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

2020 dá continuidade ao trabalho efetivado desde que iniciei funções de Diretor da FMUL 

em 2015 e centra-se nas linhas gerais traçadas no Programa de Ação da FMUL para 

2018/2022, que apresentei aquando da minha candidatura a um segundo mandato. 

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 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. 

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 ciclos de estudos pela Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

No ensino pré-graduado é de destacar no Mestrado Integrado em Medicina (MIM) a implementação do novo plano 

de estudos dos anos clínicos, já no próximo ano letivo 2020/2021, aos estudantes a frequentar o 4.º ano curricular, 

bem como o reconhecimento do Trabalho Final / Tese de Mestrado como uma unidade curricular isolada. Com vista 

a apoiar os nossos estudantes na realização do Trabalho Final / Tese de Mestrado pretendemos criar um banco de 

ideias e organizar cursos. 

Em 2020 pretendemos, igualmente, analisar e discutir a proposta de alteração ao plano curricular do 1.º., 2.º e 3.º 

anos do MIM, apresentada pela comissão nomeada para o efeito. 

Ainda no plano do ensino pré-graduado prosseguiremos com o 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, estando previsto para o ano letivo 2020/2021 reforçar os 

processos de mobilidade e o ingresso de alunos internacionais. 

O ensino pós-graduado prima pela qualidade do Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa e 

dos vários cursos de Mestrado, tendo sido submetidos à apreciação da A3ES os Mestrados em Investigação Clínica 

e em Reabilitação Cardiovascular. Em 2020 pretendemos expandir a oferta formativa de cursos de especialização e 

de formação contínua, bem como continuar a promover iniciativas de educação médica. 
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A Inovação e a Investigação Científica é outra das áreas chave da nossa Escola e, com o intuito de a desenvolver, 

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

da comunidade estudantil, docentes e investigadores. Neste plano é de salientar o 3.º Congresso de Investigação 

em Medicina das Escolas Médicas Portuguesas que realizar-se-á em finais de 2020 na nossa Faculdade.  

É, ainda, nosso propósito assegurar uma gestão e disseminação eficaz da nossa produção científica num contexto 

cada vez mais competitivo, estando assim previsto para 2020 a implementação de um Plano de Estudo e de 

Intervenção Estratégica sobre a Produção Científica na FMUL. 

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

estratégica com um papel fundamental que temos procurado expandir. Para além de consolidar as relações 

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

da Faculdade de Medicina (AIDFM), pretendemos expandir a rede de parcerias nacionais e internacionais, sendo 

de realçar neste domínio a recém-criada Rede de Cooperação de Escolas Médica de Língua Portuguesa (CODEM-

LP), em que a FMUL assumiu um papel de liderança, tendo a responsabilidade de liderar o conselho executivo da 

mesma nos próximos dois anos. 

A comunicação tem um papel crucial na projeção da nossa Escola, tendo sido melhorados os principais meios de 

comunicação, com um novo site e com uma newsletter renovada. E, após a produção de um vídeo institucional, 

pretendemos em 2020 produzir uma brochura institucional e uma brochura com a oferta formativa, ambas numa 

edição bilingue. 

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, mas uma vez que este é um processo de melhoria 

contínua, há aspetos a desenvolver e a implementar, estando previsto para 2020 um Plano de Ações de Melhoria 

ao SIGQ-FMUL. 

Em 2020, os espaços para o exercício de atividades de ensino e investigação serão ampliados com a entrada em 

funcionamento do Edifício Reynaldo dos Santos, inaugurado em 16 de dezembro 2019. Ao nível dos recursos é 

nossa prioridade: continuar a implementar melhorias ao nível dos recursos físicos, em termos de infraestruturas 

físicas e tecnológicas; a promover a qualificação dos nossos recursos humanos; e a garantir uma gestão eficaz dos 

recursos financeiros. 

Os objetivos que pretendemos alcançar em 2020 dependem, alguns deles, de alterações estruturais, sobretudo no 

âmbito da política educacional, científica e de saúde. Contudo, é nosso dever continuar a criar as condições para o 
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desenvolvimento de uma escola médica moderna, adequada às necessidades de hoje e aos desafios de amanhã, 

que nos coloque no patamar de excelência. 

Uma palavra final de agradecimento a todos os que têm dado o seu melhor pela FMUL e que acredito que 

continuarão a fazê-lo durante o ano de 2020. Agradeço, em particular, aos Subdiretores, Professora Ana Sebastião 

e Professor Mamede de Carvalho, bem como ao Diretor Executivo, Mestre Luís Pereira, e na sua pessoa 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 Universidade de Lisboa, 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 

 

 

 

 

 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) 2019/2020

Estudantes Inscritos 2 159

Candidatos 1.º ano 1 596

Estudantes que ingressaram no 1.º ano 345

Estudantes que ingressaram noutros anos* 50

Alunos 2.º ao 6.º ano 1 764

Trabalhos Finais **
355

[2018/2019]

Diplomados **
378

[2018/2019]

Mobilidade Incoming - Estudantes **
166

[2018/2019]

Mobilidade Outgoing - Estudantes **
176

[2018/2019]

Projetos de Apoio aos Estudantes 5

* Alunos  que ingressam no 3.º ano curricular através  do protocolo com a  Univers idade da 

Madeira; a lunos  que ingressam noutros  anos  através  do Concurso Especia l  para  Acesso ao 

Curso de Medicina.

** Dados  de 2019/2020 apenas  poderão ser apurados  no fina l  do ano letivo

Curso de Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) 2019/2020

Estudantes Inscritos 57

Candidatos 1.º ano 215

Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano 33

Estudantes que ingressaram noutros anos 0

Mobilidade Incoming - Estudantes n/a

Mobilidade Outgoing - Estudantes n/a
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Formação Pós-Graduada 2019/2020

Doutoramentos - Estudantes inscritos *
245

[2018/2019]

Mestrados - Estudantes inscritos *
351

[2018/2019]

Cursos de Especialização - N.º de cursos *
3

[2018/2019]

Cursos de Especialização - Estudantes inscritos *
26

[2018/2019]

Diplomados – Doutoramento **
48

[2019]

Diplomados – Mestrados **
81

[2019]

Cursos de Formação Contínua - N.º de cursos 13

Cursos de Formação Contínua - Inscritos 325

* Dados ainda não disponíveis para o ano letivo 2019/2020

** Valores estimados até novembro

Investigação e Produção Científica 2019/2020

Unidades Estruturais 65

Publicações CAML
668

 [2019]

Total de Citações CAML
552

 [2019 WoS, 21 nov 2019]

Total de Citações CAML sem autocitações
516

[2019 WoS, 21 nov 2019]

Documentos Depositados FMUL / iMM no Repositório UL 3 695

Projetos de Investigação Estudantes MIM (GAPIC)
35

[2018/2019]
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Comunicação e Promoção Institucional 2019

Número de Edições - news@fmul 11

Média de Artigos por Edição - news@fmul 31

Média das Visualizações por Edição - news@fmul 7001

Visitas - Portal 178 062

Seguidores - Redes Sociais 14 674

Eventos organizados pela FMUL 29

Cooperação e Relações Externas 2019

Instituições Afiliadas 35

Instituições Europeias Parceiras - Programas de Mobilidade 55

Novos Protocolos 9

Iniciativas de Responsabilidade Social 6

Recursos Humanos 2019

Docentes 599

Investigadores 13

Bolseiros * 13

Não Docentes 153

Horas de Formação Profissional 1742

* Bolseiros  de Investigação ou Bolseiros  de Gestão de Ciência  e Tecnologia  a  exercer 

funções  em Projetos  Internos  da FMUL
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Recursos Físicos e Financeiros 2019

Espaço Físico 18.499,77 m2

Orçamento 18 931 381 €



 
 
 

Plano de Atividades 2020 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

13 

2.2. MISSÃO, VISÃO E ESTRUTURAL ORGANIZACIONAL 

 

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

Lisboa, desde 2013, com a fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa.  

