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A Direção da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) foi um desafio de 

elevada responsabilidade institucional que abracei com sentido de dever e lealdade, com 

o apoio dos Subdiretores, docentes, investigadores, não docentes e alunos. 

Juntos prosseguimos a missão da Escola de formar médicos, de promover o ensino e a 

investigação em Medicina e Ciências Biomédicas, de fomentar e difundir a ciência, tendo 

sempre presente o seu papel no serviço à comunidade. 

Inserida na maior Universidade a nível nacional, a Universidade de Lisboa (ULisboa), e respeitando as suas 

principais linhas orientadoras, a Direção da FMUL definiu como principais áreas estratégicas para o triénio 2015-

2018, as que considerou serem os quatro pilares que sustentam uma Escola de excelência, moderna e inovadora: 

Ensino e Educação Médica, Inovação e Investigação Científica, Comunicação Institucional e Relações Externas, 

Modernização Organizacional. 

No alinhamento de cada uma destas áreas estratégicas foram desenvolvidas várias atividades ao longo deste 

triénio, estando as principais refletidas no presente relatório, algumas das quais passo a destacar. 

De forma a garantir a qualidade do Ensino e a promover a Educação Médica, a FMUL submeteu a avaliação e 

acreditação os seus vários ciclos de estudo pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e 

tem vindo a implementar as propostas de melhoria sugeridas. 

No Curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) os anos clínicos foram alvo de avaliação e análise por uma 

Comissão que apresentou uma proposta de reformulação do Ensino Clínico, que irá ser implementada com o 

acompanhamento de uma Comissão constituída para o efeito. Ainda no âmbito do MIM, foi elaborado um novo 

Regulamento do Núcleo Curricular Optativo e uma proposta para se avançar com a reformulação do Trabalho 

Final, de forma a ser considerado uma unidade curricular com ECTS e classificação quantitativa. 

No patamar do ensino pré-graduado, para além das parcerias em outras formações académicas (Ciclo Básico de 

Medicina da UMa, Licenciatura em Ciências da Saúde, Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica), é de 

destacar a criação e acreditação da Licenciatura das Ciências da Nutrição, a iniciar no ano letivo 2018/2019, com 

a colaboração da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Motricidade Humana da ULisboa. 

Ao nível do ensino pós-graduado foram vários os Mestrados submetidos a um processo de avaliação tendo sido 

acreditados os seguintes: Neurociências, Epidemiologia, Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar, 

Microbiologia Clínica, Doenças Infeciosas Emergentes. E o novo curso de Mestrado em Reabilitação 

Cardiovascular foi submetido à acreditação prévia pela A3ES. 
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Na formação pós-graduada é de salientar a relevância do Programa Doutoral do CAML, bem como o papel dos 

cursos de formação contínua e do Departamento de Educação Médica (DEM) na formação médica continuada, o 

qual foi criado durante este mandato. Na promoção da educação médica saliente-se o papel do Conselho 

Pedagógico, a publicação do “Manual de Pedagogia” e das “Notícias do Pedagógico”, bem como a organização do 

Beyond MEd. 

No estímulo ao ensino, à educação médica e à investigação, a FMUL criou o Diploma de Mérito, para distinguir os 

alunos com melhor média em cada ano curricular, e criou três novos Prémios: o Prémio de Mérito Pedagógico da 

FMUL – Prémio Professor Doutor J. Gomes-Pedro, para distinguir o docente ou grupo de docentes pelo seu 

contributo para a melhoria da Educação Médica; o Prémio GAPIC David-Ferreira, para distinguir o melhor trabalho 

final MIM; e o Prémio FMUL / CGD de Excelência, para distinguir os alunos com melhor classificação. 

Promover a Inovação e a Investigação Científica foi um dos objetivos estratégicos da Faculdade ao longo deste 

triénio, estando logo patente na pré-graduação, nos projetos desenvolvidos no âmbito do Programa “Educação 

pela Ciência” (GAPIC), bem como na formação avançada com os Programas Doutorais. A atividade científica 

reflete não só a investigação biomédica, mas também a inter-relação desta com a Medicina Clínica, e é transversal 

à nossa Escola, através das Unidades Estruturais, estendendo-se ao Centro Académico de Medicina de Lisboa 

(CAML), e estando retratada de forma objetiva pelo número de publicações indexadas na Web of Science. No 

entanto, a correta afiliação institucional é fundamental para garantir o reconhecimento da produção científica da 

Faculdade, neste sentido, fomentou-se junto da comunidade FMUL a aplicação da norma comum da ULisboa de 

identidade e afiliação institucional nas publicações e co-publicações. 

Com o intuito de fomentar a investigação, nomeadamente em estreitar as relações com a comunidade científica 

do CAML, é de referir a criação da plataforma Find the investigator you are looking for e o impacto que poderá vir 

a ter no futuro. Iniciou-se, ainda, uma proposta para a implementação de uma plataforma de gestão da produção 

científica. 

A Faculdade ciente da importância de dinamizar a transferência de conhecimento para as empresas e de motivar 

a comunidade académica em criar valor e desenvolver as suas próprias ideias, criou o Gabinete de Inovação e 

Empreendedorismo. 

As Unidades Estruturais assumem um papel essencial tanto ao nível da produção científica, como na atividade 

pedagógica e clínica, fundamental para a prossecução da missão da Faculdade e para o cumprimento dos seus 

objetivos. E, foi com orgulho que, durante este triénio, a FMUL registou várias nomeações, distinções e atribuição 

de prémios a vários dos seus docentes, investigadores e alunos. 

Com vista a Potencializar a Modernização Organizacional, a Direção desencadeou vários projetos, como: a 

consolidação da área do Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade, a dinamização da área da Segurança 
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e Saúde no Trabalho, o investimento na formação profissional dos colaboradores e a criação do Programa de 

Apoio Financeiro de Formação Académica, a implementação das plataformas de gestão académica (FenixEdu) e 

de gestão de recursos humanos e financeiros (SAP). 

Durante este mandato a Direção da FMUL preocupou-se, ainda, em apoiar a comunidade estudantil e a melhorar 

os serviços prestados neste âmbito, cooperando em projetos, como o Projeto Mentoring, tornando-se parceira 

do mesmo com a AEFML, e o Espaço S. 

A melhoria das condições de estudo, ensino, investigação e de trabalho foi uma das prioridades da Faculdade, 

procurando, assim, zelar pelas suas instalações e melhorar as mesmas, sendo de destacar obras de remodelação 

que permitiram a ampliação de espaços de estudo, bem como a construção do Novo Edifício, no qual, para além 

de espaços pedagógicos e de investigação, irá ser instalado o Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar. 

Garantir a qualidade é uma premissa transversal a toda a Escola e no processo da avaliação sobre a qualidade de 

desempenho dos estabelecimentos de Ensino Superior, a FMUL foi sujeita à avaliação institucional pela A3ES. 

Num espaço cada vez mais global, a FMUL procurou dinamizar a Comunicação e as Relações Institucionais 

Externas com o intuito de projetar-se a nível nacional e internacional. Neste processo é fundamental a imagem 

institucional da nossa Escola, tendo sido melhorados os principais meios de informação e comunicação (portal e 

newsletter). 

Enquanto Escola da ULisboa, a FMUL manteve o seu compromisso com a Universidade, estabelecendo uma 

relação de cooperação e participando nos Colégios (Colégio Mente e Cérebro, Colégio F3 – Food, Farming and 

Forestry, Colégio de Química), nas Redes (Rede VALOR, Rede SAÚDE, Rede MAR, Rede AGRO) e no Conselho de 

Garantia da Qualidade. 

Com o exterior foram reforçadas as parcerias de ensino, nomeadamente ao nível de programas de mobilidade, e 

as redes de investigação. De forma a reafirmar o seu papel perante a Sociedade, a Faculdade criou o Conselho de 

Cidadãos e desempenhou um papel ativo em termos de responsabilidade social. 

Todas as atividades e iniciativas desenvolvidas, ao longo deste triénio, apenas foram possíveis com o 

imprescindível envolvimento e dedicação de docentes, investigadores, não docentes e alunos, num verdadeiro 

trabalho de equipa, em relação aos quais manifesto o meu agradecimento. Neste cargo de Diretor, um especial 

agradecimento aos meus Subdiretores, Professora Ana Sebastião e Professor Mamede de Carvalho, ao ex-

Subdiretor Professor Miguel Castanho, ao Diretor Executivo, Mestre Luís Pereira, bem como aos Presidentes dos 

restantes órgãos da Faculdade, Conselho de Escola, Conselho Científico e Conselho Pedagógico. Uma palavra de 

grande apreço pela excelente relação institucional com a Reitoria da ULisboa, em particular o Senhor Reitor, bem 

como com outros parceiros institucionais, no âmbito do CAML, o Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de 

Administração do CHLN, Prof.ª Maria do Carmo Fonseca e Prof.ª Maria Mota, Presidente e Diretora Executiva do 



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

14 

iMM, Prof. José Velosa, Presidente da AIDFM. Um destaque especial para a cooperação franca, leal e produtiva 

estabelecida com a AEFML. 

Com o entusiasmo e empenho de todos prosseguimos, durante este triénio, a nossa missão e alcançámos com 

sucesso os nossos objetivos, contribuindo para o desenvolvimento de uma Escola que honra o passado e constrói 

o futuro! 

Prof. Doutor Fausto J. Pinto 
Diretor (julho 2015 a junho 2018) 

 

 

 

 

A Faculdade de Medicina difere da maioria das outras instituições Universitárias pela sua 

indissociável característica de formar profissionais que devem associar à perícia técnica 

dos procedimentos, aos conhecimentos e ao pendor científico do pensamento, uma forte 

vertente humana para a compreensão dos outros, a empatia ao sofrimento e o desejo 

interiorizado de ajuda, numa postura de constante humildade. Os seus docentes 

envolvidos no ensino clínico têm de juntar o saber das coisas, o espirito científico e a qualidade médica. Este 

quadro é complexo, e a sua gestão exige visão atenta aos detalhes, capacidade de síntese, determinação clara 

para alcançar os objetivos estabelecidos, senso de justiça, proporcionalidade, e constante capacidade de 

interação na compreensão e respeito efetivo pelo papel de terceiros.  

Da minha vivência enquanto subdiretor entendo que o Prof. Doutor Fausto J. Pinto tem conseguido enorme 

sucesso no cumprir das várias exigências do cargo de Diretor que aceitou assumir. Testemunho a sua preocupação 

permanente e o seu esforço para ultrapassar de forma atenta e ativa as dificuldades diárias, assim como o seu 

redobrado dinamismo nas adversidades que ocorrem, a sua capacidade de liderança na prossecução das metas 

traçadas, e sempre no respeito por todos os alunos e colaboradores da Faculdade. Por isso fico feliz com a 

disponibilidade do Prof. Fausto J. Pinto para mais um mandato, se assim for escolhido. 

Prof. Doutor Mamede de Carvalho 
Subdiretor (julho 2015 a junho 2018) 
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O ensino universitário assenta em três pilares fundamentais que se interrelacionam: 1) o 

desenvolvimento da atitude crítica face ao conhecimento adquirido, 2) a investigação 

procurando a criação de novos saberes, 3) o serviço à sociedade com vista à melhoria da 

qualidade de vida. A coexistência equilibrada destes três pilares é de importância crucial 

numa Escola Médica, cuja principal missão é a formação de Médicos com competências 

adequadas a uma profissão exigente e que se tem que adaptar rapidamente a novas práticas 

em função de novos dados, e responder a novos desafios científicos, tecnológicos e sociais. A investigação biomédica 

é pois indissociável do ensino médico de qualidade. Hoje mais do que nunca, a investigação biomédica requer a 

constituição de equipas multidisciplinares, a integração de avanços tecnológicos, a reflexão das implicações éticas e 

sociais dos novos conhecimentos. A multidisciplinaridade e complementaridade tecnológica é fortemente amplificada 

quando as Escolas Médicas se abrem para o exterior, se constituem em Redes de natureza diversa, criando dinâmicas 

de ensino que extravasam para além do ensino exclusivo da Medicina. Não se perde o foco – a formação de Médicos – 

ganhando em reciprocidade. Tem sido essa a estratégia seguida pela Direção da FMUL que tive a honra de integrar. 

Foi pois um privilégio ter feito parte da Direção da FMUL e assim poder contribuir para um reforço da inter-relação 

entre a FMUL e outras Escolas da ULisboa ou fora desta, com impacto no ensino de pré- e pós-graduação, na 

investigação científica e na inovação tecnológica. Foi um privilégio poder participar na ampliação da capacidade 

formativa multidisciplinar, acolhendo e participando em programas de pós-graduação que englobam diversas Escolas 

ou mesmo diversas Universidades. Foi com grande satisfação que testemunhei a crescente integração dos alunos de 

pré- e pós-graduação num ambiente Universitário amplo, através da sua participação em atividades dos Colégios, Redes 

pluridisciplinares, ou iniciativas bilaterais de que é exemplo a recente iniciativa conjunta dos alunos de Medicina e de 

Engenharia Biomédica para a promoção de projetos de investigação em colaboração que possam ser alicerces de teses 

de Mestrado com forte componente inovador. Foi muito estimulante poder testemunhar de perto o forte dinamismo 

dos alunos da FMUL e a sua capacidade para promover atividades e debates de temáticas complementares à sua 

formação. É também ímpar o dinamismo dos colaboradores não docentes da FMUL para a concretização de eventos 

que complementam a missão social da Escola. 

Em resumo, reafirmo o especial privilégio de ter feito parte da Direção da FMUL no triénio que agora finda, integrando 

uma equipa, cuja missão principal foi zelar para que a FMUL continuasse a assegurar uma formação médica conducente 

ao exercício de uma medicina alicerçada em investigação clínica, biomédica e de translação de elevada qualidade, 

contribuindo para potenciar, em interação com outras Escolas, o desenvolvimento científico, tecnológico e social. 

 Prof.ª Doutora Ana Sebastião 
Subdiretora (26 fevereiro 2015 a junho 2018) 
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Tive o prazer e o orgulho de ter sido subdiretor da FMUL até Fevereiro de 2016. Desse 

período destaco o trabalho intensivo da Direção com alunos, docentes e investigadores, 

e pessoal técnico e administrativo no sentido de (i) fortalecer a qualidade do ensino 

integrado, que entretanto se tornara um fator de modernidade inegável para a nossa 

faculdade, (ii) consolidar de forma institucional as vertentes ensino-investigação guiadas 

pela vocação clínica da FMUL e (iii) apostar em áreas de desenvolvimento estratégicas na interface da medicina 

com as engenharias. Como pano de fundo, tivemos sempre um tempo de desafios de subfinanciamento e escassez 

de recursos humanos. Com a colaboração de todos sem exceção – alunos, pessoal técnico administrativo, 

docentes e investigadores – foi possível vencer barreiras, contribuir para a coesão do CAML, melhorar a 

transparência administrativa, manter um fortíssimo apoio financeiro e logístico à investigação científica no 

universo FMUL, apostar na Educação Médica, e melhorar as nossas instalações. Como resultado, podemos hoje 

encarar o futuro com otimismo. Além do reconhecimento dentro da FMUL pelo nosso trabalho, a A3ES 

reconheceu o mérito da nossa formação médica e certificou a sua qualidade. Deixo uma palavra de agradecimento 

muito especial a todos os que, com sacrifício da sua vida pessoal, dedicaram muito esforço e muitas horas para 

que a FMUL tão bem se preparasse para a avaliação efetuada pela A3ES e pudesse ter o reconhecimento público 

que o relatório de avaliação lhe garante. Por fim, uma outra palavra especial de gratidão e companheirismo para 

os membros do Conselho de Gestão (o Diretor, Professor Fausto pinto, o subdiretor Professor Mamede de 

Carvalho, e o Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira) e a Dra. Isabel Aguiar, pela partilha do tempo, das 

responsabilidades e das emoções de administrar uma casa tão particular como a FMUL.  

 

 Prof. Doutor Miguel Castanho 
Subdiretor (julho 2015 a 25 fevereiro 2016) 
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No Verão de 2015 fui convidado pelo recém-empossado Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Fausto Pinto, a integrar a equipa 

do seu mandato 2015/2018 e a continuar a exercer as funções de Diretor Executivo. 

O balanço deste mandato, por via da estratégia seguida e opções implementadas pela 

Direção, é extremamente positivo, tendo sido atingidos resultados expressivos e muito 

favoráveis em várias áreas, como testemunha o presente Relatório de 2015-2018. 

Pese embora a conjuntura difícil no período 2015-2018 e os enormes constrangimentos e dificuldades com que 

se debatem as instituições de ensino superior público, não só por via do enquadramento legal e normativo da 

execução orçamental e da tramitação da despesa pública, mas também pela diminuição do financiamento 

público, a Faculdade de Medicina conseguiu ultrapassar dificuldades e superar os objetivos definidos para este 

período. 

Foi uma honra ter podido participar neste projeto e fazer parte da equipa liderada pelo Prof. Fausto J. Pinto. 

