académica
(incoming e outgoing) no 2.º semestre do

ano letivo 2020/2021
[2 de dezembro]

Operacionalização do Programa de
Vacinação Gripe 2020
[9 novembro]

II Simpósio de Intercâmbio em Medicina
organizado pela Rede de Cooperação

das Escolas Médicas de Língua
Portuguesa (CODEM-LP)

[4 a 5 de novembro]



MILESTONES
2015-2022

Criação do Centro de Nutrição
Avançada
[novembro]

Operacionalização do Programa de Teste
Rápido para pesquisa de COVID-19

[4 de novembro]

Criação do Curso de Especialização em
Epidemiologia (ED)
[23 de outubro]

20 Anos | Estágio Clínico de 6.º Ano do
MIM

[setembro]
 

Criação de Unidade Estrutural - Centro
de Estudos de Medicina Aeroespacial

[27 de agosto]

Criação de Unidade Estrutural - Centro
de Medicina Paliativa
[27 de agosto] 

Atualização do Plano de Contingência,
Serviços de Apoio Técnico e

Administrativo
[26 de agosto]

Criação e acreditação do Curso de
Mestrado em Investigação Clínica
[31 de julho]

Criação e acreditação do Curso de
Mestrado em Imagiologia Cardiovascular

[31 de julho]

Webinar “O ensino Médico e a
Pandemia” da Rede de Cooperação das
Escolas Médicas de Língua Portuguesa
(CODEM-LP)
[30 junho]

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2020/2021
[16 de setembro]

Implementação do Sistema de Avaliação
online no ensino pré e pós-graduado
[7 de maio]

Publicação da 100.ª edição da
Newsletter

[abril]

Cancelamento dos Estágios de Prática
de Saúde na Comunidade I e Estágio de
Cuidados de Enfermagem (1.º ano) e
Estágios Clínicos (6.º ano)
[23 abril]

Cancelamento da Mobilidade Académica
(incoming e outgoing) no 1.º semestre do

ano letivo 2020/2021
[25 de maio]

Implementação de Provas Académicas
online por videoconferência no ensino

pré e pós-graduado
[21 de abril]

Adiamento da Avaliação Quantitativa
do Trabalho Final do MIM para
2021/2022
[3 de abril]

Cancelamento de todas as Modalidades
de Estágio

[2 de abril]



MILESTONES
2015-2022

Cancelamento dos Exames Práticos 
[2 de abril]

Campanha Ajude esta Causa - COVID-19
[março]

Criação no site institucional da página
“O nosso olhar pela pandemia”
[março]

Adiamento da Implementação da
Reforma do Ensino Clínico para o ano

letivo 2021/2022
[24 de março]

Criação da Comissão de
Acompanhamento Coronavírus

[4 de março]

Publicação, divulgação e implementação
do Plano de Contingência Coronavírus
[4 de março]

Encerramento da FMUL devido à
pandemia por COVID-19

[março]

Implementação de aulas online por
videoconferência no ensino pré e pós-
graduado
[9 e março]

1.ª Edição dos Prémios AEFML - Dia da
Investigação
[11 de dezembro]

Alteração ao Ciclo de Estudos MIM -
Novo Plano de Estudos 
[29 de novembro]

Acreditação do Ciclo Básico do MIM da
Universidade da Madeira que

disponibilizará o 3.º ano do curso
[3 de dezembro]

Inauguração do Edifício Reynaldo dos
Santos

[16 de dezembro]

2019

Publicação do Manual do Sistema
Interno de Garantia da Qualidade da

[27 de novembro]

1.ª Edição das FMUL Talks
[20 de novembro]

1.ª Bolsa João Lobo Antunes para Apoio
a Projeto de Investigação

[novembro]

Lançamento da nova Newsletter
[outubro]

Criação da Unidade Estrutural - Área
Disciplinar Autónoma de Imuno-

Oncologia
[4 de outubro]



MILESTONES
2015-2022

Criação do Prémio Professor Doutor
Jorge Draper Mineiro
[4 de outubro 2019]

Lançamento do novo Site Institucional
[16 de setembro]

Dia da Faculdade | Abertura do Ano
Académico 2019/2020 | 70.º Aniversário
do Prémio Nobel a Egas Moniz
[16 de setembro]

Criação da Unidade Estrutural - Clínica
Universitária de Medicina Intensiva
[29 de julho]

Lançamento do Boletim “FMUL em
Números”

[11 de setembro]

Processo de Avaliação do Desempenho
dos Docentes

[julho]