Historicamente, a origem da nossa Escola 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, em 

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 prevendo-se a sua expansão em 2020, com a entrada em funcionamento do Edifício Reynaldo dos Santos. 

A FMUL integra, em conjunto com o Instituto de Medicina Molecular (iMM) 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 no 

passado, 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 em Medicina e Ciências Biomédicas 

essenciais à promoção da saúde; a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da doença; a criação, 

transmissão e difusão de ciência, tecnologia e cultura, no respeito pela liberdade intelectual e pela ética; o 

reconhecimento do mérito e o sentido de serviço à comunidade. 

 

VISÃO 

É Visão da FMUL consolidar a sua posição como Instituição de referência no ensino médico e na investigação 

biomédica nacionais e, integrada no CAML, constituir-se como Instituição académica relevante nos contextos 

nacional e internacional.  
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Neste sentido, a sua estratégia 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. 

 

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 37-39). A FMUL é 

composta por 65 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, 9 Áreas 

Disciplinares Autónomas e 4 Unidades de Investigação Autónoma (Anexo II - Organograma Macro da FMUL, p. 40 

e Anexo III - Organograma das Unidades Estruturais da FMUL, p. 41). 

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 Serviços, uma estrutura de apoio técnico-administrativo às atividades que integram a 

missão da Faculdade, com regulamento próprio (Diário da República, 2.ª série – N.º 129/2018, de 6 de julho), a qual 

compreende os Serviços de Gestão Central e as Assessorias Institucionais. Dos Serviços de Gestão Central fazem 

parte a Direção de Serviços de Gestão Administrativa (Área de Recursos Humanos e Vencimentos e 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; e o Gabinete de Apoio ao Estudante (Anexo IV - Organograma dos 

Serviços Técnico Administrativos da FMUL, p. 42). 

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional da FMUL 
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS  
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A estratégia definida pela FMUL integra-se na estratégia da ULisboa, que tem como Visão: “… 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.” 

A FMUL, com o intuito de cumprir a sua missão e tendo presente a visão da ULisboa, definiu 4 grandes áreas 

estratégicas: Ensino, Pedagogia e Educação Médica; Promoção e Inovação da Ciência; Internacionalização e 

Relações Externas; Organização e Modernização Administrativa. 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 2 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 recorre à análise SWOT de forma a caracterizar o seu contexto 

interno e externo. Esta análise permite recolher e organizar um conjunto de informação e dados, identificando a 

nível do contexto interno o que à partida será mais fácil de controlar ou de prever, as forças (S – Strenghs) e as 

fraquezas (W – Weaknesses); e a nível do contexto externo, o que é mais difícil de contornar ou de prever, as 

oportunidades (O - Opportunities) e as ameaças (T - Threats). 

 

 AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica 

O ensino e a educação médica é a área estratégica central da FMUL, na medida em que a sua responsabilidade é 

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. 

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 - Promover a coesão e o espírito 

identitário da ULisboa

B - Atrair os melhores estudantes

C - Promover a interação da ULisboa 

com o tecido produtivo e os poderes 

públicos

D - Promover o rejuvenescimento, a 

qualificação e a mobilidade dos RH

E - Reforçar a capacidade de 

intervenção e de influência da 

ULisboa em espaços internacionais 

estratégicos

F - Assegurar a consolidação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade

I - Melhorar as infraestruturas ao 

dispor da comunidade académica

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

E 
D

E 
LI

SB
O

A

FACULDADE DE MEDICINA
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A Faculdade ministra cursos pré-graduados, sendo de realçar o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) e, mais 

recentemente, a Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), em parceria com as Faculdades de Farmácia e de 

Motricidade Humana da ULisboa; colaborando ainda, no âmbito do 1.º ciclo, no curso básico de Medicina da 

Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira; na Licenciatura em Ciências da Saúde, em conjunto 

com as Faculdades de Ciências, de Psicologia e de Medicina Dentária; e no Mestrado Integrado em Engenharia 

Biomédica, do Instituto Superior Técnico. 

O MIM, pilar central da FMUL, foi acreditado pela A3ES em 2018 por um período de quatro anos. No ano letivo 

2018/2019 estavam inscritos no MIM 2 160 alunos, tendo concluído o curso 378 (dados provisórios de novembro 

2019), no ano letivo 2019/2020 estão inscritos 2 159 alunos. 

À Licenciatura em Ciências da Nutrição, acreditada pela A3ES em 2017 por seis anos, concorreram 215 candidatos 

às 28 vagas abertas no ano letivo 2019/2020. 

O ensino pós-graduado é outro pilar forte da FMUL, disponibilizando a nossa Escola uma oferta formativa 

diversificada, intensificada 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). 

Acrescem 4 cursos de Doutoramento associados ao PhDCAML (programa doutorais financiados pela Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia – FCT: LisbonBioMed, Saúde Ambiental - EnviHealth&co, NeurLisboa e M2B) e ainda o curso 

de Doutoramento em Neurociências. 

No ano letivo de 2018/2019, estiveram inscritos 245 estudantes nos cursos de doutoramento, 351 estudantes nos 

cursos de mestrado e participaram em cursos de especialização 26 estudantes. Em termos de diplomados, no ano 

de 2019, 81 estudantes obtiveram o grau de mestre e 48 estudantes obtiveram o grau de doutor (dados provisórios 

de novembro de 2019). 

A FMUL prima em garantir e promover um ensino Pré e Pós-Graduado de excelência, através da acreditação dos 

seus cursos pela A3ES, pela introdução de melhorias contínuas no plano de estudos dos diversos cursos, e ainda 

através da promoção e fomento da educação médica e da formação contínua junto da comunidade académica. 

Para além dos cursos de Mestrado e Doutoramento, que lidera ou em que participa, a FMUL encontra-se 

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

Durante 2019, foram organizados 13 cursos (Cursos de Atualização, Cursos de Aperfeiçoamento, Workshops), que 

contaram com 325 participantes (dados provisórios de novembro de 2019). O Departamento de Educação Médica 

(DEM) constitui um polo fundamental na dinamização da educação médica na FMUL, sendo de destacar, em 2019, 
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o Plano de Formação em Educação Médica, organizado em colaboração com o Conselho Pedagógico, no âmbito do 

qual realizaram-se 10 sessões, nas quais participaram 233 médicos. 

Nesta busca da excelência é fundamental o trabalho de 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 de reconhecer todos aqueles 

que se superam, a FMUL institui prémios anuais: o Diplomas de Mérito, que distingue os 5 melhores alunos do 1.º 

ao 6.º ano do MIM; o Prémio FMUL – CGD de Excelência, atribuído aos estudantes que obtenham as médias mais 

elevadas no 3.º e no 6.º ano do MIM; o Prémio GAPIC David-Ferreira, que se destina à melhor Tese / Trabalho Final 

do MIM; 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; e o Prémio 

Professor Jorge Draper Mineiro, que distingue a melhor Tese do MIM na Área da Doença e/ou Saúde Músculo 

Esquelética.  

Com o objetivo de garantir as melhores condições possíveis a todos os alunos, é propósito da FMUL o acolhimento 

e o apoio à comunidade estudantil nas áreas de desenvolvimento pessoal, social e profissional, dispondo de uma 

estrutura com esta finalidade e desenvolvendo vários projetos nesse sentido, nomeadamente o Espaço S e outros 

em parceria com a AEFML (Mentoring, Mentoring 2.0, Solvin’It, Embaixador Mentoring). 

 

 AE2: Promoção e Inovação da Ciência 

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

forma, têm sido desenvolvidas iniciativas de promoção da atividade científica, inovação e empreendedorismo junto 

da comunidade estudantil, docentes e investigadores. 