Mestre Luís Pereira 
Diretor Executivo (julho 2015 a junho 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

18 

  



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

19 

2.1. MILESTONES 2015-2018 / MARCOS CRONOLÓGICOS 

 

 

2018
Consti tuição do  Conselho de Cidadãos

[6 de junho]

Publ icação dos  Novos Estatutos da FMUL em DR

[28 de maio]        

Inauguração das  instalações remodeladas da Biblioteca

[12 de abri l ]

Criação da  Comissão de Implementação da 

Reforma  do Ensino Clínico

[30 de janeiro]

2017
Acreditação da  

Licenciatura em  Ciências da Saúde

[outubro]

Dia da Faculdade 2017/2018

[18 de setembro]

Lançamento da  plataforma 

Find the Investigator you are looking for

[11 de julho]

Acreditação dos  Mestrados : Cuidados Paliativos, 

Neurociências, Epidemiologia, Doenças Metabólicas e Comportamento 

Alimentar

[29 de junho]

Acreditação do  MIM (Mestrado Integrado em Medicina)                  

e da  Licenciatura em Ciências da Nutrição                                                 

[abri l ]

Implementação da Plataforma SAP

[janeiro]

Proposta  de Reformulação do Regulamento das Atividades do 

Núcleo Curricular Optativo do MIM

Proposta  de Reformulação do Ensino Clínico

Desenvolvimento do Plano de Segurança Edifício Central

Cooperação com o Espaço S

Cooperação com o projeto Mentoring

Avaliação Institucional da FMUL
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2016
Consti tuição 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 2016/2017

[19 de setembro]

Criação do Prémio GAPIC David-Ferreira

[11 de julho]

Inauguração da  Entrada Principal remodelada

[22 de junho]

Acreditação do Mestrado em Microbiologia Clínica e Doenças 

Infeciosas Emergentes

[20 de junho}

Aprovação Candidatura  - Centro de Simulação 

Avançada Multidisciplinar

Desenvolvimento e Implementação do 

Plano de Segurança EEM

Implementação da Plataforma Fenix-Edu

2015
Criação do Departamento de Educação Médica

da FMUL

[30 novembro]

Criação da  Comissão de Avaliação do Ensino Clínico da  FMUL

[4 de novembro]

Promoção da Medicina no Trabalho

[novembro]

Criação do Programa de 

Apoio Financeiro de Formação Académica da  FMUL

[20 de outubro]

1.ª edição Bolsas CHLN/HSM-FMUL

[outubro]
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2015
Dia da Faculdade 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]
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2.2. FMUL EM NÚMEROS 

 
Quadro 1 – Principais Indicadores Institucionais 

 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Alunos Inscritos 2.167 2.172 2.168

Trabalhos Finais * 338 338

Diplomados - MIM * 365 357

Mobilidade Incoming - Alunos * 132 118

Mobilidade Outgoing - Alunos * 171 137

Instituições Europeias Parceiras  – Programas 

Mobilidade

Formação Pós-Graduada 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Doutoramentos - Alunos inscritos 259 262 241

Mestrados - Alunos inscritos 309 303 264

Cursos de Especialização - Alunos inscritos 47 13 14

Diplomados – Doutoramento 33 [2017] 21 [2016] 27 [2015]

Diplomados – Mestrados 50 [2017] 53 [2016] 81 [2015]

Cursos de Formação Contínua - Inscritos 224 [2017] 394 [2016] 266 [2015]

Investigação e Produção Científica 2017 2016 2015

Unidades Estruturais 62 61 61

Publicações CAML

[Web of Science março 2016, 2017, 2018]
672 662 713

Citações CAML entre 2013-2017

[Web of Science, março 2018]

Documentos Depositados - Repositório UL 

[março 2016, março 2017, março2018]
2.576 1.057 1.057

Projetos de Investigação Alunos MIM (GAPIC) 40 [2017/2018] 28 [2016/2017] 13 [2015/2016]

44

21.394
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* Dados apurados no final do ano letivo 

 

 

 

 

  

Comunicação e Promoção Institucional 2017 2016 2015

Média de Artigos por Edição - newsletter 24 21 22

Média das Visualizações por Edição - newsletter 25 446 1 887 1 339

Visitas - Portal 249 840 - -

Eventos e outras iniciativas 1 371 1 058 938

Cooperação e Relações Externas 2017 2016 2015

Instituições Afiliadas 44 42 34

Novos Protocolos 7 11 7

Iniciativas de Responsabilidade Social 12 9 7

Recursos Humanos, Físicos e Financeiros 2017 2016 2015

Docentes 565 555 553

Investigadores 10 9 9

Não Docentes 160 155 151

Horas de Formação Profissional 2 153 1 756 1 813

Espaço Físico

Orçamento 20 458 762 € 19 004 600 € 17 955 418 €

18.499,77 m2
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2.3. MISSÃO, VISÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), Escola 

centenária, integra a Universidade de Lisboa (ULisboa) e o Centro Académico 

de Medicina de Lisboa (CAML), em cooperação com o Instituto de Medicina 

Molecular (iMM) e com o Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa 

Norte (HSM-CHLN). 

A sua origem remonta à Real Escola de Cirurgia, criada em 1825 no Hospital 

de S. José, designada por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa a partir de 1836 

e, a partir de 1911, como Faculdade de Medicina de Lisboa. Nos seus 

primórdios localizava-se num edifício situado no Campo de Sant’Ana, onde 

funcionavam os Institutos das Ciências Básicas, incluía ainda as Clínicas 

Universitárias, a funcionar no Hospital Escolar de Santa Marta, e uma rede 

de instituições hospitalares e de investigação que participavam no ensino 

médico. Em 1956, a Faculdade de Medicina foi transferida para o edifício do Hospital de Santa Maria, onde se 

mantém desde então, tendo as suas instalações sido ampliadas com a construção do Edifício Egas Moniz, em 2004 

e, brevemente, com a construção e funcionamento do Novo Edifício. 

A missão e estrutura organizacional da Faculdade está retratada nos seus Estatutos recentemente publicados em 

Diário da República, n.º 102, 2.ª série de 28 de maio de 2018. 

A Missão da FMUL é 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. 

É Visão assegurar à FMUL um lugar cimeiro como instituição de referência do ensino médico e da investigação 

biomédica nacionais e, pelo desenvolvimento do CAML, constituir-se como instituição académica relevante no 

contexto europeu. 

De acordo com os Estatutos 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. 128-131). 
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                                                                                                                                          Figura 1 – Estrutura da FMUL 

Em termos de estrutura, a Faculdade é composta por 

63 Unidades Estruturais, que consistem em unidades 

de ensino, investigação e de prestação de serviços na 

área da saúde. Estas Unidades compreendem 32 

Clínicas Universitárias, 12 Institutos, 5 Laboratórios, 1 

Departamento, 9 Áreas Disciplinares Autónomas e 4 

Unidades de Investigação Autónoma (Anexo II – 

Listagem das Unidades Estruturais, pp. 132-133). 

As Unidades Estruturais assumem um papel 

fundamental para a prossecução da missão da 

Faculdade e para o cumprimento dos seus objetivos no triénio 2015-2018 pela atividade científica, pedagógica e 

clínica que desenvolvem, conforme demonstram os Rel. Ativ. 2015, 2016, 2017. 

A FMUL dispõe ainda de Serviços com regulamento próprio, publicado em Diário da República, n.º 112, 2.ª série de 

12 de junho 2014. Esta é uma estrutura de apoio técnico-administrativo às atividades que integram a missão da 

Faculdade, compreendendo os Serviços de Gestão Central (Departamento de Gestão Administrativa; Área dos Polos 

Administrativos; Núcleo de Biblioteca e Informação); as Assessorias Institucionais (Gabinete de Apoio aos Órgãos de 

Governo; Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação; Instituto de Formação Avançada); 

prevendo ainda a existência de equipas multidisciplinares para implementação e desenvolvimento de projetos 

considerados estratégicos para a Faculdade (Assessoria e Apoio à Criação, Avaliação e Acreditação de Ciclos de 

Estudos Pós-Graduados, Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade, Gestão e Segurança do Edificado) 

(Anexo III – Organograma dos Serviços, p. 134). A estrutura orgânica dos serviços tem vindo a desenvolver-se, devido 

a necessidades e exigências, quer internas quer externas, que têm conduzido à reorganização do trabalho e dos 

próprios serviços, encontrando-se assim numa fase de reestruturação. 

A excelência e prestígio da FMUL são reconhecidos nacional e internacionalmente, tendo sido distinguida em 2015 

com a medalha de Serviços Distintos “Grau Ouro” do Ministério da Saúde. 
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2.4. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

A Direção da FMUL definiu quatro áreas estratégicas para o triénio 2015-2018 (figura 2), no âmbito dos objetivos 

traçados no Plano de Ação da ULisboa para 2014-2017 (quadro 2), as quais de uma forma geral visam: 

 

 Garantir a qualidade do Ensino e promover a Educação Médica; 

 Promover a Investigação Científica, a Inovação e o Empreendedorismo; 

 Dinamizar a Comunicação e as Relações Institucionais Externas; 

 Potencializar a Modernização Organizacional. 

 

 

Figura 2 – Áreas Estratégicas da FMUL no triénio 2015-2018 
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Quadro 2 – Quadro Sinóptico das Áreas Estratégicas da ULisboa e da FMUL 

 

 

 

No alinhamento de cada área foram enquadrados objetivos estratégicos e definidos objetivos operacionais de 

eficiência, eficácia e de qualidade, os quais foram materializados em iniciativas e atividades desenvolvidas ao longo 

do triénio 2015-2018, com o imprescindível envolvimento de toda a comunidade FMUL, num verdadeiro trabalho 

de equipa entre docentes, não docentes e alunos (informação detalhada nos Rel. Ativ. 2015, 2016, 2017). 

 
 

 

  

AE1:

Ensino e Educação 

Médica

AE2:

Inovação e Investigação 

Científica

AE3:

Comunicação 

Institucional e Relações 

Externas

AE4:

Modernização 

Organizacional

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

FACULDADE DE MEDICINA

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

E 
D

E 
LI

SB
O

A

Áreas Estratégicas
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___ 
O Ensino e a Educação Médica (AE1) é a área estratégica vital da FMUL, no âmbito da qual a Faculdade tem vindo 

a ministrar formação de nível superior na pré e pós-graduação dos cursos conferentes dos graus de licenciado, 

mestre e doutor, bem como a promover a educação médica continuada, mediante cursos não conferentes de 

grau académico e de outras iniciativas. 

 

3.1. FORMAÇÃO PRÉ-GRADUADA 

A FMUL tem como principal incumbência formar Médicos, 

com sólida formação científica, com capacidade de 

autoaprendizagem e de lifelong learning, com 

competências em comunicação com os doentes, 

interpares e com a sociedade, habilitados a trabalhar em 

equipas profissionais multidisciplinares, atentos aos 

desafios de Saúde contemporâneos e à Ética na Medicina e Ciências da Vida, aptos para integração útil e criativa 

nos Sistemas de Saúde em vigor na sociedade e capazes de uma escolha informada da sua carreira profissional. 

O modelo de ensino em vigor na FMUL é baseado em grandes áreas integradoras do conhecimento e em 

programas student-centred, com uma forte e precoce exposição e ligação prática à medicina clínica, ambulatória 

e hospitalar. Este modelo promove o empenhamento individual, a criatividade dos discentes e oferece atividades 

opcionais com ênfase especial na realização de projetos de investigação científica pelos estudantes, bem como 

em atividades clínicas no HSM e em instituições afiliadas. 

 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina 

 

Enquanto Faculdade de Medicina, assume um papel principal e central o Curso de Mestrado Integrado em 

Medicina (MIM), o qual tem a duração de 6 anos (12 semestres), culminando a aprendizagem com a realização 

de um estágio clínico de 36 semanas e com a entrega e defesa de um Trabalho Final / Tese de Mestrado.  

A forte e precoce exposição à prática clínica é favorecida pela ligação ao HSM que, como hospital universitário da 

FMUL, é a instituição nuclear para o ensino da Medicina Clínica, à qual se junta uma rede de ensino composta por 

instituições públicas, hospitalares e centros de saúde. A importância do ensino clínico no âmbito do MIM levou à 

criação em 2015, da Comissão de Avaliação do Ensino Clínico (Despacho 60/2015, 4 de novembro), que teve como 



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

30 

principal incumbência analisar e debater o ensino e elaborou uma proposta de reforma dos anos clínicos. Esta 

proposta foi apresentada em reunião do Conselho Científico, a 19 de dezembro de 2017, prevendo-se a sua 

execução durante o ano letivo de 2018/2019 pela Comissão de Implementação da Reforma do Ensino Clínico, 

criada em 2018 (Despacho 5/2018, 30 de janeiro). 

A Direção da FMUL, consciente da importância do MIM, procurou dinamizar as propostas de melhoria e 

recomendações apresentadas pela A3ES na avaliação periódica deste ciclo de estudos, que decorreu em 

2016/2017 (consultar capítulo 5 – Garantia da Qualidade, pp. 59-64). Ainda no sentido de melhorar o ensino no 

âmbito do MIM, foi reformulado o Regulamento das Atividades do Núcleo Curricular Optativo do MIM e pretende-

-se avançar com a reformulação de avaliação do Trabalho Final do MIM, de forma a ser considerado como uma 

unidade curricular, com um número de ECTS associado. 

A proposta de alteração do Plano de Estudos do MIM, que integra a alteração do Trabalho Final, do Núcleo 

Curricular Optativo e a divisão da Unidade Curricular Tronco Comum III em duas unidades curriculares distintas, 

foi enviada para a Reitoria (maio de 2018) para que sejam levados ao conhecimento das entidades oficiais, 

pretendendo-se que entre em vigor no ano letivo 2018/2019. 

Atualmente, o MIM tem 2.167 alunos, a maioria mulheres e sobretudo com idades compreendidas entre os 20 e 

os 24 anos (figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3 – Alunos MIM no ano letivo 2017/2018, segundo o Sexo (n=2.167) 

 
Fonte: Raides 2017 
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Figura 4 – Alunos MIM no ano letivo 2017/2018, segundo o Escalão Etário (n=2.167) 

 
Fonte: Raides 2017 

 

O número de alunos por ano curricular tem-se mantido idêntico ao longo do triénio, sendo os 1.º, 5.º e 6.º anos 

que têm em média, ligeiramente, mais alunos (quadro 3). A maior parte dos alunos ingressa no 1.º ano do MIM 

através do concurso geral, não havendo grandes variações durante o triénio, sendo de realçar o regime pelo 

concurso especial por titulares do grau de licenciado (quadro 4). 

 

Quadro 3 – Alunos MIM por ano curricular 

 
Fonte: Área Académica 

Ano curricular 
Ano letivo 

2017/2018

Ano letivo 

2016/2017

Ano letivo 

2015/2016

Média

2015-2018

1.º ano 386 370 357 371

2º ano 320 321 310 317

3º ano 373 357 359 363

4º ano 344 356 388 363

5º ano 363 400 391 385

6º ano 381 368 363 371

Total 2.167 2.172 2.168 2.169
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Quadro 4 – Alunos MIM segundo forma de ingresso 

 
Fonte: Área Académica 

 

O 6.º ano curricular é ministrado integralmente em contexto clínico, no qual, através de um esquema de rotação, 

os alunos realizam a sua formação em 6 áreas fundamentais: Medicina, Cirurgia, Pediatria, Obstetrícia e 

Ginecologia, Medicina Geral e Familiar, e Saúde Mental. De forma a garantir o rácio na relação tutor/aluno (1:1) 

e assegurar a maior diversidade, qualidade e eficácia possíveis, defendendo simultaneamente os direitos da 

pessoa doente, a FMUL tem consolidado a sua rede de ensino com instituições públicas hospitalares e centros de 

saúde, tendo também vindo a aumentar o número de orientadores (quadro 5).  

 

Quadro 5 – Instituições e Orientadores envolvidos no Estágio Clínico do 6.º ano 

 
Fonte: Área Académica 

Forma de Ingresso
Ano letivo 

2017/2018

Ano letivo 

2016/2017

Ano letivo 

2015/2016

Média

2015-2018

Regime geral de acesso 293 292 291 292

Concurso Especial para Acesso ao Curso de 

Medicina por Titulares do Grau de Licenciado
44 45 44 44

Protocolo com a Universidade da Madeira 39 37 37 38

Regime Especial 12 20 13 15

Protocolo com a Escola Naval 8 * * -

Reingresso 8 5 11 8

Protocolo com a Academia da Força Aérea 3 * * -

Mudança de par instituição/curso 1 1 - -

Total 408 400 396 401

Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Ano letivo 

2014/2015

Média

2015-2018

Hospitais 48 40 41 43

Centros de 

Saúde
162 163 175 167

944 928 928 933

Instituição

Orientadores
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Em média, anualmente, são entregues 341 Trabalhos Finais, grande parte dos quais resultam de trabalhos 

realizados em Clínicas Universitárias (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Indicadores sobre Trabalhos Finais 

 
Fonte: Área Académica 

 

 

Em relação aos indicadores de graduação, não há registo de alterações significativas do número de graduados no 

triénio 2015-2018, em média concluem por ano o MIM 362 diplomados, dos quais a maioria termina o curso nos 

6 anos previstos, com a média final de 16 valores. Em termos da Licenciatura em Estudos Básicos de Medicina (1.º 

ciclo), confirmou-se neste triénio a tendência já registada do decréscimo do número de diplomados (quadro 7).  

  

Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Ano letivo 

2014/2015

Média

2015-2018

338 338 348 341

201 197 215 204

Clínicas Universitárias 30 28 26 28

Institutos 9 5 8 7

Laboratórios 4 4 4 4

Áreas Disciplinares Autónomas 3 0 1 1

Unidades de Investigação 

Autónomas
2 0 2 1

Total 48 37 41 42

U
n

id
ad

e
s 

Es
tr

u
tu

ra
is

Trabalhos Finais

Orientadores
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Quadro 7 – Indicadores de Graduação 

 
Fonte: Área Académica 
* A FMUL confere o grau de Mestre em Medicina a graduados em Medicina por instituições de ensino superior estrangeiras A 
receção de pedidos de equivalência ao grau de MIM encontra-se suspensa até aprovação do novo regulamento. 

 

 

 

Programas de Mobilidade 

 

Os alunos do MIM, após a conclusão do 4.º ano curricular, podem realizar períodos de estudos e/ou estágio fora 

da Faculdade. A FMUL promove e apoia a realização destas mobilidades, nomeadamente: 

 Programa Almeida Garrett - Programa de intercâmbio de 
estudantes universitários nacionais; 

 Programa Erasmus + - Programa de ensino e formação da União 
Europeia que promove atividades de mobilidade para 
estudantes, pessoal docente e não-docente, dentro do espaço 
europeu; 

 Convénios e Protocolos - A Reitoria da ULisboa tem firmado 
convénios e protocolos com instituições do mundo inteiro das 
mais diferentes áreas, às quais os alunos da FMUL podem 
aceder. 

 Contrato Individual - Os alunos têm ainda a possibilidade de 
realizarem um período de estudos noutras instituições, ao 
abrigo de contratos individuais, desde que a instituição 
destinatária e a de origem o aprovem. 

Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Ano letivo 

2014/2015

Média

2015-2018

N.º Diplomados 365 357 365 362

Média classificação final 15,99 15,94 15,76 16

% Diplomados que conclui MIM em 6 anos 93% 93% 93% 93%

N.º Diplomados 331 341 375 349

Média classificação final 15,19 14,86 14,94 15

Pedidos de Equivalência de Grau N.º Pedidos de equivalência ao Grau de MIM * 134 52 -

Graduação MIM

Graduação Licenciatura em 

Estudos Básicos de Medicina
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A Faculdade incentiva as candidaturas a estes programas como forma de internacionalização dos seus estudantes, 

capazes de lhes proporcionar experiências formativas, culturais e vivenciais que contribuem para o seu 

enriquecimento pessoal, enquanto estudantes e futuros profissionais médicos. 

A FMUL tem vindo a estabelecer diversos protocolos com instituições parceiras e participa dos protocolos 

estabelecidos pela ULisboa (consultar capítulo 8 – FMUL e a Sociedade, pp. 88-100).  

Durante o triénio 2014-2018, registou-se um aumento da mobilidade tanto incoming (quadro 8) como outgoing 

(quadro 9), sendo o programa Erasmus o mais procurado em ambos, destacando-se também na mobilidade 

incoming o acréscimo de alunos no âmbito do Programa Almeida Garrett e ao abrigo de protocolos, e, na 

mobilidade outgoing, os contratos individuais. 