Comemoração do 30.º aniversário do
GAPIC
[11 de julho]

1.ª Edição das e-Conversas
[julho]

Criação e acreditação do Mestrado em
Investigação Biomédica
[julho]

Professor Fausto J. Pinto designado
membro da Academia Nacional de

Medicina do Brasil
[9 de maio]

1.ª Edição do Progress Testing para
estudantes MIM
[27 de abril]

1.ª Edição dos Workshops "Tools for
Inovation in Health"

[18 a 25 de fevereiro] / [4 a 29 de março]

Inauguração da renovada Aula Magna
[1 de fevereiro]

1.º Encontro do Conselho de Cidadãos
[30 de janeiro]

2018

Professor Fausto Pinto eleito novo
presidente do CAML (2019-2021)

[10 dezembro]

Professor Fausto Pinto assume a
coordenação do Conselho das Escolas
Médicas Portuguesas (CEMP)
[9 novembro]

10.º Aniversário da Newsletter -
news@fmul

[novembro]



MILESTONES
2015-2022

Publicação em DR do Regulamento do
Tronco Optativo do MIM
[19 outubro]

Criação e acreditação do Mestrado em
Reabilitação Cardiovascular

[junho]

Criação do Gabinete de Apoio ao
Estudante (GAE)

[julho]

Criação e acreditação do Mestrado em
Nutrição Clínica
[julho]

1.ª Sessão do Programa em Educação
Médica "Lunch Education Short
Courses"
[28 setembro]

Sessão de abertura da LCN
[24 setembro]

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2018/2019
[17 setembro]

Lançamento da App MyFenix
[15 de setembro]

Tomada de posse do Professor Fausto
Pinto como Diretor
[9 julho]

Eleição do Diretor da FMUL
[26 de junho]

Constituição do  Conselho de Cidadãos
[6 de junho]

Publicação dos Novos Estatutos da
FMUL em DR

[28 de maio]

Inauguração das instalações
remodeladas da Biblioteca
[12 de abril]

Criação da Comissão de Implementação
da Reforma  do Ensino Clínico

[30 de janeiro]

2017

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2017/2018

[18 de setembro]]

Lançamento da plataforma 
Find the Investigator you are looking for
[11 de julho]

Implementação da plataforma SAP
[janeiro]



MILESTONES
2015-2022

Apresentação da Proposta de
Reformulação do Ensino Clínico

Apresentação da Proposta de
Reformulação do Regulamento das
Atividades do Núcleo Curricular
Optativo do MIM

Desenvolvimento do Plano de
Segurança Edifício Central

Cooperação com o Espaço S

Cooperação com o projeto Mentoring

Avaliação Institucional da FMUL

Constituição da Comissão de Avaliação
Interna (CAI)

[29 de novembro]
 

Criação do Gabinete de Inovação e
Empreendedorismo (GIE)
[23 de novembro]

Criação dos Diplomas de Mérito
[27 outubro]

Criação do Prémio FMUL-CGD de
Excelência
[27 outubro]

Criação do Prémio de Mérito
Pedagógico da FMUL (Prémio Professor

Doutor J. Gomes-Pedro)
[3 de outubro]

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2016/2017
[19 de setembro]

2016

Criação do Prémio GAPIC David-Ferreira
[11 de julho]

Aprovação da Candidatura - Centro de
Simulação 

Avançada Multidisciplinar

Implementação da plataforma Fenix-Edu

Desenvolvimento e Implementação do 
Plano de Segurança EEM

Inauguração da Entrada Principal
remodelada
[22 de junho]



MILESTONES
2015-2022

Criação da Unidade Estrutural -
Departamento de Educação Médica

[30 novembro]

Criação da Comissão de Avaliação do
Ensino Clínico
[4 de novembro]

Promoção da Medicina no Trabalho
[novembro]

Criação do Programa de Apoio
Financeiro de Formação Académica
[20 de outubro]

1.ª Edição Bolsas CHULN/HSM-FMUL
[outubro]

Dia da Faculdade | Sessão de Abertura
do Ano Académico 2015/2016
[14 de setembro]

Atribuição da Medalha de Ouro do
Ministério da Saúde à FMUL

[14 de setembro]

Criação da Comissão de Segurança e
Saúde no Trabalho
[14 de agosto]

Tomada de Posse do Diretor da FMUL,
Prof. Doutor Fausto Pinto

[8 julho]

2015

Eleição do Diretor da FMUL
[30 junho]

Consultar Documentos Institucionais

http://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-planeamento-estrategico-e-qualidade