A atividade científica é transversal a toda a Escola, sendo desenvolvida nas Unidades Estruturais da FMUL, no iMM 

e nos Centros de Investigação formalmente reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

nomeadamente, o Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) e o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa 

(CCUL). Em 2019, foi conhecido o resultado do processo de Avaliação das Unidades de I&D, no âmbito do Programa 

Plurianual de Financiamento pela FCT, tendo o iMM obtido a classificação de “Excelente” e o CCUL e o ISAMB a 

classificação de “Muito Bom”. A articulação com a AIDFM tem sido, igualmente, importante no fomento da 

atividade científica. 

A atividade científica dos docentes, investigadores e médicos que trabalham nas instituições que integram o CAML 

é retratada e pode ser apreciada através da qualidade e quantidade de publicações. Em 2019, registam-se 668 

publicações CAML indexadas na WOS, sendo o número total de citações de 552 (WOS, novembro 2019). É ainda de 
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salientar que, durante o ano de 2019, foram depositados no Repositória da Universidade de Lisboa 3.695 

documentos, entre artigos em revistas internacionais, artigos em revistas nacionais, dissertações de mestrado, 

teses de doutoramento e trabalhos finais do MIM. 

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

estudantes, dispondo há mais de 20 anos de um programa de investigação direcionado para estes, o Programa 

“Educação pela Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL. Em 2019, no âmbito da 22.ª edição deste Programa, foram 

desenvolvidos 35 projetos de investigação por 38 alunos. Os cursos de doutoramentos têm sido, igualmente, 

promotores da investigação científica na Faculdade, bem como a atribuição da Bolsa de Investigação Anual 

Fundação AstraZeneca/FMUL a médicos recém-graduados. 

A Faculdade tem vindo, ainda, a dinamizar a área da inovação e empreendedorismo junto da comunidade FMUL, 

dispondo de uma estrutura vocacionada para esta área, no âmbito da qual têm sido desenvolvidas várias iniciativas. 

Em 2019, é de destacar a organização de 6 Workshops Tools for Innovation in Health, destinados a estudantes, 

docentes, investigadores e não docentes. 

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.  

 

 AE3: Internacionalização e Relações Externas 

Num ambiente cada vez mais global, a internacionalização e as relações externas é uma área estratégica essencial 

que a Faculdade tem procurado expandir. 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 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). Num plano, simultaneamente, interno e externo, é mantida e 

consolidada a relação com a ULisboa e com as suas unidades orgânicas. 

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 9 novos 

protocolos (7 nacionais e 2 internacionais) em 2019, sendo de destacar a criação da Rede de Escolas Médicas de 

Língua Portuguesa (CODEM-LP). 

Um aspeto significativo no domínio da internacionalização são os programas de mobilidade para estudantes 

(incoming e outgoing), dispondo a Faculdade de uma estrutura vocacionada para a cooperação internacional. A 
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FMUL acolheu no ano letivo 2018/2019, 166 estudantes em mobilidade incoming tendo incentivado a participação 

dos seus estudantes e colaboradores (Erasmus Staff) em programas de mobilidade outgoing, nos quais participaram 

176 elementos no ano letivo 2018/2019. 

Ciente do seu papel na sociedade, a FMUL constituiu um Conselho de Cidadãos composto por personalidades da 

sociedade civil, que reuniu por duas vezes ao longo de 2019 e cujos contributos têm sido úteis para o plano 

estratégico da Escola.  

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

tal, a FMUL tem-se envolvido em atividades desta natureza no âmbito do projeto Faculdade de Ajudar, tendo 

organizado 5 iniciativas em 2019. 

 

 

 AE4: Organização e Modernização Administrativa 

A modernização administrativa é uma área estratégica, na medida em que é propósito da FMUL continuar a ser 

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, de forma a ir ao 

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

Neste sentido, a Faculdade tem procurado ajustar e reformular os seus serviços técnico-administrativos em 

alinhamento com a sua ação estratégia; bem como em apostar na formação profissional dos seus colaboradores 

não docentes, estando previstas 1.742 horas de formação em 2019, e na sua formação académica, através do 

Programa de Apoio Financeiro à Formação Académica dos Colaboradores Não Docentes da FMUL, no âmbito do 

qual foram atribuídas 6 Bolsas em 2019. 

O sucesso de qualquer instituição passa também pela sua capacidade em assegurar as melhores condições de 

segurança e saúde no trabalho aos seus colaboradores e a todas as partes interessadas. A FMUL tem estado atenta 

a esta área, tendo sido desenvolvidas várias iniciativas, entre elas o Plano de Segurança, a aquisição de 

equipamentos, a realização de ações de sensibilização, de prevenção e de formação neste domínio. 

Ao nível das infraestruturas tem sido preocupação da Faculdade o alargamento das áreas dedicadas ao ensino e à 

investigação, as quais serão ampliadas em 2020 com a entrada em funcionamento do novo Edifício Reynaldo dos 

Santos. Em 2019, são de destacar assim as obras de finalização do Edifício Reynaldo dos Santos e a conclusão das 

obras de recuperação da Aula Magna (inaugurada a 1 de fevereiro). 
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Na vertente tecnológica, a Faculdade garante o suporte e administração dos sistemas informáticos e de 

comunicação a toda a comunidade FMUL e tem vindo a adotar várias plataformas tecnológicas de suporte ao 

ensino, à investigação, à comunicação e à gestão de recursos. A FMUL foi pioneira entre as Escolas da ULisboa na 

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

dos estudantes e avaliar as aulas e docentes. 

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

desenvolvidas, nomeadamente ao nível do ensino e da ciência, na sociedade em geral, têm-se realizado melhorias 

nos principais meios de informação e comunicação, tendo em 2019 sido implementado um novo site e a newsletter 

foi renovada. 

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 FMUL tem vindo a estruturar o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), 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 e, em 2019, publicou o Manual do SIGQ-FMUL. 
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4. OBJETIVOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Plano de Atividades 2020 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

24 

Para cada objetivo estratégico (OE) a FMUL estabelece para 2020 vários objetivos operacionais (OO) retratados 

no quadro 3. 

 

 

Quadro 2 – Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais para 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OO1: Implementar ações de melhoria no Ensino Pré-Graduado garantido a sua 

qualidade.

OO2: Garantir uma oferta formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade.

OO3: Fomentar a educação médica junto de docentes e estudantes.

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OO4: Suscitar junto dos estudantes o interesse pela atividade científica.

OO5: Estimular a atividade científica, a inovação e o empreendedorismo.

OO6: Implementar um Plano de Estudo e de Intervenção Estratégica sobre a Produção 

Científica.

OE3: Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas

OO7: Reforçar as relações de cooperação nacional e internacional.

OO8: Promover a imagem da FMUL no contexto nacional e internacional.

OO9: Estreitar as relações com a sociedade civil.
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Os objetivos operacionais (OO) estabelecidos para o ano de 2020 são materializados em diversas iniciativas e 

atividades, medidos através de indicadores, sendo monitorizadas ao longo do ano, de acordo com o QUAR (Anexo 

V - QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 2020, pp. 43-47). 

 

 

4.1. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

O Ensino, a Pedagogia e a Educação Médica é a área estratégica da FMUL no âmbito da qual a Faculdade ministra 

vários ciclos de estudos conducentes à obtenção dos graus de licenciado, mestre e doutor, bem como cursos de 

especialização, cursos de formação contínua e outras atividades no domínio da Educação Médica. Neste contexto, 

Garantir um Ensino de Excelência (OE2) é uma prioridade para a Faculdade que, para alcançar este objetivo 

estratégico em 2020, se propõe a: Implementar ações de melhoria no Ensino Pré-Graduado garantido a sua 

qualidade (OO1); Garantir uma oferta formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade (OO2); Fomentar a 

educação médica junto de docentes e estudantes (OO3). 

 

 OO1: Implementar ações de melhoria no Ensino Pré-Graduado garantido a sua qualidade 

No âmbito do MIM, a FMUL propõe-se executar as alterações decorrentes da reforma do Ensino Clínico, 

nomeadamente, estendendo o novo plano de estudo dos anos clínicos aos estudantes a frequentar o 4.º ano 

curricular do MIM no ano letivo 2020/2021 e instituindo o trabalho final de curso como unidade curricular isolada 

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

OO10: Desenvolver e aperfeiçoar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ).