 

 

Quadro 8 – Mobilidade Incoming por tipo de Programa 

 
Fonte: Área Académica 

 

  

Programa de Mobilidade
Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Ano letivo 

2014/2015

Média

2015-2018

Almeida Garrett 6 3 2 4

Mobilidade ao Abrigo de Protocolos 20 16 4 13

Erasmus - SMS (4.º e 5.º ano) 76 71 68 72

Erasmus - SMT (6.º ano) 30 24 23 26

Contrato Individual 0 4 2 2

Total 132 118 99 116
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Quadro 9 – Mobilidade Outgoing por tipo de Programa 

 
Fonte: Área Académica 

 

 

 

Outras Formações Académicas 

 

A FMUL ainda no cumprimento da sua missão – o ensino e a investigação em Medicina e Ciências Biomédicas - 

colabora em outras formações académicas (quadro 10), sendo de realçar a criação da Licenciatura em Ciências da 

Nutrição que irá iniciar-se no ano letivo 2018/2019. 

  

Programa de Mobilidade
Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Ano letivo 

2014/2015

Média

2015-2018

Almeida Garrett 0 5 1 2

Mobilidade ao Abrigo de Protocolos 20 5 13 13

Erasmus - SMS (4.º e 5.º ano) 69 62 49 60

Erasmus - SMT (6.º ano) 20 21 28 23

Contrato Individual 62 44 56 54

Total 171 137 147 152
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Quadro 10 – Participação da FMUL em outras Formações Académicas 

 
 

 

 

3.2. FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 

Para além da formação pré-graduada a FMUL aposta fortemente na 

formação pós-graduada, lecionando uma vasta oferta que agrega o 

ensino, a investigação e a prática assistencial, potenciada pela 

integração no CAML, disponibilizando, assim, vastos recursos 

pedagógicos e científicos e oferecendo aos seus alunos a exposição 

continuada a um ambiente científico privilegiado. 

Os programas existentes – Cursos de Especialização, Mestrados e 

Doutoramentos – integram-se nos objetivos e missão da Faculdade e 

visam, maximizando sinergias entre as três instituições que 

constituem o CAML, promover o desenvolvimento da dimensão 

académica, da qualificação e da prática clínica, a modernização e o 

Ciclo de Estudos Curso Ano de início Entidade coordenadora Parceria  / Objetivos

Ciclo Básico de Medicina 2004/2005
Unidade de Ciências  

Médicas  da  UMa

Os dois primeiros anos do Curso de Medicina

lecionados na Univers idade da Madeira são da

responsabi l idade pedagógica e científica da

Faculdade de Ciências da Vida da UMa,

ingressando os alunos na FMUL a parti r do 3.º

ano.

Licenciatura em Ciências da 

Saúde
2007/2008 ULisboa

Consórcio entre várias Escolas da ULisboa

(FMUL, FC, FF, FP e FMD), tendo este curso como

objetivo a consti tuição de uma formação

agregadora de diversas especia l idades nesta

área, capaz de oferecer uma preparação de

banda larga e de qual idade para

especia l i zações em domínios biomédicos e da

saúde.

Licenciatura em Ciências da 

Nutrição
2017/2018 FMUL

Colaboração entre Escolas da ULisboa (FMUL,

FF e FMH), tendo o curso s ido acreditado por 4

anos  pela  A3ES, em abri l  de 2017.

2.º ciclo
Mestrado Integrado em 

Engenharia Biomédica
 2001/2002 IST-ULisboa

Curso assegurado por uma comissão de

acompanhamento alargada, da qual fazem

parte vários docentes da FMUL. A l igação entre

a engenharia e a medicina visa integrar

aspetos fundamentais e apl icações concretas

da engenharia nos meios de investigação,

diagnóstico e terapia  das  ciências  médicas . 

1.º ciclo 
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desenvolvimento da investigação, da educação médica e da inovação das ciências da saúde. 

Estas características da formação pós-graduada da FMUL têm-se traduzido numa procura acentuada dos vários 

cursos e no número dos alunos inscritos, embora em alguns a sua abertura seja bianual.  

Durante o triénio 2015-2018, registou-se um aumento dos inscritos nos cursos dos vários graus, sendo atualmente 

615 alunos, a grande maioria de mestrado (309) e de doutoramento (259) (quadro 11). 

 

Quadro 11 – Alunos Inscritos por Grau 

 
Fonte: Raides 2015, 2016, 2017 

 

A maioria dos alunos inscritos nos cursos de especialização, mestrado e doutoramento são mulheres (figura 5), 

com idades compreendidas sobretudo entre os 25 e os 29 anos (figura 6).  

 

 
Figura 5 – Alunos Inscritos em 2017/2018 nos Cursos de Pós-Graduação,  

segundo o Sexo (n=615) 

 
Fonte: Raides 2017 

 

Grau
Ano Letivo 

2017/2018

Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Média

2015-2018

Doutoramento 259 262 241 254

Mestrado 309 303 264 292

Cursos de Especialização 47 13 14 25

Total 615 578 519 571
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Figura 6 – Alunos Inscritos em 2017/2018 nos Cursos de Pós-Graduação, 
segundo o Escalão Etário (n=615) 

 
Fonte: Raides 2017 

 

 

Neste triénio em média houve 88 diplomados por ano, assistindo-se, por um lado, a uma diminuição no número 

de alunos que obtiveram o grau de mestre, mas por outro lado, a um aumento dos alunos que obtiveram o grau 

de doutor (quadro 12). 

 

 

Quadro 12 – Diplomados 

 
Fonte: Raides 2015, 2016, 2017 

  

2017 2016 2015
Média

2015-2018

Mestrados 50 53 81 61

Doutoramentos 33 21 27 27

Total 83 74 108 88
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Doutoramentos 

 

No âmbito da formação pós-graduada em ciências médicas e da saúde, é importante referir a relevância dos 

programas de doutoramento. Na consolidação destes programas, salienta-se o apoio da Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (FCT) que, em 2013, através do concurso para financiamento de programas doutorais, criou a 

oportunidade para o lançamento de novos programas: 

 Programa Biomedicina e Investigação Clínica LisbonBioMed; 

 Programa Neurociências Integrativas NeurULisboa;  

 Programa Bioquímica e Biofísica Médicas -M2B-PhD; 

 Programa de Saúde Ambiental, EnviHealth&CO. 

 

Os programas doutorais FCT têm coordenação científica própria, tendo como principal função a implementação 

do programa, estando no entanto afiliados ao PhDCAML em todos os assuntos académicos e científicos. 

O PhDCAML representa um novo patamar no desenvolvimento e estruturação dos doutoramentos que visa 

estimular os clínicos a formular novas perguntas relativamente aos doentes e às doenças, perguntas que são 

colocadas no laboratório e que, reciprocamente, o laboratório coloca à prática clínica. O programa estimula, 

assim, novas abordagens de colaboração e uma comunicação mais efetiva entre investigadores básicos e clínicos. 

A versatilidade da estrutura do programa doutoral, modular e flexível, é fundamental face à diversidade dos 

candidatos ao programa e permite aos estudantes, em particular das áreas clínicas, conciliarem as atividades 

profissional e académica. Este caracteriza-se por um modelo student-oriented, em que os Orientadores e Comité 

de Tese, em colaboração com o candidato, definem os módulos que garantem a sua formação científica, bem 

como o correto desenvolvimento do seu projeto de investigação. 

No quadro 13 apresenta-se o número de alunos inscritos, por programa doutoral, no triénio 2015-2018. 
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Quadro 13 – Alunos de Doutoramento inscritos no PhDCAML e em outros Programas Doutorais 

 
Fonte: IFA 
* Curso extinto: 
- Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar [DR, n.º 252/2015, Série II  
de 2 de dezembro de 2015, Despacho n.º 15586/2015 de 20 de novembro de 2015]; 
- Voz, Linguagem e Comunicação [DR, n.º 35/2016, Série II  
de 19 de fevereiro de 2016, Despacho n.º 2617/2016 de 29 de janeiro de 2016]. 

 

O financiamento FCT é de extrema importância para o programa doutoral PhDCAML, tendo vindo a aumentar a 

atribuição de bolsas, sendo todos os alunos de doutoramento, inscritos nos programas de doutoramento M2B, 

LisbonBioMed, NeuruLisboa e EnviHealth&CO, bolseiros FCT (quadro 14). 

 

Programas
Ano Letivo 

2017/2018

Ano Letivo 

2016/2017

Ano Letivo 

2015/2016

Média         

2015-2018

LisbonBioMed 47 40 29 39

M2B 15 9 7 10

NeurULisboa 12 12 6 10

EnviHealth&CO 12 12 0 8

PhDCAML 138 127 123 129

Total 224 200 165 196

Outros Programas Doutorais

Neurociências 22 21 23 22

Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar 

*
0 7 12 -

Voz, Linguagem e Comunicação * 0 11 13 -

Total 22 39 48 -

Ramos não escolarizados

Medicina 4 8 11 8

Ciências Biomédicas 3 5 6 5

Ciências e Teconologias da Saúde 6 10 11 9

Total 13 23 28 21

Total 259 262 241 254

Distribuição de alunos inscritos no PhDCAML
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Quadro 14 – Bolseiros FCT pelos vários Programas de Doutoramento 

 
Fonte: IFA 

 

 

Mestrados 

 

A captação de alunos é um constante desafio para a FMUL, com o intuito de manter um alto nível de desempenho 

e formar novas gerações de investigadores nas áreas fundamentais das ciências médicas. Neste sentido, a 

Faculdade mantém protocolos de cooperação com outras IES, dinamizando cursos de índole profissionalizante 

que correspondem a necessidades objetivas e que se têm traduzido em experiências gratificantes e bem-

sucedidas.  

A oferta neste ciclo de estudos centra-se nos Mestrados em Cuidados Paliativos, Doenças Metabólicas e 

Comportamento Alimentar, Epidemiologia, Medicina Hiperbárica e Subaquática (em colaboração com a Escola 

Naval), Neurociências, Nutrição Clínica (em colaboração com a Escola Superior das Tecnologias da Saúde de Lisboa 

– ESTeSL), Oncobiologia e Psicopatologia. 

No triénio 2015-2018, a FMUL continuou a investir em novos cursos, sendo de destacar a criação do Mestrado 

em Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas Emergentes, o qual entrou em funcionamento no ano letivo 

2017/2018; a submissão com sucesso à A3ES, em 2017, da proposta de criação prévia do ciclo de estudos 

conducente ao Mestrado em Reabilitação Cardiovascular, que aguarda parecer do CA-A3ES. Ainda em 2018, a 

FMUL apresentou à A3ES pedido especial de renovação de ciclos de estudos para os Mestrados em Oncobiologia 

(fevereiro) e em Nutrição Clínica (março) que aguardam decisão do CA-A3ES. Até outubro de 2018, será 

submetido o pedido de acreditação prévia de um novo ciclo de estudos relativo ao Mestrado em Investigação 

Biomédica. 

Programas
Ano Letivo 

2017/2018

Ano Letivo 

2016/2017

Ano letivo 

2015/2016

Média         

2015-2018

Centro Académico de Medicina 36 29 - 33

Neurociências 2 1 2 2

M2B 15 9 7 10

LisbonBiomed 47 40 29 39

NeuruLisboa 12 12 6 10

EnviHealth&CO 12 12 - 12

Total 124 103 44 90
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Cursos de Especialização 

 

A investigação científica no contexto do CAML adquire uma importância redobrada, já que permite transformar 

e enriquecer o conhecimento, operacionalizá-lo, melhorando deste modo a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados. 

Neste sentido, têm sido promovidos, anualmente, vários cursos de especialização, destinados aos alunos de 

doutoramento e a profissionais de saúde do CAML, assim como a outros interessados e especialistas das áreas 

destes cursos. Assim, para além do curso de Introdução à Investigação Clínica, a FMUL ministra os cursos de 

Gestão do Peso no Adolescente e Jovem Adulto, de Macroscopia em Anatomia Patológica e de Oncobiologia. A 

procura e o número de inscritos que frequentam cursos de especialização aumentou ao longo do triénio 2015-

2018 (quadro 11). 

 

___ 

3.3. FORMAÇÃO CONTÍNUA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

Formação Contínua 

 

A FMUL vê a formação contínua como um pilar essencial que complementa a formação inicial, contribuindo para 

o processo de lifelong learning. Com o objetivo de promover a Educação Médica continuada foram organizados, 

durante o triénio 205-2018, vários tipos de cursos com carácter profissionalizante (quadro 15). Estes cursos 

destinados a um público diversificado contemplam a atribuição de ECTS, de acordo com o designado “Processo 

de Bolonha”, variando o número de ECTS atribuídos com a duração/carga horária do curso. 
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Quadro 15 – Tipologia de Cursos de Formação Contínua 

 
      Fonte: UFC 

 

Durante o triénio 2015-2018, para além da criação de novos cursos (quadro 16), foram realizados, anualmente, 

em média, 20 cursos contando com cerca de 295 participantes (quadro 17) (informação detalhada nos Rel. Ativ. 

2015, 2016, 2017). 

Quadro 16 – Novos Cursos de Formação Contínua 

 
Fonte: UFC 

Tipologia Objetivo

Cursos de Atualização

Fomentar a formação continuada, possibilitando 

aprendizagem de novas técnicas e de 

conhecimentos em determinadas áreas, com 

componente teórico e prático e cariz 

profissionalizante .

Cursos de Aperfeiçoamento

Aperfeiçoar ou adquirir conhecimentos ou novas 

técnicas nas respetivas áreas, com componente 

teórico e prático e cariz profissionalizante ou 

tecnológico.

Workshops

Potenciar o conhecimento, a investigação e a 

partilha do conhecimento numa perspetiva 

transversal e multidisciplinar, com o objetivo de 

contribuir para a formação e aprendizagem ao 

longo da vida.

Cursos
2018

1.º semestre
2017 2016 2015

Curso de Atualização em Avaliação da 

Afasia com a BAAL
X

Curso de Atualização Cirurgia Intrarenal 

Retrógrada (RIRS)
X

Curso de Atualização Urodinâmica X

Curso de Aperfeiçoamento em Processo de 

Luto: Abordagem Interativa
X

Laparoscopia Avançada em Nefrectomia 

Parcial
X

Neuromodelação Sagrada X

Certificação de BUI em Urodinâmica X

Desenho e Construção de Base de Dados 

na Investigação em Saúde 
X

Onco-Biologia X

Doenças Alérgicas Pediátricas X



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

45 

 

 

Quadro 17 – Indicadores de Formação Contínua 

 
Fonte: UFC 

 

 

Educação Médica 

 

O Departamento de Educação Médica (DEM), criado em 2015 

(Despacho 70/2015, 30 de novembro) como Unidade Estrutural, tem 

como principais atribuições promover a Formação de Docentes, a 

Avaliação dos Processos de Ensino Aprendizagem, a Investigação em 

Educação Médica e o Acompanhamento do Ensino Clínico. 

 

 

As atividades promovidas e/ou apoiadas pelo DEM ao longo deste triénio estão apresentadas no quadro 18. 

 

Quadro 18 – Indicadores do DEM 

 
Fonte: DEM 

Indicadores

2018

1.º 

semestre

2017 2016 2015
Média

2015-2018

N.º Cursos 10 17 23 19 20

N.º Inscritos 230 224 394 266 295

Indicadores 2018 2017 2016
Média

2015-2018

Projetos de Investigação em Educação Médica 5 3 2 3

Publicações em Educação Médica 2 0 5 2

Apresentação de Trabalhos em Reuniões Científicas 18 11 9 13

Conferências por Convite em Educação Médica 25 18 13 19

Organização de Eventos e Ações de Formação em Educação Médica 1 20 9 10
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No âmbito da promoção da Educação Médica destacam-se as seguintes iniciativas: 

 Beyond Med - Anteriormente designado por Dia da Pedagogia e da Educação Médica, este evento anual 

organizado pelo CP, AEFML e DEM, tem por finalidade a reflexão e discussão entre docentes e discentes 

sobre pedagogia e ensino médico, bem como sobre temas relevantes nos campos da pedagogia. 

 Prémio de Mérito Pedagógico da FMUL – Prémio Professor Doutor J. Gomes-Pedro (2016) – Este prémio 

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

da Educação Médica na Faculdade. 

 "Manual da Pedagogia" (2016) – Este manual visa sensibilizar os Docentes para alguns temas 

considerados relevantes na área da Educação Médica e resultou de um trabalho conjunto de docentes e 

discentes da FMUL, coordenado pelo CP, e que contou com o apoio científico do DEM e com o patrocínio 

da Direção da Faculdade. 

 Notícias do Pedagógico (2015) - Rubrica coordenada pelo CP e na qual são transmitidas informações 

variadas (documentos, vídeos, curiosidades, eventos pedagógicos) consideradas do interesse dos 

docentes da FMUL e divulgadas por correio eletrónico e na news@fmul. 
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___ 
 

Uma das áreas estratégicas da Direção da FMUL durante o período de 2015-2018 foi a Inovação e a Investigação 

Científica (AE2), sendo desenvolvidas várias iniciativas de promoção da atividade científica, empreendedorismo e 

disseminação da ciência. 

 

4.1. PROMOÇÃO DA CIÊNCIA 

Na FMUL, a investigação científica é entendida como atividade complementar 

ao ensino e, dando continuidade ao que vem a ser feito há largos anos, esta 

Direção assumiu como área estratégica promover a investigação científica na 

área das Ciências da Saúde e da Vida, nomeadamente ao nível da pré-

graduação. Nesse sentido, procurou-se, empenhadamente, promover a 

cultura científica como parte integrante da Educação Médica, acreditando 

que a experiência e investigação científicas devem fazer parte da trajetória 

académica dos alunos durante a sua formação em medicina. 

Na concretização deste desígnio, cumpre assinalar a atividade do Gabinete de 

Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação (GAPIC) que, nos seus 

28 anos de existência, tem vindo a estimular e promover a prática tutorada 

da investigação pelos jovens alunos da pré-graduação e recém-graduados, 

através de várias iniciativas. 

No período de 2015-2018 destacam-se, entre as atividades e iniciativas promovidas pelo GAPIC, as seguintes: 

 Projeto “Vivências de Ciência na pré-graduação em Medicina” (2015) [submetido pelo GAPIC ao 

concurso Projetos Inovadores no Domínio Educativo, da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG)] - Este 

projeto permitiu financiar, no âmbito do Programa “Educação pela Ciência”, 10 Bolsas Gulbenkian-FMUL 

de Investigação, 3 Bolsas Gulbenkian-FMUL de Mobilidade e 6 Bolsas Gulbenkian-FMUL de 

Desenvolvimento Científico-Pedagógico (consultar o subcapítulo 7.2. – Prémios e Bolsas FMUL, pp. 78-

82). 

 Bolsas CHLN/FMUL (2015) – Bolsas financiadas pelo CHLN, atribuídas anualmente no âmbito do Programa 

“Educação pela Ciência” e que destinam-se a apoiar projetos com componente clínica exclusiva ou 

predominante, devendo ser desenvolvidas em Clínicas ou Laboratórios do CHLN em parceria com uma 



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

49 

unidade estrutural da FMUL ou do iMM (consultar o subcapítulo 7.2. – Prémios e Bolsas FMUL, pp. 78-

82). 