OO11: Incentivar a formação profissional e académica dos recursos humanos.

OO12: Ampliar e melhorar os espaços para as atividades pedagógicas e de 

investigação.

OO13: Melhorar a infraestrutura tecnológica de apoio ao ensino.

OO14: Garantir uma gestão financeira eficiente e sustentável.
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aos estudantes a frequentar o 6.º ano também no ano letivo 2020/2021. As novas alterações ao plano curricular 

do MIM implicarão a necessária revisão do Regulamento Pedagógico, prevista para 2020. 

Em 2020, proceder-se-á ainda à análise e discussão da proposta de alteração do plano curricular do 1.º, 2.º e 3.º 

anos, apresentada pela Comissão de Avaliação nomeada para o efeito (Despacho 12/2019, de 26 de fevereiro). 

Para o ano de 2020 está também prevista a revisão, aprovação, publicação e implementação do Regulamento de 

Creditações e a preparação das alterações a serem introduzidas ao nível dos processos de mobilidade decorrentes 

de alterações nas diretrizes internacionais. 

No sentido de apoiar os estudantes na realização do Trabalho Final / Tese de Mestrado do MIM, a Faculdade 

pretende criar um banco de ideias com temas e orientadores, bem como organizar cursos de preparação. 

A FMUL em 2020 prosseguirá com a aplicação do Progress Testing, que consiste na realização de um mesmo exame 

pelos alunos em diferentes fases de um mesmo plano curricular (1.º ao 6.º ano). Esta prova é facultativa e formativa 

para os estudantes, a partir da qual analisam o próprio conhecimento, e contribui igualmente para uma melhor 

preparação para o novo formato da Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada. Para os docentes esta é 

uma prova informativa, dando uma visão longitudinal da aquisição de conhecimentos durante o curso e uma 

perspetiva diferente da avaliação curricular. 

No plano do ensino pré-graduado a FMUL dará continuidade ao desenvolvimento de atividades no âmbito da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição, estando previsto no ano letivo 2020/2021 o início do processo de mobilidade 

e o ingresso de alunos internacionais na Licenciatura. 

A Faculdade em parceria com a AEFML continuará a desenvolver diversos programas e atividades de apoio e 

acompanhamento dos estudantes, nomeadamente programas de peer-teaching como o Solvin’It; projetos de apoio 

à integração e adaptação dos novos estudantes e seu acompanhamento ao longo do percurso académico 

(Mentoring e Mentoring 2.0); programas de divulgação e difusão da cultura científica para jovens do ensino básico 

e secundário (Embaixador Mentoring, participação em feiras de ensino – Descobre a ULisboa, Futurália), entre 

outras. 

 

 OO2: Garantir uma oferta formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade. 

No domínio da oferta formativa Pós-Graduada a FMUL perspetiva para 2020 algumas alterações, dado um novo 

período de avaliações da A3ES com a acreditação de novos ciclos de estudos, como é o caso dos cursos de mestrado 

em Investigação Biomédica (acreditado em setembro de 2019), em Investigação Clinica e em Reabilitação 

Cardiovascular (submetidos à apreciação da A3ES em outubro de 2019). 
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Para além dos cursos de mestrado e doutoramento, a FMUL está empenhada em desenvolver cursos de 

especialização. Neste sentido, tal como em 2019 se realizou, pela primeira vez, o curso em Medicina Legal e Ciências 

Forenses, em colaboração com o Instituto Nacional de Medicina Legal, prevê-se em 2020 a expansão da oferta 

formativa, potenciada pela publicação do regulamento dos cursos não conferentes de grau, procurando assim dar 

resposta às necessidades de docentes, investigadores, médicos e outros profissionais de saúde. 

 

 OO3: Fomentar a educação médica junto de docentes e estudantes. 

Fomentar a educação médica junto de docentes e estudantes é uma preocupação da FMUL, propondo-se assim em 

2020 diversificar e promover a oferta de atividades formativas e outras iniciativas no âmbito da educação médica, 

tais como: a continuação da realização do Programa de Formação Médica - Educacional Short Courses; o 

desenvolvimento de um Jornal Club sobre Educação Médica; a realização do Beyond Med - Conferência anual sobre 

Educação Médica da FMUL, cujo objetivo é promover a reflexão sobre a realidade do Ensino nas escolas médicas 

em Portugal; e ainda a participação na Rede de Investigação em Educação Médica. 

Em 2020 pretende-se ainda prosseguir com os Workshops de Iniciação Pedagógica (WIP), atualmente da 

responsabilidade da Comissão Organizadora do Projeto Solvin’It e do Gabinete de Apoio ao Estudante, em 

colaboração com o Departamento de Pedagogia e Educação Médica da AEFML. Os WIP são uma mais-valia como 

complemento à formação dos alunos monitores, pois permite-lhes ter um primeiro contacto com temas e conceitos 

da pedagogia e oferece-lhes uma valiosa orientação e preparação para uma experiência aluno-monitor. 

 

 

 

4.2. PROMOÇÃO E INOVAÇÃO DA CIÊNCIA 

Promover a inovação e a investigação científica (OE2) é um objetivo estratégico da FMUL, determinante para a sua 

afirmação como instituição inovadora em termos científicos no plano nacional e internacional. Nesse sentido, a 

Faculdade tem dinamizado inúmeras atividades e iniciativas com vista ao desenvolvimento da atividade científica, 

da inovação e do empreendedorismo junto da comunidade de estudantes, docentes e investigadores.  

Para 2020, a FMUL estabeleceu como objetivos operacionais neste domínio: Suscitar junto dos estudantes o 

interesse pela atividade científica (OO4); Estimular a atividade científica, a inovação e o empreendedorismo (OO5) 

e Implementar um Plano de Estudo e de Intervenção Estratégica sobra a Produção Científica (OO6). 
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 OO4: Suscitar junto dos estudantes o interesse pela atividade científica. 

Para a FMUL o contato e experiência precoce com a investigação científica é um elemento essencial na formação 

dos médicos e de outros profissionais de saúde. Nesse sentido, a Faculdade em 2020 continuará a investir na 

promoção dos seus programas de apoio à investigação direcionados aos estudantes, como o Programa “Educação 

pela Ciência”, e a recém-graduados em medicina, como a Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca / FMUL, 

bem como procurará obter novas formas de financiamento. 

Dada a importância destes programas, nomeadamente do Programa “Educação pela Ciência” com mais de 20 anos, 

está em desenvolvimento o projeto PREPIT - Pregraduate Research Program - Impact and Trajectories, que tem 

como objetivo avaliar o impacto da participação dos estudantes neste programa em termos de outcomes 

científicos, académicos e profissionais. No âmbito deste projeto serão avaliados indicadores de produtividade 

científica dos participantes e analisadas as suas perspetivas, através de um estudo de coorte, retrospetivo, 

bibliométrico, e de um estudo transversal por inquérito eletrónico. Em 2020 prevê-se a divulgação e publicação dos 

resultados do Projeto PREPIT. 

Outra das atividades previstas será estimular a participação dos estudantes no concurso recém-criado Prémio Jorge 

Mineiro - Melhor Tese de Mestrado na área da Saúde Musculo-Esquelética (Despacho n.º 63 de 4 de outubro). 

 

 OO5: Estimular a atividade científica, a inovação e o empreendedorismo. 

Nos dias de hoje a investigação científica está cada vez mais vinculada a fundos comunitários, processando-se no 

quadro de concursos internacionais altamente competitivos, que oferecem a mais-valia da participação e 

integração em redes internacionais. Assim, as principais linhas para 2020, para além da cooperação ativa e 

participativa com o iMM e com a ULisboa e da consolidação dos mais recentes Centros e Institutos de Investigação 

da Faculdade, como o ISAMB e o CCUL, orientam-se para a intensificação da participação da Faculdade em projetos 

nacionais e internacionais. 

No sentido de fomentar junto da comunidade FMUL os desafios da investigação, da inovação e do 

empreendedorismo, dar-se-á prioridade à organização de eventos desta índole. Para além da organização dos 

Workshops Tools for Innovation agendados para 2020, é de destacar o 3.º Congresso de Investigação em Medicina 

das Escolas Médicas Portuguesas, que realizar-se-á na FMUL, e no qual será integrada a 9ª edição do Dia da 

Investigação. 

Para 2020 está também prevista a definição de uma política de Proteção de Propriedade Intelectual, bem como dos 

respetivos procedimentos internos. 
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 OO6: Implementar um Plano de Estudo e de Intervenção Estratégica sobre a Produção Científica. 

A importância da produção científica no quadro das Instituições de Ensino Superior (IES) e das que entre elas, tal 

como a FMUL, pretendem constituir-se como referência no plano nacional e internacional é um dado incontornável.  

Neste sentido, a Faculdade dará início ao desenvolvimento e implementação de um Plano de Estudo e de 

Intervenção Estratégica sobre a Produção Científica da FMUL, o qual poderá vir a constituir-se como um 

instrumento de apoio à definição, por parte dos órgãos de governo, de uma Política para a Produção Científica da 

Faculdade. 

A FMUL será ainda 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. 

 

4.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 

Dinamizar a internacionalização e as relações externas (OE3) tem sido uma preocupação constante da FMUL, na 

medida em que pretende ser uma instituição de referência no panorama do ensino médico e da investigação 

biomédica no quadro nacional e internacional. Neste sentido, em 2020 a Faculdade aspira: Reforçar as relações de 

cooperação nacional e internacional (OO7); Promover a imagem da FMUL no contexto nacional e internacional 

(OO8) e Estreitar as relações com a sociedade civil (OO9). 

 

 OO7: Reforçar as relações de cooperação nacional e internacional. 

Com o intuito de consolidar a sua posição no seio da ULisboa, a FMUL continuará fortemente empenhada em 

participar e dar o seu contributo às diversas iniciativas promovidas pela Universidade. Em 2020, a Faculdade tem a 

ambição de criar e integrar a nova Rede Temática da ULisboa, "Promoção da Saúde por uma Universidade 

Sustentável". 

No plano externo, dar-se-á especial atenção ao estabelecimento de novos protocolos internacionais, bem como ao 

fomento e dinamização da rede de parcerias internacionais, nomeadamente da recém-criada Rede de Cooperação 

de Escolas Médicas de Língua Portuguesa (CODEM - LP) que a FMUL coordenará até 2021. 
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 OO8: Promover a imagem da FMUL no contexto nacional e internacional. 

Com o objetivo de projetar a imagem da FMUL e as suas atividades, sobretudo pedagógicas e científicas, serão 

produzidos materiais institucionais promocionais bilingues, nomeadamente uma brochura de caracter institucional 

destinada a dar a conhecer a Escola e outra de carácter mais informativo, centrada na oferta formativa. 

Após a restruturação dos principais meios de comunicação, do site e da newsletter, a FMUL em 2020 investirá no 

aperfeiçoamento e dinamização dos mesmos, tendo em vista alcançar um público mais vasto nomeadamente a 

nível internacional, continuando igualmente o trabalho que vem desenvolvendo na dinamização das redes sociais. 

 

 OO9: Estreitar as relações com a sociedade civil. 

A FMUL pretende preservar e ter presente a sua história, desta forma, irá desenvolver o projeto “(3M)Museu da 

Memória de Medicina” – Um Projeto de História Oral da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com o 

intuito de criar um arquivo digital da “memória viva” dos professores jubilados e aposentados. 

Com o objetivo de reforçar a sua presença na sociedade, a Faculdade diversificará a sua participação em eventos 

como feiras de educação e formação e em eventos de divulgação da ciência e da atividade científica.  

A FMUL continuará a auscultar o Conselho de Cidadãos, dado o seu importante papel na definição das orientações 

estratégicas da Escola, estando previstos 3 encontros deste Conselho para 2020. 

 

 

4.4. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

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

objetivos operacionais para 2020: Desenvolver e aperfeiçoar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) 

(OO10); Incentivar a formação profissional e académica dos recursos humanos (OO11); Ampliar e melhorar os 

espaços para as atividades pedagógicas e de investigação (OO12); Melhorar a infraestrutura tecnológica de apoio 

ao ensino (OO13); Garantir uma gestão financeira eficiente e sustentável (OO14). 

 

 OO10: Desenvolver e aperfeiçoar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ). 

A conceção do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da FMUL (SIGQ - FMUL) veio sistematizar e estruturar o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na promoção e na garantia da qualidade da Escola. Após a elaboração e 

aprovação do Manual do SIGQ-FMUL e da realização de uma auditoria interna ao SIGQ, irá ser elaborado em 2020 

um Plano de Ações de Melhoria ao SIGQ-FMUL, na medida em que há aspetos a desenvolver, a implementar e a 
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melhorar, a partir do qual irão ser priorizadas e planeadas ações de melhoria. A FMUL tem identificadas as 

fragilidades do seu sistema e tem planeada a implementação de ações contingentes, numa lógica assente no PDCA 

(Plan, Do, Check, Act/Adjust) de melhoria contínua, um processo constante e permanente com vista à garantia da 

qualidade. 

Para além do Plano de Ações de Melhoria irá também ser elaborado um Plano de Divulgação do SIGQ, o qual, para 

além da função de divulgar e informar, terá o intuito de envolver e responsabilizar a comunidade FMUL num projeto 

que é transversal a toda a Escola. 

 

 OO11: Incentivar a formação profissional e académica dos recursos humanos. 

A FMUL está ciente que a qualificação dos recursos humanos se reflete no seu desempenho, na qualidade do 

trabalho desenvolvido e nos serviços prestados. Neste sentido a Faculdade continuará a investir em ações e cursos 

de formação profissional em áreas relevantes e estratégicas para os serviços da Faculdade e a apoiar e a investir na 

qualificação académica do pessoal não docente, nomeadamente através do Programa de apoio Financeiro à 

Formação Académica dos Colaboradores Não Docentes. 

 

 OO12: Ampliar e melhorar os espaços para as atividades pedagógicas e de investigação. 

A FMUL tem investido continuamente na melhoria das condições dos espaços para o exercício das atividades de 

ensino e investigação. Em 2020, estes espaços serão ampliados com a entrada em funcionamento do Edifício 

Reynaldo dos Santos, com uma área útil de 6.405 m2 e com a seguinte distribuição funcional: Salas de aula - 

463,90m2; Laboratórios de Ensino e Investigação – 1783,20m2; Biblioteca/Sala de Estudo/Salas de Apoio - 171m2; 

Serviços e Gabinetes – 173m2; Outros (circulação, armazéns, IS) - 3458,56 m2.  

A operacionalização deste novo espaço pressupõe a execução dos projetos “Centro Tecnológico Reynaldo dos 

Santos” e “Centro Tecnológico de Bio-imagem”, resultado da submissão de duas candidaturas ao Programa 

Operacional  LISBOA 2020.  

Ainda neste âmbito, há a considerar o desenvolvimento e a implementação do Plano Estratégico para a organização 

do Edifício, tendo o seu funcionamento um impacto anual de aproximadamente 435.000,00€. 

Para 2020 está ainda prevista a revisão e aprovação do Regulamento sobre a utilização dos Espaços Pedagógicos 

para eventos. 
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 OO13: Melhorar a infraestrutura tecnológica de apoio ao ensino. 