 Prémio GAPIC David-Ferreira (2016) – Este prémio visa distinguir os melhores Trabalhos Finais / Teses do 

MIM (consultar o subcapítulo 7.2. – Prémios e Bolsas FMUL, pp. 78-82). 

 Find the Investigator you are looking for (2017) - Com o objetivo de fomentar a participação da FMUL 

em projetos de investigação em rede na área das Ciências da Saúde e da Vida, o GAPIC lançou este projeto, 

cujo objetivo é facilitar e promover o contacto entre investigadores e estudantes de Medicina e, desta 

forma, criar uma rede de investigação extensível a todo o CAML (consultar o capítulo 6 – Inovação e 

Modernização Organizacional, pp. 65-73). 

 Projeto PREPIT | Pregraduate REsearch Program - Impact and Trajectories) / GAPIC Alummi (2017) - Este 

projeto, lançado pelo GAPIC com a colaboração do NBI e embora ainda numa fase inicial, pretende vir a 

avaliar os outcomes científicos, académicos e profissionais dos participantes nos programas pré-

graduados GAPIC. 

 

 

Programa “Educação pela Ciência” 

 

O Programa “Educação pela Ciência”, nascido há quase 30 anos, visa proporcionar aos alunos a frequentar o MIM, 

a partir do 2.º ano, a experiência de conduzirem uma investigação científica, assente nas diversas etapas que 

fazem parte de qualquer projeto de investigação: elaboração do projeto, baseado numa hipótese original; 

submissão, avaliação (com peer review) e financiamento da proposta; execução de forma tutorada; apresentação 

pública dos resultados no âmbito do Dia da Investigação e escrita de um relatório com formato de artigo científico.  

O financiamento deste Programa tem sido assegurado pela Fundação Merck Sharp & Dhome, pela AIDFM e pela 

própria FMUL, tendo sido reforçado em 2015 pela FCG, e a partir desse ano também com uma verba 

disponibilizada, anualmente, pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte. 

O quadro 19 retrata o sucesso que tem vindo a ter o Programa “Educação pela Ciência”, com uma média anual de 

28 projetos e 38 alunos envolvidos. 
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Quadro 19 – Síntese de indicadores do Programa “Educação pela Ciência” 

 
Fonte: GAPIC 

 

O Dia da Investigação, que entra na sua 7ª edição em 2018, é um evento organizado, anualmente, pelo GAPIC e 

pela AEFML, onde são apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos no âmbito do Programa “Educação 

pela Ciência”, sendo os melhores trabalhos premiados, e onde são igualmente apresentados e entregues os 

Prémios GAPIC David-Ferreira. O Dia da Investigação inclui, ainda, outras atividades e iniciativas, como palestras 

e mesas redondas que contam habitualmente com convidados nacionais e internacionais. 

Este é um dia em que se homenageia a atividade científica desenvolvida sobretudo pelos alunos da FMUL, 

divulgando os seus trabalhos, e estimulando o debate sobre a investigação científica no seio da comunidade do 

CAML, bem como, numa perspetiva de Ciência Aberta, dando a conhecer à comunidade mais alargada, o trabalho 

que vem a ser feito na Faculdade.  

 

 

Cursos de Apoio à Investigação 

 

Os Cursos de Apoio à Investigação organizados, anualmente, pelo GAPIC, destinam-se a alunos que se encontram 

a desenvolver projetos de investigação, a alunos do 5.º e 6.º anos que se encontram a executar o seu trabalho 

final do MIM, a alunos de Mestrado e Doutoramento e a Médicos Internos do CHLN, com vista a colmatar algumas 

das suas dificuldades e necessidades, fornecendo-lhes conhecimentos e ferramentas úteis para o 

desenvolvimento dos seus trabalhos académicos e científicos. 

Entre 2015 e 2018, houve em média 61 participantes nos Cursos de Apoio à Investigação, o quadro 20 apresenta 

os cursos lecionados e o número de participantes em cada um deles. 

 

Indicadores 2018 2017 2016 2015
Média

2015-2018

N.º Projetos de investigação 40 28 13 32 28

N.º Alunos em projetos 58 38 18 37 38

N.º Tutores a apoiar projetos 43 34 20 47 36

N.º Unidades de investigação envolvidas 22 18 10 30 20

Financiamento 77.188,79 € 53.179,42 € 23.688,50 € 64.920,00 € 54.744 €



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

51 

 

 

 

Quadro 20 – Participantes nos Cursos de Apoio à Investigação 

 
Fonte: GAPIC 

 

 

 

4.2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

A investigação científica, nomeadamente a investigação de translação entre as 

Ciências Biomédicas e a Medicina Clínica, continua a ser uma área estratégica 

das Instituições que destaca o iMM, polo dinamizador da investigação e 

decisivo para o desenvolvimento da dimensão científica integram o CAML, 

entre as quais se da atividade clínica e dos centros de investigação 

interdisciplinares. 

A atividade científica do CAML reflete não só a investigação biomédica, mas 

também a inter-relação desta com a Medicina Clínica (from bench to bed side 

and vice-versa), incluindo a relevante investigação desenvolvida nos serviços 

clínicos, com grande envolvimento dos docentes da Faculdade. 

A investigação científica decorre, essencialmente, da FMUL no iMM, nos 

Centros de Investigação reconhecidos formalmente pela FCT, bem como nas Unidades Estruturais (a atividade 

científica das Unidades Estruturais da FMUL poderá ser consulta nos Rel. Ativ. de 2015, 2016 e 2017). 

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

pode ser apreciada de forma objetiva pelo número de publicações indexadas na Web of Science, Results of 

Institute for Scientific Information, sendo notório o desenvolvimento significativo da produção científica do CAML.  

Cursos 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Cursos sobre Pesquisa Bibliográfica 9 14 19 14

Cursos de Iniciação ao SPSS 10 10 17 12

Curso de Revisões Sistemáticas como Projeto de Investigação 22 20 20 21

Curso Preparação de Casos Clínicos para Publicação 6 18 17 14

Total 47 62 73 61
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Na pesquisa, avaliação e validação de dados da produção científica é de referir a atividade do Núcleo de Biblioteca 

e Informação (NBI), nomeadamente pela realização de análises bibliométricas variadas. Neste domínio é 

absolutamente necessário e fundamental a uniformização dos endereços institucionais de acordo com as normas 

de afiliação da ULisboa, pelo que, em 2017 foi elaborado e divulgado internamente um guia de normas e 

procedimentos (Despacho 9/2017, 13 de fevereiro). Só uma utilização correta e consistente dos endereços 

institucionais permitirá que a produção científica da FMUL receba o destaque devido e, deste modo, a Faculdade 

obtenha o crédito pelas suas publicações e pelas citações recebidas. 

Os quadros que a seguir se apresentam reúnem alguns dos indicadores de produção científica do CAML, segundo 

diversos parâmetros. 

 

 

Quadro 21 – Registo de publicações CAML entre 2013-2017 

 
Fonte: NBI 
Pesquisa efetuada na Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com), em março 2018 
Chave de Pesquisa: Address=(LISBON MED SCH OR FAC MED 
LISBOA OR UNIV LISBON FMUL OR FMUL OR HOSP SANTA 
MARIA OR CTR HOSP LISBOA NORTE OR SANTA MARIA UNIV 
HOSP OR SANTA MARIA HOSP OR HSM CHLN LISBON OR 
HSM OR IMM OR MOL MED INST OR INST MOL MED) and 
Address=(Portugal)Analysis: Publication Years=(2013 – 
2017), total 3.315 artigos publicados no período. 

  

Anos N %

2017 672 20

2016 662 20

2015 713 22

2014 650 20

2013 618 19

Total 3.315 100
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Quadro 22 – Relatório de citações CAML entre 2013-2017 

Indicadores Valor 

Total de publicações 3.315 

Total de citações 21.394 

Total de citações sem auto-citações 20.437 

Total de artigos citados 19.071 

Total de artigos citados sem auto-citações 18.510 

Média de citações por item 6,45 

Índice h 57 

Fonte: NBI 
Pesquisa efetuada na Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com), em março 2018 

 

 

Quadro 23 – Tipologias de Documentos CAML em 2017 (n=672) 

 
Fonte: NBI 
2015 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2016 
2016 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2017 
2017 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2018 

  

Tipologia 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Article 339 325 321 328

Meeting Abstract 184 124 172 160

Editorial Material 50 57 44 50

Review 59 50 43 51

Letter 33 29 22 28

Others 7 8 6 7

Total 672 593 608 624
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Quadro 24 - Top 25 da Área / Ramo do Conhecimento CAML 

 

 
 
 
 
 
 

Web of Science Categories 2017 2016 2015

Allergy 12.º (22) 13.ª (18) 13.ª (23)

Biochemistry Molecular Biology 24.º (12) 14.ª (18) 7.ª (32)

Biotechnology Applied Microbiology − − 21.ª (12)

Cardiac Cardiovascular Systems 5.º (44) 4.ª (48) 3.ª (63)

Cell Biology 22.º (14) 11.ª (19) 15.ª (20)

Chemistry Multidisciplinary − 21.ª (12) −

Clinical Neurology 1.º (111) 1.ª (77) 1.ª (83)

Dermatology − 22.ª (12) −

Endocrinology Metabolism 15.º (19) 18.ª (15) 23.ª (10)

Gastroenterology Hepatology 6.º (44) 6.ª (31) 5.ª (35)

Genetics Heredity − 23.ª (12) 12.ª (24)

Hematology 20.º (15) 12ª (19) 9.ª (29)

Immunology 8.º (35) 5.ª (32) 4.ª (48)

Infectious Diseases 16.º (19) − −

Medicine General Internal 4.º (46) 3.ª (51) 11.ª (25)

Medicine Research Experimental 23.º (14) − 14.ª (21)

Microbiology − − 20.ª (14)

Multidisciplinary Sciences 17.º (19) 9.º (23) 17.ª (19)

Neurosciences 2.º  (67) 2.º (60) 2.ª (74)

Obstetrics Gynecology 25.º (12) 24.ª ( 12) −

Oncology 11.º (25) 7.ª (31) 6.ª (34)

Ophthalmology 18.º (19) − −
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Fonte: NBI 
2015 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2016 
2016 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2017 
2017 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2018 

 

 

 

Quadro 25 - Idioma de Publicação CAML 

 
Fonte: NBI 
2015 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2016 
2016 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2017 
2017 - Pesquisa efetuada na Web of Science em março 2018 

 

 

 

  

Web of Science Categories 2017 2016 2015

Pathology − 19ª. (14) 22.ª (12)

Pediatrics 9.º (28) 10.ª (20) 19.ª (16)

Peripheral Vascular Disease  19.º (16) 16.ª (17) 10.ª (27)

Pharmacology Pharmacy 14.º (20) 25.ª (12) −

Psychiatry 10.º (27) 15.ª (18) 16.ª (20)

Public Environmental Occupational Health − − 25.ª (9)

Respiratory System 7.º (36) 17.ª (17) −

Rheumatology 3.º (52) 8.ª (30) 8.ª (30)

Surgery 13.º (22) 20.ª (13) 18.ª (18)

Língua de 

Publicação
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Inglês 633 561 590 595

Português 37 24 34 32

Espanhol 2 8 4 5
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4.3. DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA 

Na disseminação da ciência e do saber, bem como no apoio à investigação 

e tomada de decisão na prática clínica, o NBI desempenha um importante 

papel. 

Neste âmbito, é de destacar a cooperação com redes e projetos de 

informação em saúde, nacionais e internacionais, que beneficiam toda a 

comunidade científica do CAML, como: o Grupo de Trabalho Bibliotecas de 

Saúde da Secretaria Geral do Ministério da Saúde, tendo assumido a 

coordenação do Grupo de Trabalho “Sistemas de Apoio à Decisão Clínica 

e de Gestão”; o Grupo de Trabalho “Utentes dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS)”; a EAHIL – European Association of Healh 

Information e a APDIS – Associação Portuguesa de Documentação e 

Informação de Saúde. Durante 2015 e 2018, é ainda de salientar o 

estabelecimento de novas parcerias internas com: a Comissão Científica 

do Programa Doutoral CAML, tendo em vista a avaliação bibliométrica da produção científica dos alunos de 

doutoramento; o Funding Office do iMM, no sentido de desenvolver uma estratégia comum para reforço do auto-

arquivo da produção científica desta comunidade na coleção iMM do Repositório.UL. A nível externo foi, ainda, 

estabelecida uma nova parceria com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, colaborando num grupo de 

trabalho para a elaboração de uma proposta de reforço do pacote hospitalar b-on. 

Enquanto disseminador da ciência, o NBI, no período de 2015-2018, reforçou a sua Biblioteca Digital, promovendo 

o acesso a diversos recursos on-line. 

Na sequência da sua responsabilidade pela gestão, tratamento, conservação e difusão dos espólios bibliográficos 

da Faculdade, o NBI alimenta o catálogo online ALEPH 18 e, neste sentido, tem gradualmente procedido ao 

tratamento técnico das várias bibliotecas setoriais. Para o NBI tem também vindo a ser uma preocupação o 

depósito de vários tipos documentos no Repositório da Universidade de Lisboa, integrado no RCAAP – Repositório 

Científico de Acesso Aberto de Portugal e inserido no movimento Ciência Aberta (quadro 26). 

No âmbito das atividades e ações promovidas pelo NBI, é ainda de referir todo o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido de análise da produção científica e estudos bibliométricos, bem como o projeto “Literacia da 

Informação”, promovendo ações de formação. 

Os quadros seguintes apresentam vários indicadores relativos ao NBI e às suas atividades de disseminação da 

ciência e de apoio à investigação. 
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Quadro 26 – Documentos Depositados no Repositório ULisboa (n=2.576) 

 
Fonte: NBI 
Informação disponível no Repositório UL, em março de 2016, 2017 e 2018. 

 

 

 

Quadro 27 – Indicadores do NBI 

 
Fonte: NBI 

 

 

  

Tipologia 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Teses de Doutoramento 234 194 194 207

Dissertações de Mestrado 400 303 303 335

Trabalhos Finais de Mestrado Integrado 1230 0 0 410

Artigos em Revistas Internacionais 539 419 419 459

Artigos em Revistas Nacionais 134 112 112 119

Livros de Atas 4 4 4 4

Livros e Capítulos de Livros 26 17 17 20

Relatórios e Provas de Habilitação 7 6 6 6

Comunicações 2 2 2 2

Total 2.576 1.057 1.057 1563

Indicadores 2017 2016
Média

2015-2017

N.º Utilizadores 149.656 152.838 151247

N.º Ações de Formação 28 16 22

N.º Pedidos de Pesquisa Bibliográfica 1435 1.588 1512

N.º Pedidos Recebidos -

Empréstimo Inter-Bibliotecas
502 804 653

N.º Pedidos a outras Bibliotecas - 

Empréstimo Inter-Bibliotecas
85 86 86
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4.4. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

O Gabinete de Inovação e Empreendedorismo (GIE) foi criado em 2016 

(Despacho 71/2016, 23 de novembro), tendo surgido da necessidade de 

promover a reflexão sobre as questões de inovação e empreendedorismo, 

corporizando as preocupações da ULisboa, no sentido de promover 

atividades de ligação à sociedade, mediante a difusão e transferência do 

conhecimento e a valorização económica do conhecimento científico.  

O GIE tem assim como missão dinamizar a transferência de conhecimento 

da FMUL para as empresas, motivar a comunidade académica a desenvolver as suas próprias ideias com sucesso 

e com criação de valor. Para tal, a sua ação exerce-se em três eixos estratégicos fundamentais para o sucesso da 

ligação da comunidade académica à sociedade, às empresas e outras instituições: Conhecimento, Criação e 

Desenvolvimento. 

No âmbito da sua criação, o gabinete desenvolveu várias atividades, entre as quais é de destacar: definição do 

branding do GIE; construção da página no Portal FMUL (114 visitas em 2017); a criação da newsletter SynerGIEs 

sobre Inovação e Empreendedorismo, lançada em janeiro de 2018 e com uma periodicidade bimensal; 

desenvolvimento de ações de benchmarking relacionadas com gabinetes congéneres e com as principais 

incubadoras, tanto a nível nacional como internacional; preparação da organização da I.ª Conferência de Inovação 

na FMUL, a realizar-se em 2018. 

Ao nível de relações externas, em 2017, o GIE, em articulação com a Reitoria da ULisboa, foi responsável pela 

coordenação local do Programa RIS (Regional Innovation Scheme) 2017 do EIT Health, sendo as suas principais 

tarefas a divulgação e dinamização das calls do EIT Health, a promoção do consórcio junto de stakeholders e 

startups, e a monitorização e gestão da comunicação entre a rede e a ULisboa. Em 2018, o GIE passou também a 

integrar a rede Francesa de SummerSchools – ClinMed2018 (parceira do EIT Health). 
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Garantir a qualidade é um princípio central e transversal a toda a 

Faculdade, de modo a cumprir de forma cabal e exemplar a sua missão 

e a alinhar a sua atuação com os princípios estabelecidos pelo Sistema 

Integrado de Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa. Neste 

sentido, foram desenvolvidas várias atividades relacionadas com os 

processos de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo pela A3ES; 

com o processo de avaliação institucional também pela A3ES; foram 

ainda prosseguidas outras ações, com vista a assegurar a garantia da qualidade, quer dos processos de ensino e 

avaliação dos alunos, quer das formas de organização da Escola, da sua estrutura e dos serviços prestados. 

No triénio 2015-2018, importa salientar: 

 Comissão de Avaliação Interna (CAI) - Constituição da CAI, aprovada pelo Conselho de Escola, a 25 de 

novembro de 2016. De entre as suas várias atribuições é de salientar o papel desta Comissão 

relativamente a: avaliação de Ciclo de Estudos de modo a que todas as propostas sejam enviadas 

atempadamente à CAI; consolidação das relações com o Conselho Pedagógico na avaliação da atividade 

docente do ensino pré-graduado e da qualidade do ensino; discussão da avaliação da qualidade do ensino 

clínico na FMUL e a integração do ensino clínico com a atividade hospitalar dos docentes; formulação de 

recomendações. 

A atividade da CAI tem sido pautada pela isenção e rigor, respondendo às solicitações dos órgãos da FMUL 

e da Comissão de Acompanhamento Externo-A3ES, e mantendo uma ação proativa na recolha de 

elementos e na reflexão sobre todos os procedimentos internos, com o objetivo de avaliar e melhorar a 

qualidade do ensino da FMUL. 

 Conselho de Garantia da Qualidade da ULisboa (CGQ-ULisboa) - Participação da FMUL no GPQ-ULisboa, 

sendo representada pelo Prof. Doutor Óscar Dias. 

 Comissão de Avaliação do Ensino Clínico – Criação desta Comissão em 2015 (Despacho 60/2015, 4 de 

novembro), para: analisar e debater o ensino clínico na FMUL, encontrando as respostas de melhoria 

necessárias para os problemas identificados, bem como assegurar o seu alinhamento e integração com a 

formação pós-graduada. 

 Comissão de Implementação da Reforma do Ensino Clínico – Criada em 2018 (Despacho 5/2018, 30 de 

janeiro), com vista a coordenar, promover e acompanhar a implementação da reforma do Ensino Clínico. 
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5.1. AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DE CURSOS 

Uma das principais ações estratégicas tem sido garantir a qualidade do ensino pré e pós-graduado ministrado na 

FMUL. Neste sentido, após a entrada em funções da A3ES (outubro de 2007), todos os ciclos de estudos em 

funcionamento foram alvo de uma acreditação preliminar e todos os novos ciclos de estudos, antes de entrarem 

em funcionamento, tiveram de passar a ser submetidos a um processo de acreditação prévia. Posteriormente, os 

ciclos de estudos em funcionamento sujeitam-se a um processo de avaliação periódica. 

A FMUL, após ter procedido à acreditação preliminar dos seus cursos em funcionamento (2009/2010), tem vindo 

assim a submeter a acreditação prévia todos os novos cursos e todos os ciclos de estudos em funcionamento na 

Faculdade estão acreditados pela A3ES, garantindo-se assim a qualidade dos mesmos  

No quadro 28, resumem-se as ações desenvolvidas relativas à avaliação e acreditação dos cursos ministrados na 

FMUL, ao nível do ensino pré e pós-graduado. 

 

 

Quadro 28 - Avaliação e Acreditação dos Cursos da FMUL: Ações e Resultados 

 

 

 

  

CICLOS DE ESTUDOS
Acreditação 

Preliminar
Acreditação Prévia

Avaliação 

Periódica

Visita                  

CAE-A3ES
Resultado

Licenciaturas

Ciências  da  Saúde 2009/2010 2015/2016
Acreditado por 1 ano

[outubro 2017]

Ciências  da  Nutrição 2016
Acreditado por 6 anos

[abril 2017]

MIM

Mestrado Integrado em 

Medicina (MIM)
2009/2010 2015/2016

FCV-UMa e FMUL 

[julho 2016]

A aguardar parecer 

final
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CICLOS DE ESTUDOS
Acreditação 

Preliminar
Acreditação Prévia

Avaliação 

Periódica

Visita                  

CAE-A3ES
Resultado

    Mestrados

Cuidados  Pa l iativos  2009/2010 2015/2016
FMUL           

[maio 2017]

Renovação da 

acreditação por 6 anos                  

[junho 2017]

Neurociências  2009/2010 2015/2016
FMUL           

[maio 2017]

Renovação da 

acreditação por 6 anos                 

 [junho 2017]

Epidemiologia

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 5 anos              

[junho 2010]

2015/2016
FMUL           

[maio 2017]

Renovação da 

acreditação por 6 anos 

[junho 2017]

Doenças  Metaból icas  e 

Comportamento 

Al imentar

2015/2016
FMUL           

[maio 2017]

Renovação da 

acreditação por 6 anos                  

[junho 2017]

Medicina  Hiperbárica  e 

Subaquática  

Acreditado  por 

dois  anos         

[julho 2015]

Acreditado 

condicionalmente por 

6 anos a contar desde 

2015

[setembro 2017]

Microbiologia  Cl ínica  e 

Doenças  Infecciosas  

Emergentes  

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 6 anos               

[junho 2016]

Reabi l i tação 

Cardiovascular

APAPNCE prel iminar 

entregue

[outubro 2017]

Aguarda decisão do 

CA-A3ES                

Investigação Biomédica

 submissão 

plataforma A3ES 

até 15/10/2018

Oncobiologia

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 5 anos               

[abri l  2012]

Apresentação 

de pedido 

[fevereiro 2018]

Aguarda decisão do 

CA-A3ES                

Ps icopatologia

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 5 anos               

[fevereiro 2014]

Nutrição Cl ínica

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 5 anos               

[julho 2012]

Apresentação 

de pedido 

[março 2018]

Aguarda decisão do 

CA-A3ES                
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_ 

5.2. AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Avaliação Institucional da ULisboa 

 

Após ter procedido ao 1.º ciclo regular de avaliação/acreditação de todos os ciclos de estudos que se encontravam 

em funcionamento no momento em que iniciou funções, a A3ES decidiu lançar o processo de avaliação 

institucional, como fecho natural de um ciclo completo de avaliação/acreditação das Instituições de Ensino 

Superior (IES), que abrangeu as dimensões institucional e da respetiva oferta educativa. 

Neste contexto, a FMUL, enquanto escola da ULisboa, foi avaliada entre fevereiro e junho de 2017. Este processo 

pretende avaliar e melhorar a qualidade do ensino ministrado, prestar informação fundamentada à sociedade 

sobre o desempenho da instituição e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de 

garantia de qualidade, nos termos e de acordo com os parâmetros definidos no Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto) e no Título II, Capítulos II e III, do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro).  

  

CICLOS DE ESTUDOS
Acreditação 

Preliminar
Acreditação Prévia

Avaliação 

Periódica

Visita                  

CAE-A3ES
Resultado

    Doutoramento

Neurociências  2011

Guião para a  

auto-aval iação 

[novembro 

2017]

Aguarda decisão do 

CA-A3ES                

CAML

Novo ciclo de 

estudos  acreditado 

por 5 anos               

[junho 2010]

Apresentação 

do pedido 

[março 2018]

Aguarda decisão do 

CA-A3ES                
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Práticas de Avaliação e Garantia da Qualidade 

 

 Programa de Auditoria de Gestão da FMUL 

Este programa, iniciado em 2014, surge como instrumento de apoio à gestão e tem como objetivo dotar a FMUL 

de competências de auditoria interna que permitam à instituição avaliar os seus processos de trabalho na área 

técnico-administrativa, garantindo a capacidade de identificar e superar eventuais inconformidades detetadas 

e melhorar os serviços prestados. No período em apreço, foram realizadas várias iniciativas, nomeadamente: 

 Ações de benchmarking junto de unidades da Administração Pública com projetos semelhantes e 
produção de documentos de suporte na área de Auditoria (Informação detalhada no Rel. Ativ. 2015); 

 Implementação de ações de auditoria sobre processos com impacto na gestão administrativa 
académica, financeira e propriedade Intelectual (Informação detalhada no Rel. Ativ. 2016); 

 Implementação de ações de auditoria sobre processos com impacto ao nível da prevenção de fraude 
em exames corrigidos por leitura ótica e propriedade intelectual (Informação detalhada no Rel. Ativ. 
2017).  

 

 Inquéritos de Avaliação 

Ainda no domínio da Avaliação e Garantia da Qualidade, têm vindo a assumir um peso cada vez maior, os 

inquéritos de autoavaliação desenvolvidos e aplicados pelos diversos Serviços e Unidades Estruturais, com vista a 

à melhoria da qualidade do ensino ministrado, da investigação realizada e dos serviços prestados na FMUL, tendo 

sido aplicados vários tipos de inquéritos de avaliação (informação detalhada nos Rel. Ativ. 2015, 2016, 2017). 

De entre os vários inquéritos aplicados são de salientar, ao nível do ensino e investigação, os inquéritos de 

avaliação no âmbito do MIM, dos cursos de Doutoramento e Formação Contínua, bem como os inquéritos de 

avaliação ao Programa “Educação pela Ciência”. Relativamente aos serviços prestados é de referir os inquéritos 

aplicados no âmbito do NBI, do GAPIC, da newsletter (news@fmul) aos seus leitores, o recente inquérito de 

avaliação da Área Académica e Tesouraria, bem como os inquéritos aplicados aos participantes em vários eventos 

organizados pela FMUL, como sejam o Dia do Candidato, o Dia da Investigação, entre outros.  
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___ 
A Faculdade assume-se como uma instituição de Ensino Superior 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 da comunidade FMUL e a garantir um serviço de excelência, daí uma 

das suas áreas estratégicas, durante 2015-2018, ser a Modernização Organizacional (AE4). Neste sentido, foram 

sendo implementadas diversas ações que se descrevem em seguida. 

 

Apoio à Comunidade Estudantil 

 

 Projeto Mentoring 

No ano letivo de 2017/2018, a FMUL juntou-se ao Projeto Mentoring, iniciativa da 

AEFML, cujo objetivo é a integração dos novos alunos no ambiente académico e 

social, aliada ao acompanhamento psicopedagógico, minorando assim as 

dificuldades de adaptação sentidas pelos estudantes na transição do Ensino 

Secundário para o Ensino Superior. 

O Projeto Mentoring tem vindo a ter um grande sucesso ao longo das várias edições, tendo-se constatado que no 

ano letivo 2017/2018 o número de Mentores e Mentorandos foi quase idêntico (figura 7), e que dos 349 alunos 

que ingressaram pela primeira vez na FMUL, no 1.º ano, praticamente todos (320) aderiram a este projeto. 

 

Figura 7 – Número de Mentores e Mentorandos 

 
Fonte: Projeto Mentoring 
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Com o envolvimento da FMUL neste projeto foi possível desenvolver novas iniciativas, nomeadamente: 

 Coordenação conjunta do Projeto por um colaborador e um aluno bolseiro da FMUL, de forma a apoiarem 
e a dinamizarem o projeto; 

 Criação do Balcão de Atendimento (espaço localizado no Instituto de Medicina Preventiva), assegurado 
pelo aluno bolseiro; 

 Criação da App Mentoring, que permite emparceirar Mentor e Mentorando com base nos interesses de 
ambos, bem como nas características que o Mentorando procura no seu Mentor; 

 Construção de uma página no portal da FMUL dedicado ao Projeto, em português e inglês, e promoção 
do mesmo nas redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube). 

 Organização de eventos tais como o Dia dos Mentores, realizado pela primeira vez em 2017, com o 
objetivo de fomentar o espírito de equipa; a primeira edição das Job Talks, em 2018, para a qual foram 
convidados antigos alunos para falarem da sua experiência no mercado de trabalho, internato e vivências 
na FMUL. 

O quadro 29 apresenta alguns indicadores relativos à participação dos alunos em algumas iniciativas deste 

projeto. 

 

 

Quadro 29 – Participantes nas Iniciativas do Projeto Mentoring 

 
Fonte: Projeto Mentoring 

 

 

 

 

 

Iniciativas N.º Participantes

Dia dos Mentores 49

Dia do Mentoring

535

[277 mentorandos ; 

258 mentores]

Workshop “Descomplicar a 

Pesquisa Bibliográfica” 
18

III Workshops Soft Skills 58

IV Workshops Soft Skills 45

Job Talks 61
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 Espaço S 

O Espaço S surgiu como uma iniciativa da AEFML que identificou a 

necessidade de ser prestado um apoio especializado no domínio da saúde 

mental à comunidade estudantil. A partir de 2015, o projeto passou a 

contar com o apoio do Prof. Doutor Daniel Sampaio e da Direção da 

Faculdade, celebrando-se em 2016 um protocolo de colaboração entre a FMUL e o CHLN-HSM. Em setembro de 

2017, o Espaço S passou a contar com recursos humanos próprios, contratados pela FMUL, sob a supervisão do 

Prof. Doutor Daniel Sampaio e com o apoio do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHLN-HSM, dispondo de 

um novo local de atendimento no Instituto de Medicina Preventiva. Este projeto, agora sob a tutela da FMUL, 

poderá vir a constituir-se como um dos pilares de novas estruturas de apoio à comunidade estudantil. 

 

 

Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar 

 

No âmbito da criação do Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar, que virá a funcionar no Novo Edifício, 

foi aprovada, em 2016, uma candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa-PORLisboa, Eixo 7, ação 

“Infraestruturas Educativas para o Ensino Superior: Equipamentos”, com o projeto “Equipamentos para Novos 

Programas de Ensino Superior na área da Saúde por Simulação Avançada Multidisciplinar”, permitindo a aquisição 

de simuladores em 2017. 

Este Centro visa promover o ensino e a capacidade de investigação, inovação e desenvolvimento científico na 

prática clínica, proporcionando uma resposta integrada que assentará numa abordagem interprofissional e 

multidisciplinar em diversas especialidades médicas e que beneficiará da parceria estabelecida entre a FMUL e o 

CHLN. 

Esta iniciativa permitirá desenvolver novos programas de ensino no âmbito do MIM, na pós-graduação e nos 

cursos de curta duração não conferentes de grau académico, que visem responder adequadamente às 

necessidades existentes, quer na área da Medicina, quer em outras áreas de Saúde e, desta forma, atingir a 

excelência clínica endógena com impacto positivo na qualidade assistencial e no outcome clínico dos doentes. 
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Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade 

 

Em 2016, foi criada a Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade (Despacho 

14/2016, 8 de fevereiro), a qual tem como principais atribuições o levantamento e tratamento de dados de 

suporte aos relatórios de atividades e aos planos de ação do Diretor, bem como a preparação do Manual de 

Garantia de Qualidade exigido pelo atual regulamento do Sistema Integrado de Garantia da Qualidade ULisboa. 

Numa lógica de gestão estratégica e melhoria contínua da qualidade tem-se vindo a dinamizar e a aperfeiçoar 

todo o processo de definição, planeamento, implementação, avaliação e controlo das linhas estratégicas e 

objetivos da FMUL.  

Embora ainda numa fase de desenvolvimento, prevê-se que este projeto venha a tornar-se numa estrutura que 

terá como principal atribuição assessorar a Direção no processo de tomada de decisão ao nível da gestão 

estratégica, criando as metodologias e os instrumentos adequados. 

 

 

Segurança e Saúde no Trabalho 

 

A área da Segurança e Saúde no Trabalho tem sido uma preocupação da Direção da FMUL, consciente da 

importância de garantir o bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença e enfermidade 

de toda a comunidade FMUL. Neste sentido, durante o triénio, esta foi uma área dinamizada com a 

implementação da Medicina no Trabalho, Planos de Emergência, criação da Comissão de Segurança e Saúde no 

Trabalho, tendo sido contratado, em 2016, um Técnico Superior da área da Higiene e Segurança no Trabalho.  

 

 

 Medicina no Trabalho 

Na sequência do contrato estabelecido, em 2015, entre a ULisboa e a empresa PREVIMED Lda., foi implementado, 

em novembro desse ano, o Programa de Medicina do Trabalho da FMUL. Pela primeira vez, em 2016, todos os 

colaboradores Docentes em regime de tempo completo, Investigadores e Não Docentes foram convocados para 

a realização de meios complementares de diagnóstico e consultas médicas no Centro Médico do Estádio 

Universitário de Lisboa. Em 2017, os colaboradores com idade igual ou superior a 50 anos voltaram a realizar estes 

procedimentos e, em 2018, todos os colaboradores serão novamente convocados (quadro 30). 
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Quadro 30- Indicadores da Medicina no Trabalho 

 
Fonte: UIEL 

 

 

 Planos de Emergência 

No sentido de sensibilizar toda a comunidade FMUL para a importância da 

Segurança, realizou-se, em 2 de junho de 2015, a sessão “Pela nossa 

Segurança: Organização e Prevenção”.  

Em colaboração com o prestador de serviço externo (ITSMAP), foram 

criadas medidas de autoproteção e elaborado um Plano de Emergência do 

EEM, no âmbito do qual foram promovidas ações de sensibilização e ações 

de formação técnica que envolveram colaboradores da FMUL e do iMM. 

A 15 de dezembro de 2016, realizou-se o 1.º simulacro de emergência em 

caso de incêndio no Edifício Egas Moniz que envolveu cerca de 600 

participantes.  

Com vista a dinamizar o Plano de Segurança das Áreas da FMUL no Edifício 

Central foram iniciadas negociações com o CHLN no sentido de se 

desenvolver um plano comum, em que esta entidade parceira assume o 

papel de “Entidade Gestora de Segurança do Edifício”, mas sendo 

desenvolvido com gestão autónoma de espaços e equipas de intervenção, 

evacuação e primeiros socorros. Decorrente deste processo teve início, no 

último trimestre de 2016, o diagnóstico das instalações em matéria de 

segurança contra incêndio. 

Atuação
2018

1.º Quadrimestre
2017 2016

População de colaboradores a considerar 206 217 199

Processos concluídos 31 31 167

Colaboradores abrangidos pelo CHLN 2 3 3

Colaboradores em Licença ou Atestado de

longa duração
3 2 5

Colaboradores sem Ficha de Aptidão - 6 12
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Com o objetivo de criar boas práticas de atuação comuns em matéria de segurança, procedeu-se à aquisição de 

material de comunicação e sinalética de apoio ao Plano de Emergência e foram realizadas várias ações de 

formação, tipificadas no quadro 31. 

 

 

Quadro 31- Tipologia das ações desenvolvidas no âmbito da SST 

 

Fonte: UIEL 

 

 Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST) 

A CSST, criada em 2015 (Despacho 38/2015, 14 agosto), tem como principal 

objetivo promover uma cultura de sensibilização, formação e prevenção dos 

riscos profissionais junto de todos os trabalhadores, promovendo a segurança 

e saúde no trabalho. 

Uma das preocupações centrais da CSST tem sido definir o âmbito e a forma da sua atuação junto da comunidade 

FMUL, sendo uma prioridade melhorar a comunicação, através dos principais meios de comunicação 

institucionais, portal e newsletter, tendo em vista a sensibilização, consciencialização e formação, não apenas da 

comunidade FMUL, mas de todos utilizadores dos espaços da Faculdade. 

A CSST tem vindo a desenvolver o seu trabalho em estreita articulação com vários serviços da FMUL, 

nomeadamente com a Unidade de Instalações, Equipamentos e Logística - Segurança no Trabalho. 

 

Ações

Plano de Segurança

Simulacro e Formação de equipas Pré-Simulacro

Formação em 1.os Socorros 

Formação em 1.ª Intervenção

Formação em Evacuação

Formação de Sensibilização

Formação de Acolhimento - Noções Gerais de 

Higiene e Segurança no Trabalho
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Plataformas de Suporte ao Ensino, Investigação e Gestão Administrativa 

 

 Plataforma Find the Investigator you are looking for 

 

Um dos objetivos da Direção tem sido fomentar a participação da 

FMUL em projetos de investigação em rede na área das Ciências da 

Saúde e da Vida, sendo para isso fundamental estabelecer novas 

parcerias, bem como consolidar as já existentes. 

De forma a estreitar as relações entre a comunidade científica do CAML, o GAPIC lançou, em julho de 2017, o Find 

the Investigator you are looking for, uma iniciativa que visa facilitar e promover o contato entre investigadores e 

estudantes de Medicina, bem como criar uma rede extensível a todo o CAML. Investigadores da FMUL, do iMM e 

do CHLN podem participar nesta rede, através do preenchimento de um formulário on-line, estando prevista para 

breve a disponibilização no portal da Faculdade da lista dos investigadores registados. 

 

 Plataforma de Gestão da Produção Científica 

De forma a melhorar o processo de levantamento, análise e gestão da produção científica da FMUL, o NBI, em 

colaboração com a Equipa de Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade, deu início ao desenho de uma 

proposta para a implementação de uma plataforma de gestão da produção científica que possibilite a recolha, 

depósito, validação e pesquisa da produção científica, tendo os dados recolhidos uma tripla finalidade: o 

Repositório da ULisboa, o(s) relatório(s) de atividades da FMUL e a análise da produção científica e indicadores 

bibliométricos. 