A FMUL tem vindo a investir nos equipamentos e sistemas de suporte ao ensino. Em 2020 a Faculdade deseja 

impulsionar a utilização de meios digitais no ensino, seja através da utilização de aplicações facilitadoras da 

interação docente / estudante, como por exemplo o Poll Everywhere; seja através da transmissão via Web de aulas 

de especial interesse científico/pedagógico para a comunidade académica. 

No domínio dos sistemas informáticos, para 2020, prevê-se: a modulação e integração de novos processos de 

gestão académica no sistema FénixEdu, nomeadamente a parametrização necessária decorrente da 

implementação do novo plano de estudos do MIM e do regulamento das atividades do núcleo curricular optativo; 

a integração de todo o ensino pré-graduado na nova versão da plataforma eLearning Moodle; e a implementação 

e extensão da App myFenix ao 2.º ano curricular do MIM, que nos últimos dois anos implicou a aquisição de 55 

equipamentos (Tablets de software Android). 

 

 OO14: Garantir uma gestão financeira eficiente e sustentável. 

A FMUL vem assegurando uma gestão financeira eficiente e sustentável para a qual muito tem contribuído uma 

execução rigorosa e contida dos recursos financeiros. Nesse sentido, e na continuidade do que tem sido feito, 

proceder-se-á à conclusão da implementação em SAP da Contabilidade de Gestão na Faculdade, exigida pelo 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). A informação produzida neste 

âmbito será útil para apoiar o Conselho de Gestão no processo de tomada de decisão e instruir a documentação 

relativa à prestação de contas. 
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5. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
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A FMUL, para prosseguir a sua missão, cumprir com os seus objetivos e assegurar as suas atribuições, contou em 

2019 com um quadro de pessoal de 778 profissionais, constituído por 599 docentes, 13 investigadores, 153 não 

docentes e 13 bolseiros. 

Tendo em consideração as necessidades da Faculdade e no sentido da consolidação do número dos seus recursos 

humanos, prevê-se para o ano de 2020 um crescimento moderado de cerca de 2,5% no total de efetivos (de 778 

para 798): 613 docentes, 159 não docentes, 15 investigadores e 11 bolseiros. Para tal, está prevista a abertura de 

18 procedimentos concursais, estando igualmente previstas 8 aposentações, 5 rescisões e 1 mobilidade. 

 

 

Quadro 3 - Recursos Humanos em 2019 e Previsão para 2020 

 
                                                                                    Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos  

 

 

O valor previsto do orçamento para 2020 é de 17 974 609 €, 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 2020 (Anexo VI - Previsão das Receitas e Despesas para 

2020, pp. 48-49).  

  

Categorias 2019
Previsão

2020

Docentes 599 613

Investigadores 13 15

Bolseiros 13 11

Não Docentes 153 159

Total 778 798
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Figura 3 – Previsão das receitas próprias para 2020 por rúbrica orçamental 

 
                                        Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

Figura 4 – Previsão da despesa para 2020 por rúbrica orçamental 

 
                                       Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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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 2017-2020 

Presidente: Prof. Doutor José Manuel Morão Cabral Ferro  
Vice-Presidente: Dr.ª Maria de Belém Roseira 
 
Membros Externos:  
Dr.ª Maria de Belém Roseira  
Dr. João Almeida Lopes 
 
Docentes e Investigadores: 
Prof. Doutor António Cândido Vaz Carneiro 
Prof. Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Prof. Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Prof. Doutor António José Feliciano Barbosa 
Prof. Doutor José Manuel Morão Cabral Ferro 
Prof.ª Doutora Maria Isabel S. Pavão Martins C. Petiz 
Prof.ª Doutora Maria Leonor de Sá B. da Silva Parreira 
Prof. Doutor Miguel Augusto Rico Botas Castanho 
Prof. Doutor Rui Manuel Martins Victorino 
 
Não Docente:  
Mestre Sónia Godinho Barroso  
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Discentes: 
(tomada de posse a 6/07/2018): 
Estudante Joana Esteves Ribeiro Rodrigues  
Estudante Carolina Isabel de Jesus e Sá 
Estudante Francisco Estorninho da Mata Santana Ramos 

 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 2017-2020 

Presidente: Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
 
Docentes: 
Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
Prof. Doutor Rui António Rocha Tato Marinho 
Prof.ª Doutora Maria José de Oliveira Diógenes Nogueira 
Prof.ª Doutora Dulce Alves Brito 
Prof. Doutor Luís Ricardo Simões da Silva Graça 
Prof. Doutor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
 
Discentes: 
(tomada de posse a 9/04/2019): 

Francisco António de Aguilar Baptista 
Inês Gardete Tribolet de Abreu 
Mariana Carrega Ferreira Caetano 
Inês Margarida Santos Mendo 
João Afonso Fernandes Dias 
Maria José Malho Lucas dos Santos 
 
 

CONSELHO CIENTÍFICO 2018-2022 

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 
Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino 
Professor Doutor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
Professor Doutor João Mascarenhas Forjaz de Lacerda 
Professor Doutor Rui Manuel Martins Victorino 
Professora Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Professora Doutora Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Professora Doutora Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira 
Professor Doutor Miguel Augusto Rico Botas Castanho 
Professor Doutor Mamede Alves de Carvalho 
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Professora Doutora Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto 
Professora Doutora Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião 
Professor Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Professor Doutor António José Feliciano Barbosa 
Professor Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Professor Doutor Alexandre Valério de Mendonça 
Professora Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa 
Professor Doutor Paulo Sérgio de Matos Figueira da Costa 
Professor Doutor Manuel Diamantino Pires Bicho 
Professora Doutora Maria Isabel Silvério Fonseca Soares 
 
1 Representante das Unidades de Investigação da Faculdade: 
Professor Doutor António Cândido Vaz Carneiro 

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 
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ANEXO III: Organograma das Unidades Estruturais da FMUL 
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Fisiologia

Inst. de 

Biologia Molecular

Área Disc. Aut. 

Medicina Legal e 

Ciências Forenses

Área Disc. Aut. Ética e 

Deontologia Médicas

Área Disc. Aut. 

Geriatria

Área Disc. Aut.  

Medicina Laboratorial

Área Disc. Aut.

Fisiopatologia

Centro de Bioética

Centro de Estudos de 

Medicina Baseada na 

Evidência (CEMBE)

Centro de Estudos 

Egas Moniz (CEEM)

Inst. de 

Histologia e Biologia 

do Desenvolvimento

CUniv. de 

Imuno-alergologia

Inst. de 

Anatomia Patológica

CUniv. de 

Imagiologia

CUniv. de 

Psiquiatria e 

Psicologia Médica

CUniv. de 

Reumatologia

CUniv. de 

Pneumologia

Inst. de 

Medicina Preventiva 
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Inst. de 

Saúde Ambiental 

(ISAMB)

CUniv. de 

Oncologia Médica

CUniv. de 

Cirurgia 

Cardiotorácica

CUniv. de 

Cirurgia Plástica e 

Reconstrutiva

ÁREAS DISCIPLINARES

AUTÓNOMAS

DIRETOR

UNIDADES DE 

INVESTIGAÇÃO 

AUTÓNOMAS

Departamento de 

Educação Médica 

(DEM)

CLÍNICAS 
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LABORATÓRIOS DEPARTAMENTOS
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Anatomia

Centro Cardiovaslar da 

ULisboa (CCUL)

Lab. de 

Farmacologia Clínica e 
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Bioestatística

Lab. de 

Genética

CUniv. de 

Hematologia
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Neurociências
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Endocrinologia
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Neurologia
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CUniv. de 
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Reanimação

CUniv. de 

Medicina I

CUniv. de 

Cardiologia

CUniv. de 

Cirurgia I 

CUniv. de 

Cirurgia II

CUniv. de 

Medicina II

CUniv. de 

Medicina Intensiva

CUniv. de 

Nefrologia

CUniv. de 

Medicina Geral e 

Familiar

Área Disc. Aut. 

Oncobiologia

Lab. de 

Imunologia Básica

Lab. de 

Imunologia Clínica

Inst. de 

Bioquímica
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Medicina Física e 
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Inst. de 

Microbiologia

Inst. de 

Semiótica Clínica

Lab. de Nutrição

Área Disc. Aut. 

Introdução à Medicina

Área Disc. Aut.  

Imuno-Oncologia

Área Disc. Aut. 

Introdução à Clínica
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ANEXO IX: Organograma dos Serviços Técnico Administrativos da FMUL 
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ANEXO V: QUAR – Quadro de Responsabilização 2020 

 
 
  

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

Desvios

30%

Ponderação 25%

Valor 2019 Meta 2020 Peso Superação

OO6: Implementar um Plano de Estudo e de Intervenção Estratégica sobre a Produção Científica.

21. Data de implementação do Plano de Estudos e de Intervenção Estratégica sobre 

Produção Científica na FMUL 
NSA 4.º trimestre 100% 3.º trimestre

Objetivos / Indicadores

OO7: Reforçar as relações de cooperação nacional e internacional.

NSA 513,4 m2

NSA 622,95 m2

OO12: Ampliar e melhorar os espaços para as atividades pedagógicas e de investigação.

Ponderação 25%

22. Data de criação de uma nova rede temática da ULisboa "Promoção da Saúde por 

uma Universidade Sustentável" 
NSA 2.º semestre 50% 2.º trimestre

23. N.º novos protocolos Internacionais 2 2 50% >2

Ponderação 25%

36. Área para Ensino (m2) no Edifício Reynaldo dos Santos 25% NSA

NSA 1.º semestre 25% 1.º trimestre

NSA 2 669 746,22 €

37. Área para Investigação (m2) no Edifício Reynaldo dos Santos 25% NSA

39. Data da aprovação do Plano Estratégico para o funcionamento do Edifício Reynaldo 

dos Santos 

OO14: Garantir uma gestão financeira eficiente e sustentável. Ponderação 25%

46. Data de conclusão da parametrização do sistema SAP no âmbito da Contabilidade de 

Gestão
NSA janeiro 100% NSA

38. Execução de 20% do valor total de financiamento (13.348.731,11€) do projeto 

relativo ao edifício Reynaldo dos Santos e do Projecto Centro Tecnológico de Bio 

Imagem 

[Execução a 3 anos (2020, 2021 e 2022), sendo executados 20% em 2020 e 40%/40% nos dois anos seguintes]

QUAR - Quadro de avaliação e responsabilização  |  ANO 2020

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

O
E2

O
E3

O
E4 25% NSA
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QUALIDADE

43. % de docentes do 2.º ano do MIM que adere à App MyFenix NSA 50%

OO2: Garantir uma oferta formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade.

31. Data de aprovação do Plano de Divulgação do SIGQ NSA fevereiro

9. N.º de novos cursos de especialização e formação avançada 1 2 50% >2

6. Organização de cursos de preparação para o Trabalho Final / Tese de Mestrado NSA 2.º semestre 10% 2.º trimestre

7. % de estudantes inscritos no MIM que adere ao Progress Testing

3. Parecer dos órgãos sobre a proposta do novo plano curricular do 1.º, 2 e 3.º anos do 

MIM 
NSA 2.º semestre 15% 2.º trimestre

2. Data da entrada em vigor do trabalho final como unidade curricular isolada  aos 

estudantes a frequentar o 6.º ano do MIM no ano letivo 2020/2021
NSA setembro 20% NSA

4. Data de publicação do novo Regulamento Pedagógico NSA 2.º semestre 15% 2.º trimestre

30%
janeiro/

fevereiro

5. Criação de um Banco de Ideias para Trabalhos Finais / Teses de Mestrado do MIM NSA 2.º semestre 10% 1.º semestre

10%327

8. N.º de novos ciclos de estudos pós-graduados acreditados

Ponderação 30%

OO10: Desenvolver e aperfeiçoar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ). Ponderação 25%

2 2 50%

>10%
360

≈ +10%

Ponderação 30%

1. Data da entrada em vigor da reforma do plano de estudo dos anos clínicos aos 

estudantes a frequentar o 4.º ano do MIM no ano letivo 2020/2021
NSA setembro 20% NSA

40%

Valor 2019 Meta 2020 Peso Superação DesviosObjetivos / Indicadores

OO1: Implementar ações de melhoria no Ensino Pré-Graduado garantido a sua qualidade.

32. Data de aprovação do Plano de Ações de Melhoria NSA março 35% fevereiro

33. N.º Acções de melhoria implementadas NSA 50% 35% >50%

42. % de estudantes inscritos no 2.º ano do MIM que adere à App MyFenix NSA

OO13: Melhorar a infraestrutura tecnológica de apoio ao ensino. Ponderação 15%

50% 20% >50%

8 15% >8

40. N.º de aulas elaboradas com o auxílio do Poll Everywhere NSA

41. N.º de aulas lecionadas em formato webinar NSA

30 15% >30

44. Nº de novos processos de gestão académica modulados e integrados no sistema 

Fénix
4 7 15% >8

45. Taxa de implementação das unidades curriculares dos cursos do MIM e LCN na nova 

plataforma Moodle
NSA 100% 15% NSA

O
E1

O
E4

>2

20% >50%
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EFICIÊNCIA

25. N.º visualizações newsletter
7 000

[referente a 8 números]

7 700

≈ +10%

11. N.º Inscritos nos cursos de formação contínua 325
360

≈ +10%

320

≈ + 10%

09-12-2019

112

≈ + 10%

3.º trimestre

20%

30%

20%

30%

>320

NSA

>112

O
E3

O
E4

35. N.º de Bolsas para Formação Académica para colaboradores não docentes 6 7

Ponderação 20%

15. Data de apresentação e publicação dos resultados do Projeto PREPIT NSA 4.º trimestre

OO5: Estimular a atividade científica, de inovação e o empreendedorismo.

O
E2

17. N.º  de projectos de investigação financiados por entidades nacionais e 

internacionais

18. Data do 3.º Congresso de Investigação em Medicina das Escolas Médicas 

Portuguesas

19. N.º de participantes nos Workshops "Tools for Innovation" 

20. Data da publicação do Regulamento de Propriedade Intelectual da FMUL e 

procedimentos internos de Proteção de Propriedade Intelectual

293

NSA

102

NSA

27. Data de lançamento do site do (3M)Museu da Memória de Medicina (Museu de 

História Oral da FMUL)
NSA 2.º semestre 30% 3.º trimestre

30. N.º Encontros do Conselho de Cidadãos 2 3 20% >3

29. N.º eventos de responsabilidade social organizados pela FMUL e em qua a FMUL é 

parceira
6 7 20% >7

28. N.º de participações da FMUL em eventos de divulgação de atividades formativas e 

de investigação
4

30%

Valor 2019 Meta 2020 Peso Superação DesviosObjetivos / Indicadores

OO3: Fomentar a educação médica junto de docentes e estudantes. Ponderação 15%

10. N. º Ações de formação de Educação Médica 10 10 30% >10

14. N.º de estudantes em projetos de investigação
35

[2018/2019]

40

≈ +10%
40% >40

13. N.º Participantes no Beyond Med 372
400

≈ +10%
20% >400

12. N.º de Workshops de Iniciação Pedagógica (WIP) 11 13 20% >13

16. N.º de estudantes candidatos ao Prémio Professor Jorge Draper Mineiro ND 2 30% >2

OO8: Promover a imagem da FMUL no contexto nacional e internacional.

OO9: Estreitar as relações com a sociedade civil.