 

 Plataforma de Gestão Académica – Fenix Edu 

Com o intuito de melhorar o sistema de gestão académica, foi implementada, em 2016, a plataforma FenixEdu, 

tendo sido desenvolvidas e aperfeiçoadas outras potencialidades desta plataforma, ao longo do ano de 2017. 

Na Área Académica, a implementação do FenixEdu possibilitou proceder às retificações anuais decorrentes de 

alterações no plano de estudos do MIM. Ao nível do processo de correção de exames por leitura ótica, foi 

desenvolvida uma nova funcionalidade que possibilita aos alunos, através de uma mensagem de correio 

eletrónico, o acesso à classificação obtida e ao registo das perguntas certas e erradas dos exames. 

O Conselho Pedagógico, com a colaboração da Área dos Polos Administrativos, promoveu o desenvolvimento de 

uma aplicação para Plataformas Móveis com fins académicos e em ligação com a plataforma FénixEdu. 
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A consolidação da Secretaria Académica Fénix permitiu ainda, ao nível da formação pós-graduada, nas vertentes 

académica e financeira, uma melhoria dos processos de gestão, inscrição e certificação. Foram, igualmente, 

desenvolvidas funcionalidades de acordo com as necessidades, nomeadamente no processo de candidaturas ao 

programa doutoral e cursos avançados do PhDCAML, estando em desenvolvimento a modulação do processo de 

submissão de projetos de mestrado. 

 

 Plataforma de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros – SAP  

O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Processamento de Vencimentos - SAP (Enterprise 

Resource Planning – ERP) entrou em atividade na FMUL em 2017, tendo havido uma fase prévia de preparação, 

ao longo de 2016, com formação de colaboradores, testes à plataforma e migração de dados. Esta plataforma 

possibilitou uma interligação mais eficaz e eficiente dos dados dos recursos humanos e financeiros, bem como da 

gestão de projetos de investigação, garantindo o cumprimento das normas legais da Administração Pública. A 

adoção deste sistema levou à necessidade de desenvolver instrumentos e procedimentos, como o novo portal do 

colaborador, facilitando a gestão dos seus dados pessoais e/ou profissionais. 

 

 Plataforma de Gestão Documental 

O projeto de Gestão Documental foi iniciado em 2015 e nasceu da necessidade de substituir a antiga base de 

arquivo digital pela ferramenta Easydocs. O processo de implementação, gradual, tem vindo a contribuir para o 

incremento da modernização nos atos administrativos, minimizando os inconvenientes associados à dispersão 

física da nossa Escola 
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Uma das áreas estratégicas da FMUL tem sido a Comunicação Institucional e as Relações Externas (AE3), e durante 

este triénio foram fundamentais algumas iniciativas como a promoção da imagem institucional, o investimento e 

aperfeiçoamento dos principais meios de comunicação e dos próprios conteúdos, o apoio e divulgação de eventos 

e iniciativas relevantes. A criação e a atribuição de prémios e bolsas de cariz pedagógico e científico no seio da 

comunidade FMUL são uma forma de promoção institucional e do reconhecimento que a Faculdade vem 

granjeando a nível interno como externo, dando bom testemunho do sucesso do trabalho realizado no domínio 

da Comunicação. Acresce que, atualmente, e no quadro da Ciência Aberta, é cada vez mais importante dar conta 

à sociedade de todo o trabalho da FMUL, o que reforça o papel desta área. 

 

7.1. IMAGEM E COMUNICAÇÃO 

Comunicar com o exterior é fundamental para projetar a Faculdade a nível nacional e internacional. Neste sentido, 

procurou-se investir nos principais meios institucionais de informação e comunicação, dinamizar as redes sociais, 

bem como em promover, apoiar e divulgar eventos e iniciativas relevantes. 

 

 

Portal da FMUL 

 

Em 2015, a criação do novo Portal associado à nova identidade 

FMUL (novos símbolo e logotipo) representou uma etapa 

fundamental de um vasto processo de modernização e de 

promoção e melhoramento da comunicação interna e externa, 

tendo contribuído para a projeção da Faculdade no país e no mundo.  

O Portal da FMUL (www.medicina.ulisboa.pt), que conta anualmente com cerca de 250.000 visitantes (quadro 

32), constitui um instrumento privilegiado para a divulgação de várias atividades e iniciativas da Faculdade, das 

instituições suas parceiras e de entidades congéneres. Uma vez que é um dos principais canais de informação 

para a projeção da Faculdade, tem-se vindo a investir na tradução em inglês da informação aí veiculada.  

 

 

 

http://www.medicina.ulisboa.pt/
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Quadro 32 – Visitas Portal  

 
Fonte: URPC 

 

 

Newsletter – news@fmul 

 

A newsletter institucional, criada em 2008 num formato bilingue, 

constitui um meio eficaz de comunicação, não só com a comunidade 

FMUL, mas também com o público externo, quer nacional quer 

internacional. 

A newsletter tem sofrido algumas alterações no sentido de a aproximar, quer em termos estéticos, quer em 

termos de conteúdo, com os interesses dos leitores. A partir de 2016, passou a ser produzida no software 

Wordpress e o seu layout foi alterado de forma a adequar a newsletter à identidade da Faculdade, melhorá-la do 

ponto de vista gráfico passando a ser mais apelativa, bem como tornando-a mais funcional para o utilizador. Por 

outro lado, procurou-se diversificar as rúbricas e, através de géneros como a entrevista, dar a conhecer, em 

discurso direto, docentes, investigadores, não docentes e os projetos que diferenciam a FMUL enquanto Escola 

de Ensino Médico. 

A newsletter tende a ter uma periodicidade mensal e, atualmente, conta com mais de 8.500 subscritores 

registados. 

O quadro XX apresenta alguns dos indicadores da newsletter no que se refere a edições, artigos e visualizações. 

 

  

2018

1.º Quadrimestre
2017

Visitas 95.579 249.840

Média de Visitas Diárias 797 685
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Quadro 33 – Indicadores news@fmul 

 
Fonte: Newsletter FMUL 

 

Materiais Promocionais 

 

Para além da divulgação realizada através dos canais institucionais, a FMUL cria regularmente materiais de 

promoção das suas atividades. Entre esses materiais contam-se diversas brochuras, de que são exemplos, a 

brochura referente ao MIM, e as relativas aos cursos de Formação Avançada e Contínua promovidos pelo IFA. 

Estes materiais são habitualmente distribuídos nas Feiras de Educação, como é o caso da Qualifica (Porto) e da 

Futurália (Lisboa); em ocasiões especiais, como o Dia do Candidato, o Dia da Investigação, a Semana de 

Introdução, o Beyond MEd, outos eventos ou iniciativas promovidas pela FMUL, ou ainda, por correio eletrónico 

dirigidos a escolas, outras instituições ou a particulares, sempre que solicitado. 

Para além da comunicação externa, toda a informação considerada relevante para docentes, investigadores, não 

docentes e alunos é regularmente difundida por e-mail (InFMUL), através da mailing list interna. 

Importa ainda referir, neste domínio, que a FMUL tem vindo a apostar na realização de pequenos vídeos 

institucionais, educacionais e de eventos, como forma de promover a sua imagem, dentro e fora da Faculdade. 

 

 

 

    

2018

1.º Quadrimestre
2017 2016 2015

N.º Edições 4 11 10 8

Média de Artigos Publicados por Edição 30 24 21 22

Média das Visualizações por Edição 3.885 2.313 1.887 1.339
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7.2. PRÉMIOS E BOLSAS FMUL 

A FMUL tem-se empenhado em criar novos prémios e bolsas, bem como em dinamizar os que habitualmente têm 

vindo a ser atribuídos. Paralelamente, tem-se esforçado em obter financiamento que permita suportar essas 

distinções capazes de motivar alunos, docentes, investigadores e colaboradores não docentes, a fazerem mais e 

melhor, no sentido de alcançarem a excelência. 

 

 

Novos Prémios e Bolsas FMUL 

 

Durante o triénio de 2015-2018 foram criados novos prémios e bolsas, apresentados em seguida. 

 

 Prémio de Mérito Pedagógico Professor Doutor J. Gomes-Pedro 

Em 2016, foi aprovada a instituição do Prémio de Mérito Pedagógico da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa – Prémio Professor Doutor J. Gomes-Pedro (Despacho 58/2016, 3 de outubro). Este 

prémio anual, uma proposta do Conselho Pedagógico (CP), destina-se a contemplar o docente, ou grupo de 

Docentes, que mais se tenha destacado na melhoria da Educação Médica na FMUL, visa portanto, estimular 

o aperfeiçoamento do ensino, da formação e da avaliação na Escola Médica. 

 

 Prémio GAPIC David-Ferreira 

 
Com o objetivo de reforçar o seu apoio à investigação, a FMUL criou, em 2016, o 

Prémio GAPIC David-Ferreira (Despacho 41/2016, 27 de junho). Este prémio anual 

constitui, ainda, uma homenagem ao Prof. Doutor David Ferreira, mentor do 

GAPIC, e visa distinguir os melhores Trabalhos Finais / Teses do MIM da FMUL, 

estimulando desta forma a prática da investigação científica pelos alunos em fase 

pré-graduada. Saliente-se que o número de candidaturas a este prémio quase 

duplicou (77%) entre as duas edições (2016/2017 - 23 candidaturas; 2015/2016 - 

13 submetidas). 
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 Prémio FMUL / CGD de Excelência 

Criado em 2016, ao abrigo do protocolo assinado entre a FMUL e a Caixa 

Geral de Depósitos, este prémio visa distinguir, anualmente, os alunos 

que concluírem com melhores classificações o Ciclo de Estudos Básicos 

de Medicina (1.º ao 3.º ano) e o MIM (1.º ao 6.º ano). 

 

 

 Diploma de Mérito 

No sentido de valorizar o desempenho académico dos estudantes do 

MIM foi criado, em 2016, o “Diploma de Mérito”, distinção a atribuir 

aos estudantes que, anualmente, obtenham as médias mais elevadas 

na frequência de cada ano curricular (do 1.º ao 6.º). O Diploma de 

Mérito é atribuído aos 5 melhores estudantes de cada ano. 

 

 

 Bolsas Gulbenkian/FMUL 

 

Em 2015, no âmbito do projeto “Vivências de Ciência na pré-graduação 

em Medicina”, submetido pelo GAPIC ao concurso Projetos Inovadores 

no Domínio Educativo, foi possível nesse ano expandir e diversificar a 

oferta de bolsas financiadas destinadas aos alunos da pré-graduação, 

para projetos de investigação financiados no âmbito do programa 

“Educação pela Ciência”, através de Bolsas Gulbenkian/FMUL. 
Foram assim atribuídas 12 Bolsas Gulbenkian/FMUL de Investigação – bolsas de investigação com maior nível 

de competitividade e originalidade; 3 Bolsas Gulbenkian/FMUL de Mobilidade – bolsas de investigação em que 

os projetos teriam de ser, pelo menos, em parte, executados em unidades de investigação de excelência no 

estrangeiro (Europa), promovendo assim a mobilidade e internacionalização dos alunos; e 1 Bolsa 

Gulbenkian/FMUL Científico-Pedagógicas – bolsa com carácter pioneiro, assente em dois componentes: 

pedagógico e científico. Este tipo de bolsa pressupunha a integração dos resultados da investigação científica 

mais básica com a formação médica e a prática clínica, através da criação de casos clínicos sob a forma de jogos 

pedagógicos interativos (serious game). 
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 Bolsas CHLN/FMUL 
 

Em 2015, foram criadas as Bolsas CHLN/FMUL de Investigação 

Científica, financiadas pelo CHLN, destinadas a alunos da pré-

graduação e atribuídas no âmbito do Programa “Educação pela 

Ciência” promovido pelo GAPIC. Estas bolsas visam financiar 

anualmente projetos de investigação com uma forte componente 

clínica. 

 

 

 

 Bolsas de Apoio à Formação Académica 

A FMUL incentiva e investe na qualificação académica dos seus colaboradores não docentes, na sua 

valorização profissional e pessoal. Neste sentido, em 2015, foi criado o Programa de Apoio Financeiro de 

Formação Académica (Despacho 59/2015, 20 de outubro), que consiste na atribuição anual de bolsas de 

doutoramento, mestrado, licenciatura e pós-graduação, destinadas a apoiar o pagamento das respetivas 

propinas destes cursos. 
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Bolsas e Prémios atribuídos em 2015-2018 

 

 

 

 

 

Prémio de Mérito 

Pedagógico Prof. Doutor 

J. Gomes-Pedro

O Prémio de Mérito Pedagógico da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa – Prémio Professor Doutor J. Gomes-Pedro é 

um prémio anual , atribuído ao docente ou grupo de docentes  

que mais  se tenha destacado na melhoria  da  Educação 

Médica  na FMUL.

2 Edições                                                                

4 Premiados

O Prémio GAPIC David-Ferreira dis tingue, anualmente, os  

melhores  Trabalhos  Fina is  / Teses  do MIM da FMUL.

2 Edições                                                                 

6 Premiados

O Prémio FMUL-CGD de Excelência visa  dis tinguir anualmente os  

a lunos  que concluam com melhor class i ficação, o Ciclo de 

Estudos  Bás icos  de Medicina  (1.º ao 3.º ano) e o Mestrado 

Integrado em Medicina  (1.º ao 6.º ano).

1 Edições                                                               

2 Premiados

O Diploma de Mérito, dis tingue os  estudantes  que, 

anualmente, obtenham a média  mais  elevadas  na  frequência  

de cada ano curricular (do 1.º ao 6.º). 

1 Edições                                                                   

57 Premiados

O Prémio Ensino Professor Francisco Pulido Valente es tabelecido 

pela  Fundação Professor Francisco Pul ido Valente e pela  

FMUL dis tingue, anualmente, o a luno do MIM melhor 

class i ficado na cadeira  de Medicina  II .

3 Edições                                                                                           

3 Premiados

A Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL destina-se a  

financiar, anualmente, um projeto de investigação na área da 

saúde, por um jovem médico (graduado há menos  de 5 anos), 

com o apoio da Fundação AstraZeneca.                                                          

3 Edições                                                                                           

3 Premiados

+ de 280 Prémios e Bolsas entre 2015 e 2018 
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Durante 2015 e 2018 foram vários os membros da comunidade FMUL agraciados com outros prémios, bolsas e 

distinções, reconhecendo-se o seu desempenho, a qualidade e a relevância do seu trabalho, alguns dos quais 

retratados nos Rel. Ativ. 2015, 2016, 2017. 

 

 

  

O Programa “Educação pela Ciência” – Projetos de Investigação para 

Alunos  visa  estimular a  prática  da  investigação científica  

pelos  a lunos  da pré-graduação. O número de bolsas  

atribuídas  tem vindo a  crescer todos  os  anos : 18.ª edição 

(2015) - 13 bolsas ; 19.ª edição (2016) - 10 bolsas ; 20.ª edição 

(2017) - 26 bolsas ; 21.ª edição (2018) - 37 bolsas .

3 Edições                                                                     

73 Bolsas

A aprovação e financiamento do projeto “Vivências  de Ciência  

na  pré-graduação em Medicina”, permitiu no ano de 2015 

expandir e divers i ficar a  oferta  de bolsas  para  projetos  de 

investigação financiados , destinadas  aos  a lunos  da pré-

graduação no âmbito do Programa "Educação pela  Ciência", 

através  das  Bolsas  Gulbenkian/FMUL.

1 edição

12 Bolsas  FCG/FMUL Investigação

 3 Bolsas  FCG/FMUL Mobi l idade

 1 Bolsa  FCG/FMUL Científico-

Pedagógicas

Bolsas de Apoio à            

Formação Académica

O Programa de Apoio à Formação Académica visa  promover a  

formação dos  colaboradores  não docentes  da  FMUL, através  

do apoio ao pagamento de propinas  de cursos  de 

l icenciatura, mestrado, doutoramento ou de pós-graduação

2 Edições                                                                   

9 Bolsas                                                                            

(3 de doutoramento, 1 de mestrado, 1 

de l icenciatura  e 4 de pós-graduação)

As  Bolsas CHLN/FMUL de Investigação Científica são financiadas  

pelo CHLN e destinam-se projetos  de investigação com uma 

forte componente cl ínica  no âmbito do programa "Educação 

pela  Ciência".

3 Edições                                                                       

9 Bolsas

Os  Prémios Dia da Investigação são patrocinadas  pela  FMUL e 

pela  AEFML, e destinam-se a  premiar as  3 melhores  

apresentações  dos  trabalhos  de investigação apresentados  

pelos  a lunos  integrados  no Programa "Educação pela  Ciência" 

e Bolsas  CHLN/FMUL.                   

3 Edições                                                                                    

9 Premiados
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7.3. EVENTOS E OUTRAS INICIATIVAS 

Para além das atividades letivas habituais, decorrem diariamente na Faculdade um conjunto de outras atividades 

no âmbito da formação pré e pós-graduada, bem como outras formações, eventos, reuniões e diversas iniciativas 

promovidas e organizadas quer pela FMUL e pelos seus parceiros, quer por outras instituições. 

O quadro 34 apresenta o número de eventos e outras atividades que se realizaram nas instalações da FMUL entre 

2015-2017.  

 

Quadro 34 – Eventos e Outras Atividades realizados em Espaços da FMUL 

 
Fonte: Área Académica – Gestão de Espaços 

 

Como Escola de Medicina, não é de estranhar que um número significativo dos eventos que aqui se realizam 

sejam de cariz pedagógico e científico. Trata-se de eventos onde os profissionais da nossa Escola, professores e 

investigadores, mas também, estudantes, partilham os seus conhecimentos e experiências. Informação detalhada 

sobre os eventos que organizados pela Direção, Unidades Estruturais e outros serviços pode ser consultada nos 

Rel. Ativ. 2015, 2016 e 2017. 

 

 

Cerimónias 

 

Entre os muitos eventos organizados pela FMUL é de referir as cerimónias, destacando-se entre estas o Dia da 

Faculdade. Este dia realiza-se anualmente, coincidindo com o início do ano letivo, marcando a receção aos novos 

alunos da FMUL e dele faz parte uma sessão solene, à qual se segue uma conferência, proferida por um convidado 

externo nacional ou internacional. Este dia fica, igualmente, marcado pela homenagem que é prestada aos 

docentes jubilados, aos novos docentes (catedráticos, associados, auxiliares, agregados) e aos novos doutorados. 

Ano Letivo

2016/2017

Ano Letivo

2015/2016

Média

2015-2017

Eventos 135 140 138

Outras Atividades 1 236 918 1 077

Total 1 371 1 058 1 215
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Também os docentes e não docentes com mais de 25 anos de serviço são homenageados e todos os ex-alunos 

que se tenham licenciado há 50 anos. No quadro 35, apresentam-se o número de homenageados de 2015 a 2017 

no Dia da Faculdade. 

 

Quadro 35 – Homenageados por categoria e ano no Dia da Faculdade 

 

Fonte: GAOG 

 

No Dia da Faculdade, em 2015, é de destacar a atribuição da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro do 

Ministério da Saúde que distinguiu o papel da Faculdade na formação e na investigação na área da saúde.  

Entre as cerimónias e dos inúmeros outros atos e provas académicas é ainda de referir as Lições de Jubilação, por 

constituírem momentos de balanço e reflexão do percurso dos nossos docentes jubilados e partilhados com a 

comunidade FMUL e em que a Faculdade é muitas vezes visitada por personalidades de relevo da vida nacional. 

Uma cerimónia a assinalar foi a sessão de homenagem ao Professor 

Doutor Lobo Antunes, realizada pela FMUL, um ano após o seu 

falecimento (2 de novembro de 2017). Nesta cerimónia, que pretendeu 

honrar a memória de um dos mais emblemáticos membros da 

Faculdade, foi descerrada uma placa comemorativa de atribuição do 

seu nome ao Grande Auditório do Edifício Egas Moniz, o qual passou a 

designar-se Grande Auditório João Lobo Antunes.   

Categoria 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Docentes Jubilados 5 3 1 3

Novos Catedráticos 4 3 1 3

Novos Docentes Associados 7 − 1 4

Novos Docentes Auxiliares 2 − − -

Novos Docentes Agregados 5 − 2 4

Novos Doutorados 29 28 22 26

Docentes com mais de 25 anos 

de Serviço
4 2 4 3

Não Docentes com mais de 25 

anos de Serviço
1 1 6 3

Médicos com 50 Anos de 

Licenciatura
76 64 69 70
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Iniciativas Dirigidas aos Estudantes 

 

 

Como Escola Médica, o principal público-alvo da FMUL são, 

naturalmente, os alunos. Dos diversos eventos e atividades dirigidas, 

particularmente para os nossos estudantes e também para potenciais 

estudantes, destacam-se as referidas no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 36 – Principais Eventos e Atividades Dirigidas aos Estudantes 

 

 

Eventos Descrição / Objetivo

Dia da Investigação para Estudantes de Medicina

[anual ]

Evento destinado aos alunos de medicina e aos médicos em início de carreira , para

os quais a investigação representa uma enorme mais -va l ia . Entre várias iniciativas

de cariz científico, os a lunos apresentaram os resultados dos projetos de

investigação desenvolvidos no âmbito do GAPIC, sendo de destacar neste dia a

atribuição do Prémio GAPIC David-Ferreira  (organização do GAPIC e da  AEFML).

Beyond Med

[anual ]

Encontro anual da FMUL sobre Educação Médica, anteriormente des ignado “Dia da

Pedagogia e Educação Médica”, o qual promove o debate sobre temas relacionados

com a educação médica, com o objetivo de atual izar e sens ibi l i zar tanto os

docentes como os discentes para o que é e o que deveria ser a educação em

Medicina, sendo de destacar neste dia a atribuição do Prémio de Mérito Pedagógico

Prof. Doutor João Gomes-Pedro (organização do Conselho Pedagógico, AEFML e DEM).

Prémio Professor Pulido Valente - Ensino

[anual ]

Atribuição do Prémio em sessão públ ica , especia lmente organizada para o efeito,

que inclui uma conferência por um investigador especia l i s ta numa área das

Ciências  Biomédicas  ou das  Ciências  Bás icas  quando apl icadas  à  Medicina.

Semana de Introdução  

[anual ]

Primeira semana de aulas para os alunos do 1º ano, onde é lecionada a unidade

curricular “Introdução”. Esta atividade visa , para além da promoção da integração

dos novos alunos na comunidade académica, estabelecer um primeiro contato com

o currículo da Medicina e com especia l i s tas em temas da atual idade médica

(organizada pela Área Académica, com o apoio da AEFML no que se refere à

organização das  atividades  extracurriculares).

Bem-Vindos à FMUL

[anual ]

Semana das matrículas/inscrições dos alunos do 1.º ano/1.ª vez, durante a qual os

a lunos podem visual izar um vídeo de divulgação dos serviços da FMUL mais

direcionados ao apoio ao aluno, bem como conhecer a lguns serviços do seu

interesse, como a  Bibl ioteca, a  AEFML, entre outros .  

Sessão da Comissão de Integração de Alunos Licenciados

[anual ]                                                                                              

Sessão real izada pela  primeira  vez em 2015, tem como objetivo faci l i tar a  integração 

dos alunos que ingressam na FMUL pelo “Concurso Especia l para Acesso ao Curso

de Medicina por Titulares do Grau de Licenciado", criando plataformas de

comunicação que garantam o contato permanente com os alunos e, juntamente com

a AEFML, promover a integração destes estudantes no programa tutoria l Mentoring.

(organização da Comissão de Integração de Alunos  Licenciados  - CIAL).
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Eventos Descrição / Objetivo

Encontro Anual dos estudantes de Doutoramento do 

CAML 

[anual ]

Encontro onde os doutorandos do CAML apresentam e discutem os seus trabalhos

de investigação, inclui também seminários de cientis tas reconhecidos

internacionalmente (organização pelos estudantes com o apoio da equipa de

Formação Avançada).

Encontro de Engenharia Biomédica  

[anual ]

Encontro que reune alunos da FMUL e do IST e representa uma oportunidade

excelente para divulgar a investigação na área da Engenharia Biomédica e

forta lecer os  laços  científicos  entre ambas  as  insti tuições .

Alunos Erasmus – Welcome Meeting

[anual ]
Evento destinado a  acolher os  a lunos  Erasmus.

Estudar Medicina na FMUL

Dia do Candidato  

[anual ]

Iniciativa em que a FMUL abre as suas portas a alunos do secundário, com o

objetivo de lhes dar a conhecer a Faculdade, as suas potencia l idades científicas ,

pedagógicas , cultura is e socia is , bem como transmiti r aos potencia is candidatos

uma perspetiva objetiva sobre o ens ino, a profissão médica e as dimensões

humana, ética  e moral  indispensáveis  ao exercício da  Medicina, esclarecendo a inda 

quaisquer questões  sobre os  processos  de admissão e plano de estudos .

Futurália (Lisboa) / Qualifica (Porto)

[anual ]

Participação da FMUL em feiras de Educação e Formação de âmbito nacional ,

integrando o s tand da ULisboa .

Sessão "Pela Nossa Segurança e Bem-estar"

[21 de setembro de 2017]

Sessão destinada aos alunos do 1.º ano, que ingressaram na FMUL no ano letivo

2017/2018, a qual teve como objetivo chamar a atenção para a importância do bem-

estar e segurança dos alunos no decurso das suas atividades quotidianas na

Faculdade.

Sessão de Apresentação do Projeto Mentoring | parceria 

AEFML – FMUL

[15 de setembro de 2017]

Apresentação do Projeto Mentoring, o qual pretende faci l i tar a integração dos novos

alunos e a sua adaptação ao novo ambiente académico, promovendo boas práticas

pedagógicas e socia is , ao mesmo tempo que fomenta o seu acompanhamento

ps icossocia l .

Job Talks – Projeto Mentoring 

[19 de março de 2018]

Atividade integrada no projeto Mentoring, destinada essencia lmente aos alunos

que estão prestes a iniciar os anos cl ínicos , mas igualmente aos alunos que

pretendem saber mais  sobre o Internato Médico ou a  influência  que nele pode ter o 

percurso académico (organização da AEFML e FMUL).
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Inauguração de Espaços 

 

 

Uma preocupação da FMUL tem sido a melhoria das condições de estudo, 

ensino, investigação e de trabalho, espelhando o quadro 37 as 

inaugurações decorrente dessas intervenções.  

 

 

 

Quadro 37 – Novos Espaços FMUL 

 

Eventos Descrição / Objetivo

Inauguração do novo espaço físico da Biblioteca-CDI                                      

[12 de maio de 2018]

Remodelação do espaço fís ico da  Bibl ioteca, nos  pisos  6 e 7, 

permitindo o dobro do número de lugares  disponíveis  para  estudo, o 

que corresponde num total  de 182 lugares .

Inauguração das novas instalações do IFA                                                                                       

[13 de março de 2017]

Insta lação do IFA num espaço contíguo às  sa las  de aulas  da  

Formação Pós-Graduada, no Edi fício Egas  Moniz.

Remodelação da Entrada Principal da FMUL                                      

[22 de junho de 2016]

Obra que visou a  criação de um novo espaço de estudo para  os  

a lunos  de Medicina, melhorias  nos  corredores  de caci fos  e no 

espaço da entrada, a  implementação de s is temas  de segurança de 

pessoas  e bens , uma nova área de receção com inclusão de 

elementos  his tóricos  e decorativos , mantendo o respeito pela  traça  

origina l  do edi fício, bem como pelos  s ímbolos  que caracterizam a  

nossa  Escola  Médica.

Inauguração da Sala de Telepresença Dr. Paul Janssen                              

[9 de maio de 2016] 

Sa la  equipada pela  Janssen Portugal , com tecnologia  de ponta na 

área da telepresença que permite a  l igação, em rede, das  

Faculdades  de Medicina  das  Univers idades  de Lisboa, Porto, 

Coimbra e da  Univers idade dos  Açores . Projeto único e pioneiro em 

Portugal  que pretende colocar a  tecnologia  ao serviço da ciência  e 

da  medicina, tendo envolvido um investimento a  cinco anos  que 

ronda um mi lhão de euros .

Inauguração das instalações remodeladas do Laboratório de 

Estudos da Linguagem

[15 de abri l  de 2016]   

Remodelação das  insta lações  do Laboratório de Estudos  da 

Linguagem, fundado em 1970 por António Damás io.

Inauguração da Biblioteca da Clínica Universitária de 

Psiquiatria e Psicologia Médica

[30 de março de 2016]   

Novo espaço que permite a  consulta  de l ivros  e revis tas  e consti tui  

um local  de estudo e de reflexão para  os  técnicos  da  Cl ínica  

Univers i tária  de Ps iquiatria  e Ps icologia  Médica.

Inauguração do DEM

[14 de março de 2016]

Inauguração do espaço fís ico do DEM, uma estrutura  crucia l  que tem 

como objetivo principal  o apoio aos  docentes  e discentes  tendo 

como l inha de orientação a  garantia  da  qual idade no ens ino 

médico.

Reabertura do Polo das Ciências Morfológicas                                

[13 de março de 2016]
Obras  de melhoramento do espaço.
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___ 
No âmbito da área estratégica Comunicação Internacional e Relações Externas (AE3), a FMUL, durante o período 

de 2015-2018, esteve empenhada em dinamizar a comunicação e as suas relações institucionais com os seus 

parceiros e com o exterior, nomeadamente, reforçando a rede de cooperação institucional a nível nacional e 

internacional, e dinamizando as suas relações com a sociedade, designadamente, através da criação do Conselho 

de Cidadãos e com a realização de atividades para e com a sociedade. 

Cada uma das instituições da rede de relações e cooperação, nos seus domínios e âmbitos, contribuem de forma 

específica para a afirmação da Faculdade como escola de excelência, representando por isso uma mais-valia, que 

a FMUL orgulha-se de preservar e incrementar. 

 

___ 

8.1. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

A afirmação da FMUL como instituição de referência no panorama do ensino médico e da investigação biomédica, 

quer no plano nacional, quer no plano internacional, tem sido um desígnio da Direção e concretiza-se, desde logo, 

no plano interno, com a relação estabelecida com as instituições parceiras no âmbito do CAML (iMM e HSM-

CHLN), bem como com a Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM), 

a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) e a Associação dos Antigos Alunos da 

Faculdade de Medicina de Lisboa (AAFML). Num plano, simultaneamente, interno e externo, é mantida e 

consolidada a relação com a ULisboa e as suas Unidades Orgânicas. Ao nível do plano externo destacam-se as 

relações de cooperação com instituições congéneres nacionais e internacionais. 

 

 

Instituições Parceiras 

 

 CAML – Centro Académico de Medicina de Lisboa 

A Direção da FMUL, através de uma cooperação leal e 

efetiva com o HSM e o iMM e respeitando as respetivas 

atribuições e competências, procurou assegurar as 

melhores soluções para a Escola, promovendo a posição de vanguarda da Faculdade no contexto nacional 

da organização do ensino, investigação e prática médica. 
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Ao nível do CALM importa destacar: 

 Inauguração do Centro de Investigação Clínica (CIC) (2015), cuja missão é promover o desenvolvimento 
da investigação clínica e translacional associada aos serviços clínicos do CHLN, às clínicas universitárias e 
laboratórios da FMUL e aos laboratórios de investigação do iMM; 

 Constituição da Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Medicina de Lisboa 
(ADCAML) (2015), formada com o objetivo de reforçar a estratégia e os recursos disponíveis e abrir uma 
nova fase na articulação entre o HSM, a FMUL e o iMM. 

 Realização de várias iniciativas como são exemplo as Tweety Sessions (FMUL/HSM/iMM) e as Monday 
Lectures (iMM/FMUL).  

 

 

 Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM) 

Criada em 1995, a AIDFM tem desde então um importante papel em várias 

atividades da Faculdade, como na promoção de iniciativas para uma 

ligação entre as atividades da FMUL e a comunidade, bem como no apoio 

ao desenvolvimento da investigação na área da Medicina e das Ciências 

Biomédicas, nomeadamente através de projetos de investigação. 

 

O quadro 38 apresenta o número de projetos de investigação ativos e geridos pela AIDFM entre 2015 e 

2018. 

 

 

Quadro 38 – Projetos de Investigação geridos pela AIDFM 

 
Fonte: AIDFM 

 

  

Projectos
1.º Sem.

2018
2017 2016 2015

Financiados pela FCT 4 6 4 5

Financiados pelo H20-20 5 4 3 2

Financiados por Entidades 

Internacionais
0 0 3 1

Total 9 10 10 8
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 Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) 
 

Reconhecida a importância da AEFML, como legítima 

representante dos alunos, a Direção da Faculdade 

prosseguiu com o seu apoio às iniciativas desta Associação, 

interlocutor fundamental em todos os processos da nossa Escola, nas suas múltiplas atividades de 

carácter social, formativo, cultural e recreativo, bem como de promoção científica e clínica. 

De destacar, a colaboração entre a FMUL e a AEFML, durante o período 2015-2018, na organização de 

eventos e na participação de iniciativas dirigidas a estudantes, nomeadamente: Futurália, Estudar 

Medicina na FMUL - Dia do Candidato, Sessão da Comissão de Integração de Alunos Licenciados, Beyond 

MEd, Dia da Investigação para Estudantes de Medicina. 

Nesta relação de cooperação é de salientar, a partir de 2017, o envolvimento da FMUL no projeto 

Mentoring, uma iniciativa da AEFML, com vista à integração dos novos alunos; e no projeto Espaço S, 

que visa prestar apoio psicológico aos alunos com a colaboração do Serviço de Psiquiatria e Saúde 

Mental do CHLN (consultar capítulo 6 – Inovação e Modernização Organizacional, pp. 65-73).  

 

 

 Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa (AAAFML) 

A AAAFML é um importante parceiro na promoção e divulgação das 

iniciativas da Faculdade junto da comunidade dos seus ex-alunos, pelo que a 

Direção da FMUL continuou a apoiar, logística e administrativamente, as 

iniciativas promovidas por esta Associação, tendo cedido, em 2015, uma sala 

para instalação da sua sede. 
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 ULisboa 

A fusão das Universidades Clássica e Técnica, em 2013, marcou um ponto de 

viragem na estrutura universitária, sendo uma grande vantagem competitiva da 

atual ULisboa. A FMUL, desde sempre, esteve empenhada neste processo, tendo 

a atual Direção assumindo como um dos seus principais objetivos consolidar o 

compromisso com a ULisboa. 

Essa consolidação traduziu-se no apoio e colaboração a diversas iniciativas e 

atividades, nomeadamente, integrando as redes de investigação e partilha de 

conhecimento, como os Colégios da ULisboa, designadamente, Colégio Mente e 

Cérebro, cuja coordenadora é a Professora Doutora Ana Sebastião, Colégio F3 “Food, Farming and 

Forestry” e Colégio de Química. 

A FMUL manteve, igualmente, a sua participação em plataformas de conhecimento e desenvolvimento, 

como o Consórcio Lisbon Living+ e EIT-Health, tendo o Prof. J. Pereira Miguel sido eleito para delegado 

do InnoStars junto da comissão de Educação do EIT-Health. A Faculdade é ainda representada na 

Comissão Executiva do EIT-Health da ULisboa pelo Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho, na qualidade 

de vice-Diretor da FMUL. 

A nossa Escola integra também algumas das Redes Temáticas da ULisboa, como a redeVALOR, a 

redeSAÚDE, redeMAR e, desde 2017, a redeAGRO. 

O desenvolvimento de Programas de Doutoramento com a participação liderante da FMUL, do iMM e do 

ISAMB são, igualmente, uma forte manifestação da participação empenhada da Faculdade no 

desenvolvimento e sucesso da ULisboa. Neste contexto, é de realçar a parceria com o IST, tanto ao nível 

do ensino da Engenharia Biomédica (Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica e Programa Doutoral 

em Engenharia Biomédica), como na colaboração académica e científica no âmbito do Novo Edifício. 

A Direção tem participado, ativamente, nos órgãos da Reitoria onde tem assento, nomeadamente, no 

Senado e no Conselho de Coordenação Universitária; estando igualmente representada no Conselho de 

Garantia da Qualidade da ULisboa (CGQ-ULisboa) pelo Prof. Doutor Óscar Dias. É ainda de salientar, que 

a Prof.ª Doutora Isabel Rocha integra a Equipa Reitoral 2017-2021. 
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 Conselho das Escolas Médicas Portuguesas 

A Direção da Faculdade participou, ativamente, nas reuniões do 

Conselho das Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), atualmente 

coordenado pela FMUP. A FMUL esteve ainda presente no I 

Congresso de Investigação em Medicina das Escolas Médicas 

Portuguesas, realizado nos dias 28 a 29 de abril de 2017, no Polo das Ciências da Saúde da Universidade 

de Coimbra, evento organizado alternadamente por cada uma das Escolas que integram este Conselho e 

que visa promover uma reflexão sobre diversos aspetos relacionados com a investigação. 

 

 

Instituições Afiliadas 

 

O HSM, enquanto hospital universitário, é a instituição nuclear para o ensino da medicina clínica ministrado pela 

FMUL. No entanto, de modo a assegurar a necessária diversidade, qualidade e eficiência do ensino e formação 

prestados, defendendo os direitos da pessoa doente, e procurando ir ao encontro dos interesses e necessidades 

dos seus alunos, a FMUL tem vindo a consolidar a sua rede de ensino com instituições públicas, hospitalares e 

centros de saúde, mediante protocolos de afiliação e / ou cooperação.  

O número das instituições de saúde afiliadas está refletido no quadro 39 e a figura 8 apresenta a sua distribuição 

por distrito. 