2.º trimestre

OO11: Incentivar a formação profissional e académica dos recursos humanos. Ponderação 15%

26. N.º de visitas ao site
178 062

[site antigo até 16 de set 

260 000

≈ +10%
30% >260 000

24. Data de divulgação das novas brochuras institucionais NSA 1.º semestre 40% 1.º trimestre

Ponderação 20%

O
E1

OO4: Suscitar junto dos estudantes o interesse pela atividade científica. Ponderação 15%

30% >360

30%

34. N.º de Horas de Formação Profissional para colaboradores não docentes 1742
1920

≈ +10%
50% >1920

30% >55

Ponderação 15%

3.º trimestre

30% >7 700

50% >7
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Ind. 1 Ind. 12 Ind. 23 

Ind. 2 Ind. 13 Ind. 24  

Ind. 3 Ind. 14 Ind. 25 

Ind. 4 Ind. 15 Ind. 26 

Ind. 5 Ind. 16 Ind. 27 

Ind. 6  Ind. 17  Ind. 28

Ind. 7 Ind. 18 Ind. 29 

Ind. 8 Ind. 19 Ind. 30

Ind. 9 Ind. 20 Ind. 31 

Ind. 10 Ind. 21 Ind. 32 

Ind. 11 Ind. 22 Ind. 33

Brochuras 

Site FMUL 
[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Relatório de Atividades do Gabinete de 

Planeamento Estartégico e Qualidade  

Despacho do Diretor a aprovar o Plano de 

Ações de Melhoria 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/despachos-do-diretor-0]

Relatório de Atividades do Gabinete de Relações 

Públicas, Internacionais e Comunicação; 

Facebook FMUL; Twitter FMUL; Linkedin FMUL; 

Instagram FMUL

Relatório de Atividades do Gabinete de Relações 

Públicas, Internacionais e Comunicação 

(GRPIC)

Site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

(3M)Museu da Memória de Medicina

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação (CDI)  

Site FMUL
[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Relatório de Atividades do Gabinete de Relações 

Públicas, Internacionais e Comunicação

Newsletter FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul/95]

Relatório de Atividades

Faculade de Ajudar

Site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Newsletter FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul/]

Convocatórias e Atas dos Encontros do 

Conselho de Cidadãos 

Parecer do Diretor

Despacho do Diretor com o calandário do ano 

letivo 2020 / 2021 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/despachos-do-diretor-0]

Despacho do Diretor com o calandário do ano 

letivo 2020 / 2021 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/despachos-do-diretor-0]

Ata(s) de reunião(ões) do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Científico 

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e Relatório de Atividades do 

Departamento de Educação Médica

Site do BeyondMed

[https://www.beyondmed.pt/]

Relatório de Atividades do GAPIC

Página Programa "Educação pela Ciência" site 

FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/educacao_ciencia]

Fontes de verificação

Protocolos registados na Direcção

Página Protocolos de Colaboração 

Internacionais site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/protocolos-de-colaboracao-

internacionais]

Despacho do Diretor com Regulamento da 

Propriedade Intelectual 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/despachos-do-diretor-0]

Relatório de Atividades

do Departamento de Educação Médica

Página DEM no site da FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/departamento-de-educacao-medica]

Relatório de Atividades da Unidade de 

Formação Contínua

Página FC site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/formacao-continua]

Página Redes Temáticas da ULisboa site 

ULisboa

[https://www.ulisboa.pt/info/redes-tematicas-interdisciplinares]

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação e Relatório de Atividades do 

Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade (GPEQ)

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página GAE site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-apoio-ao-estudante]

Despacho do Diretor com o Regulamento 

Pedagógico 

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e Relatório de Atividades do Departamento de 

Educação Médica 

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e Relatório de Atividades do Departamento de 

Educação Médica 

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e da 

Área Académica

Portal A3ES
[https://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/resultados-dos-

processos-de-acreditacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos]

Relatório de Atividades do 

Instituto de Formação Avançada 

Página IFA site FMUL
[https://www.medicina.ulisboa.pt/especializacao]

Relatório de Atividades do GAPIC

Página Programa "Educação pela Ciência" site 

FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/educacao_ciencia]

Ata do Concurso Prémio Professor Jorge Draper 

Mineiro

Relatório de Atividades

das Unidades Estruturais

Divulgação do Programa nos meios de 

comunicação da FMUL: Site, Instagram, 

Linked'in, Facebook, Twitter

Relatório de Atividades

Gabinete de Inovação e Empreendedorismo 

Página GIE site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-inovacao-e-

empreendedorismo]
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Ind. 34 Ind. 39 Ind. 44

Ind. 35 Ind. 40 Ind. 45

Ind. 36 Ind. 41 Ind. 46

Ind. 37 Ind. 42

Ind. 38 Ind. 43

Orçamento (em milhões de euros)

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços)

GLOSSÁRIO

SP (superou) NSA (não se aplica) OO (Objetivo Operacional)

AT (atingiu) ND (não disponível) IND (indicador)

NA (não atingiu) OE (Objetivo Estratégico)

Executado

Fontes de verificação

Ata do Concurso do Programa de Apoio 

Financeiro À Formação Académica dos 

Colaboradores Não Docentes

Planta do Edifício Edifício Reynaldo dos Santos

e Relatório de Atividades da Área das 

Instalações, Equipamentos, Aprovisionamento e 

Tencologias da Informação 

Planta do Edifício Edifício Reynaldo dos Santos

e Relatório de Atividades da Área das 

Instalações, Equipamentos, Aprovisionamento e 

Tencologias da Informação 

17 974 609,00 €

Investigadores

Bolseiros

Docentes

Meios Disponíveis

Recursos Humanos

153

778

Planeados DesvioExecutados

613

15

11

159

798

Existentes

31.10.2019

599

13

13

Não-Docentes

Total

Estimado

Relatório de Atividades

Área de Recursos Humanos e Vencimentos 

 Relatório de Atividades da Área das Instalações, 

Equipamentos, Aprovisionamento e Tencologias 

da Informação 

Plataforma Moodle e 

Relatório de Atividades

Área dos Pólos Administrativos

Relatório de Atividades da 

Área Financeira e Patrimonial

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e Relatório de Atividades da 

Área Académica

Plano Estratégico para o funcionamento do 

Edifício Reynaldo dos Santos 

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico 

e Relatório de Atividades da 

Área Académica

Relatório de Atividades da

Área dos Polos Admnistrativos 

Relatório de Atividades da

Área dos Polos Admnistrativos 

Relatório de Atividades da 

Área Académica e 

Relatório de Atividades

Instituto de Formação Avançada 
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ANEXO VI: Previsão das Receitas e Despesas para 2020 
 
 
 

Previsão das receitas próprias para 2020 por rúbrica orçamental 

 
                                 Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
 
  

Total Orçamento 17 974 609 €

    OE 12 720 696 €

    Transferências AP (FCT, IST, ACSS) 411 041 €

    Fundos Europeus 385 451 €

    RP 4 457 421 €

Propinas Formação Inicial 1 986 195 €

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 1 103 687 €

Outras Taxas (emolumentos) e juros de mora 331 026 €

Prestação de Serviços Laboratório 52 230 €

Venda de Bens e Serviços - Outros 365 026 €

Aluguer de espaços e equipamentos 557 262 €

Transferências Correntes (Inst. s/ fins lucrativos e Privadas) 61 895 €

Juros 100 €

Orçamento 

2020
Receita
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Previsão da despesa para 2020 por rúbrica orçamental 

 
                                Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

  

Rubricas
Orçamento

2020

Despesas Pessoal 13 838 560

   Docentes e Investigadores 10 116 966

   Não Docentes 3 721 594

Aquisição de Bens 565 794

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 274 813

   Gastos com Reagentes 112 151

   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 41 110

    Limpeza e higiene 35 837

   Outros bens 101 883

Aquisição de Serviços 2 769 579

   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 960 023

   Limpeza e Higiene 485 187

   Comunicações 21 190

  Deslocação e estadas 58 418

   Vigilância e Segurança 304 659

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 201 506

   Formação e Seminários 17 742

   Outros Serviços 720 854

Aquisições de bens de capital 416 285

   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 0

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico, Equip. Adm.) 416 285

Juros e outros encargos 177 567

   Outros encargos financeiros 177 567

Transferências Correntes 206 824

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Outras, familias 206 824

Total 17 974 609
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