 

 

Quadro 39 - Instituições Afiliadas 

 
Fonte: GAOG 

  

1.º Sem.

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

44 44 42 34 40

Instituições Afiliadas
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Figura 8- Instituições Afiliadas por Distrito 

 

Fonte: GAOG  
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Protocolos de Colaboração 

 

A FMUL, no triénio 2015-2018, estabeleceu uma série de protocolos 

oficiais de cooperação interinstitucional, consagrando vantagens mútuas, 

os quais visam estabelecer sinergias incrementando os elevados padrões 

de qualidade de ensino pré e pós-graduado, de investigação e de 

prestação de serviços. O quadro 40 apresenta o número de protocolos 

estabelecidos, detalhando o Anexo IV – Descrição dos Protocolos, pp. 135-

136, os signatários e o âmbito/objetivos dos mesmos, e estando os 

protocolos internacionais assinalados na figura 10. 

 

Quadro 40 - Protocolos Celebrados 

 
Fonte: GAOG 
Obs: Anexo IV – Descrição dos Protocolos, pp. 135-136. 
 

 

 

___ 

8.2. RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Conselho de Cidadãos 

 

As instituições de ensino superior não se podem alhear e isolar do meio envolvente em que estão inseridas, 

sobretudo no caso de uma Faculdade de Medicina, cujo propósito é preparar as gerações de médicos para 

interagir com o tecido social e a sociedade em que exercerão a sua missão. 

Neste sentido, foi constituído em 2018 o Conselho de Cidadãos (Despacho 38/2018, 6 de junho), o qual será uma 

oportunidade e uma mais-valia, pela constituição de um fórum de reflexão e ponderação sobre os desafios 

presentes e futuros que se colocam ao ensino superior e às Escolas Médicas, bem como nas estratégias a adotar 

pela FMUL. 

1.º Sem.

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

5 7 11 7 8

Protocolos Celebrados
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Mobilidade em Estudos 

 

Um domínio de relevo da internacionalização em que a FMUL tem apostado é o da mobilidade dos seus 

estudantes e o acolhimento de estudantes estrangeiros. Assim, a partir do 4.º ano curricular, os alunos da FMUL 

podem realizar períodos de estudos e/ou estágios fora da Faculdade. As mobilidades podem ocorrer no âmbito 

de programas, como o Programa Erasmus+ (programa de mobilidade dentro do espaço europeu) ou o Programa 

Egas Moniz (programa de cooperação e mobilidade com instituições de referência no Brasil), como também no 

âmbito de protocolos/convênios estabelecidos entre a FMUL e/ou ULisboa e instituições estrangeiras (consultar 

capítulo 3 - Ensino e Educação Médica, pp. 28-46).  

Quer a mobilidade incoming quer a mobilidade outgoing têm registado um aumento ao longo dos últimos anos, 

apresentando a figura 9 a distribuição pela Europa das instituições parceiras da FMUL por país. 

 

 

 

Relações Internacionais 

 

No sentido de projetar a FMUL a nível internacional, é 

fundamental abrir as portas ao exterior e aos desafios da 

cooperação, dando a conhecer o que faz a Faculdade a nível 

formativo, pedagógico e científico. 

Assim, a FMUL tem procurado estabelecer relações de cooperação 

com instituições estrangeiras, que se traduzem na receção e 

organização de visitas à Faculdade de outras instituições, de 

convites a professores e investigadores para a participação em atividades organizadas pela FMUL, bem como 

através de visitas oficiais de membros da Direção da FMUL a instituições estrangeiras, e da participação de 

docentes, investigadores e não docentes em atividades organizadas em parceria (Anexo V – Convidados no âmbito 

das Iniciativas de Internacionalização, pp. 137-138 e Anexo VI – Visitas no âmbito das Iniciativas de 

Internacionalização, p. 139). A figura 10 espelha essas relações e a sua distribuição geográfica. 
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França 
Universidade Católica de Lille 
Universidade Claude Bernard Lyon 1 
Universidade Paris Descartes 
Universidade Pierre e Marie Curie 
Universidade Paris-Sul 
Universidade Paris Est Créteil Val de 
Marne 
Universidade Paris Norte 
Universidade Paul Sabatier 

 

 

Figura 9 – Instituições Parceiras Europeias no âmbito da Mobilidade de Estudos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polónia 
Universidade Médica de Varsóvia 
Universidade Médica de Wroclaw 

 

Espanha 
Universidade Autónoma de Barcelona 
Universidade Pompeu Fabra 
Universidade de Córdova 
Universidade Compultense de Madrid 
Universidade de Múrcia 
Universidade Rovira i Virgili 
Universidade de Salamanca 
Universidade de Santiago de 
Compostela 

Itália 
Universidade de Bolonha 
Universidade de Milão 
Universidade de Génova 
Universidade Vanvitelli 
Universidade de Palermo 
Universidade de Parma 
Universidade de Pavia 
Universidade de Roma “La Sapienza” 
Universidade de Turim 
Universidade de Padova 
Universidade de Verona 

 

República Checa 
Charles University – Praga 
Palacký University Olomouc 

 

 

 Áustria 
Universidade Médica de Graz 
Universidade Médica de Innsbruck 
Universidade Médica de Viena 

Eslovénia 
Universidade de Liubliana 

 

Bélgica 
Universidade Católica de 
Lovaina 
Universidade de Liège 
Universidade de Gant 

 

Universidade de Ratisbona 
Universidade de Lübeck  
Universidade de Colônia 
Universidade Técnica de 
Munique 
Universidade de 
Heidelberg 
Universidade do Sarre 

 

 

Alemanha 
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8.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

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

responsabilidade social. A Direção está consciente do seu papel neste âmbito, dando 

todo o seu apoio ao projeto Faculdade de Ajudar, nascido em 2011, por um grupo de 

colaboradores não docentes. Entre as atividades desenvolvidas de forma regular ou 

com carácter excecional, contam-se: 

 Ações de carácter solidário, como o “Dia Solidário” e a recolha de alimentos ou outros bens para 
populações desfavorecidas (participação no Banco Alimentar, colaboração com a Refood, Projeto ProLer 
recolha de manuais escolares, iniciativa da APA em parceria com o NBI e Faculdade de Ajudar, etc);  

 Ações de sensibilização para questões relacionadas com a área da saúde (campanhas para a prevenção 
dos cancros da pele e da mama, rastreios dermatológicos, campanhas de doação de sangue, etc);  

 Ações de carácter sócio-recreativo, como o Almoço de Dia de Reis aberto a todos os colaboradores da 
FMUL, participação na Corrida Saúde + Solidária da AEFML, etc. 

O quadro 41, reflete a evolução de algumas destas atividades promovidas pela Faculdade de Ajudar (informação 

detalhada nos Rel. Ativ. 2015, 2016, 2017). 

 

Quadro 41 – Indicadores das Atividades da Faculdade de Ajudar 

 
Fonte: Faculdade de Ajudar 

 

A Faculdade de Ajudar, em representação da FMUL, integra o Observatório da Responsabilidade Social e 

Instituições de Ensino Superior (ORSIES), uma rede colaborativa que pretende fomentar a dimensão social das 

Instituições de Ensino Superior e promover a troca de experiências sobre as políticas e práticas de 

Atividades Indicadores
1.º Sem.

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Dia Solidário N.º Participantes 40 89 38 42 56

Média de Participantes 40 53 44 40 46

Média de Alimentos 

Recolhidos (Kg)
1.628 4.199 4.567 4.258 4.341

Projeto ProLer 
N.º de Manuais 

Escolares Recolhidos
- 283 155 145 194

Feira Natal Solidário N.º Expositores - 4 10 - 7

Banco Alimentar

(duas campanhas anuais)
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responsabilidade social. Do trabalho desenvolvido em 2017, resultou o Livro Verde sobre Responsabilidade Social 

e Instituições de Ensino Superior. 

A Direção da FMUL acolhe igualmente iniciativas da sociedade civil, exemplo disso foi a apresentação pública do 

Movimento Cívico Salvar Mais Vidas, realizada a 2 de abril de 2018. Este Movimento visa alertar para a 

necessidade da população estar mais preparada para responder a emergências, designadamente, situações de 

paragem cardiorrespiratória, tendo em vista um aumento da taxa de sobrevivência da morte súbita cardíaca. 
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___ 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Durante o triénio 2015-2018, a FMUL continuou empenhada em garantir e cumprir os princípios básicos da gestão 

de recursos humanos, nomeadamente:  

 Promovendo a igualdade entre homens e mulheres, bem como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação em razão da deficiência, raça ou origem étnica, religião ou crença, região, idade ou 
orientação sexual, cumprindo a legislação em vigor nestas matérias; 

 Divulgando, junto dos membros da sua comunidade académica, docentes e investigadores, colaboradores 
não docentes, bolseiros de investigação, estudantes e visitantes, a Carta de Direitos e Garantias, bem 
como o Código de Conduta e de Boas Práticas da Universidade de Lisboa, ambos aprovados pelo Conselho 
Geral da ULisboa (Anexo II e III ao Despacho n.º 6441/2015, DR, 2.º série, n.º 111, de 9 de junho). 

 Fomentando uma gestão igualitária e não discriminatória dos seus recursos humanos, docentes e não 
docentes, assegurando a igualdade na formação profissional e na progressão nas carreiras. 

 Possibilitando a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal, o apoio a uma parentalidade 
responsável, através da aplicação do Regulamento de Horário de Trabalho para o Pessoal Não Docente e 
Não Investigador da FMUL (Despacho 42/2013, 25 de setembro), que possibilita a conciliação dos horários 
de trabalho com a situação específica de cada colaborador.  

 

O cumprimentos dos vários objetivos traçados para o triénio 2015-20018, no âmbito das várias área estratégicas, 

apenas foi possível com o envolvimento e empenho do quadro de pessoal, o qual atualmente conta com 752 

colaboradores, dos quais 576 docentes, 9 investigadores e 167 não docentes em exercício efetivo de funções. 

 

 

Pessoal Docente 

 

O corpo docente da FMUL em 2018 é constituído por um total de 576 docentes, distribuídos pelas diversas 

categorias: Catedráticos, Associados, Auxiliares, Assistentes e Monitores, aos quais se juntam 180 Docentes Livres 

(quadro 42). O número total de docentes tem vindo a aumentar desde 2015, embora esse aumento não se reflita 

na mesma proporção em número de ETI’s. 

Em termos de género, a população docente é homogénea, sendo constituída por 52% de homens e 48% de 

mulheres (figura 11), com idades, maioritariamente, compreendidas entre os 30 e 69 anos (figura 12).  
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Quadro 42 – Colaboradores Docentes por Categoria (N.º e ETI's) 

 
Fonte: NRHV 

 

 

Figura 11 – Colaboradores Docentes por Sexo em 2018 (n=576) 

 
Fonte: NRHV 

  

Categorias
N.º                

ETI's
maio de 2018 2017 2016 2015

Média

2015-2017

N.º 31 28 26 28 27

ETI's 22,60 22,60 19,70 22,60 21,63

N.º 36 37 38 37 37

ETI's 25,30 26,10 27,20 28,45 27,25

N.º 128 126 119 116 120

ETI's 54,55 53,55 51,30 52,00 52,28

N.º 379 372 366 368 369

ETI's 116,70 115,00 116,65 118,25 116,63

N.º 2 2 6 4 4

ETI's 0,60 0,60 1,80 1,20 1,20

N.º 576 565 555 553 558

ETI's 219,75 217,85 216,65 222,50 219,00

Docentes livres N.º 180 180 142 121 148

Total

Assistente

Monitor

Catedrático

Associado

Auxiliar
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Figura 12 – Colaboradores Docentes por Escalão Etário em 2018 (n=576) 

 
Fonte: NRHV 

 

 

Pessoal Investigador 

 

Atualmente, entre os seus colaboradores a FMUL conta com 9 investigadores de carreira (quadro 43), na maioria 

mulheres (56%) (figura 13) e com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos (figura 14). 

Ao longo do triénio o número de investigadores manteve-se constante, salientando-se a diversificação das 

categorias: Investigador Coordenador, Investigador Principal, Investigador Auxiliar e Assistente de Investigação, 

sendo a categoria de Investigador Auxiliar a que apresenta o maior número de efetivos (quadro 43). 

 

Quadro 43 – Colaboradores Investigadores por Categoria 

 
Fonte: NRHV 

 

Categoria
maio de 

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Investigador Coordenador 2 2 0 0 -

Investigador Principal 1 2 3 3 3

Investigador Auxiliar 5 5 6 6 6

Assistente de Investigação 1 1 0 0 -

Total 9 10 9 9 9
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Figura 13 – Colaboradores Investigadores por Sexo em 2018 (n=9) 

 
Fonte: NRHV 

 

   

 

Figura 14 – Colaboradores Investigadores por Escalão Etário em 2018 (n=9) 

 
Fonte: NRHV 
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Pessoal Não Docente e Não Investigador 

 

Durante o triénio 2015-2018 verificou-se um reforço do pessoal não docente (quadro 44), sendo que em 2018 a 

Faculdade conta com 167 colaboradores não docentes em exercício efetivo de funções, a grande maioria 

mulheres (72%) (figura 15), com idades compreendidas entre os 30 e 59 anos, destacando-se o escalão etário dos 

40 aos 49 anos (38,9%) (figura 16), maioritariamente Técnicos Superiores (63) e Assistentes Técnicos (53). 

 

 

Quadro 44 – Colaboradores Não Docentes em exercício de funções na FMUL por Categoria 

 
Fonte: NRHV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria
maio de 

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Dirigentes 9 9 9 9 9

Técnicos Superiores 63 58 54 48 53

Assistentes Técnicos 53 51 55 56 54

Assistentes Operacionais 15 16 16 18 17

Informáticos 8 8 6 6 7

Téc. Diag. Terapêutica 8 8 8 9 8

Bolseiros * 11 10 7 5 7

Total 167 160 155 151 155
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Figura 15 – Colaboradores Não Docentes em exercício de funções na FMUL, 
segundo o Sexo em 2018 (n=167) 

 
Fonte: NRHV 

 

 

Figura 16 – Colaboradores Não Docentes em exercício de funções na FMUL,  
segundo o Escalão Etário em 2018 (n=167) 

 
Fonte: NRHV 
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Formação Profissional e Académica 

 

Neste triénio, foi prática da Direção incentivar e promover a formação profissional e académica dos seus 

colaboradores, na medida em que a qualificação dos recursos humanos se reflete no desempenho, na qualidade 

do trabalho desenvolvido e nos serviços prestados. 

Para além das propostas de participação em ações de formação profissional sugeridas pelos colaboradores e/ou 

chefias, devidamente analisadas tendo em consideração o seu contexto organizacional e funcional, são realizadas 

formações à medida sempre que se considera necessário e benéfico. 

Ao longo deste período, a FMUL investiu em ações de formação em áreas relevantes e estratégicas para a 

Faculdade: em 2015, com a entrada em vigor do novo Código do Procedimento Administrativo, entendeu-se a 

necessidade de ministrar formação neste domínio; em 2016/2017 foi privilegiada a formação na área da 

Segurança e Saúde no Trabalho; em 2018, refira-se o curso ministrado pelo INA, sobre o novo Regulamento Geral 

de Proteção de Dados. 

A evolução do número de cursos de formação frequentados, volume de horas, investimento e número de 

participantes, estão retratados no quadro 45, a participação por categoria profissional está refletida no quadro 

46. 

 

 

Quadro 45 – Indicadores de Formação 

 
Fonte: NRHV 

  

maio de 

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Cursos Frequentados (n) 16 49 38 35 41

Volume (horas) 993,5 2.153 1.756 1813 1907

Custo (€) 4.910 € 13.757 € 10.994 € 14.125 € 12.959 €

Participações (n) 50 210 186 136 177
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Quadro 46 – Participações em Ações de Formação por Categoria Profissional 

 
Fonte: NRHV 

 

Para além da preocupação com a formação profissional dos seus colaboradores, a Direção, consciente da mais-

valia que constitui a qualificação académica, quer em termos pessoais quer profissionais, criou em 2015, o 

Programa de Apoio Financeiro de Formação Académica, destinado aos colaboradores não docentes e no âmbito 

do qual têm vindo a ser atribuídas várias bolsas (quadro 47) (consultar subcapítulo 7.2. – Prémios e Bolsas FMUL, 

pp. 78-82). 

 

Quadro 47 - Bolsas atribuídas no âmbito do Programa de Apoio Financeiro de Formação Académica 

 
 

  

Categoria
maio de 

2018
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Dirigentes 9 24 24 24 24

Técnicos Superiores 26 91 59 57 69

Assistentes Técnicos/Coord. 

Técnico
8 59 34 32 42

Assistentes Operacionais 0 6 7 5 6

Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica
4 11 11 10 11

Tec. Informática / 

Audiovisuais
3 11 9 5 8

Docentes 0 7 42 3 17

Bolseiros de Investigação 0 1 0 0 -

Total 50 210 186 136 177

Tipo de Bolsa 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Doutoramento 2 1 3 2

Mestrado 1 0 0 -

Licenciatura 1 0 0 -

Pós-Graduação 2 2 0 1

Total 6 3 3 4
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9.2. RECURSOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS 

A Direção da FMUL mediante as necessidades e na medida das 

suas possibilidades orçamentais, tem investido nas 

infraestruturas, instalações e equipamentos, criando e 

reconvertendo espaços no sentido de proporcionar um 

ambiente de ensino-aprendizagem e de investigação de 

excelência, bem como inovando e proporcionando todo o apoio 

necessário no domínio dos sistemas informáticos e de 

comunicação. 

 

Recursos Físicos 

 

A FMUL ocupa uma a área total de 18.499,77 m2 (Edifício Central – HSM e Edifício Egas Moniz), a qual contempla 

áreas de ensino (salas de aula, auditórios), bibliotecas e salas de estudo, espaços de investigação e área 

administrativa (quadro 48). 

Quadro 48 – Áreas por Tipo de Espaço 

 
Fonte: UIEL 

 

Tipo de espaço Área (m2)

Ens ino 2.002,15

Bibl ioteca  e Sa la  de Estudo 186,40

Investigação 5.947,00

Adminis trativa 548,93

Ens ino 3.582,20

Bibl ioteca  e Sa la  de Estudo 1.315,21

Investigação 735,42

Adminis trativa 4.182,46

Total 18.499,77

Edifício Egas Moniz

Edifício Central
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A Faculdade garante o cumprimento das regras de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, assegura 

o funcionamento das suas instalações durante as 24 horas do dia, ao longo dos 365 dias do ano, zela pelas suas 

instalações e equipamentos, e continua empenhada no cumprimento do princípio da eficácia e eficiência, em 

termos de manutenção preventiva e corretiva, nas áreas da sua responsabilidade direta, bem como nos espaços 

comuns que partilha com o CHLN e o iMM. 

Os encargos com a manutenção dos edifícios (quadro 49) demonstram a preocupação da FMUL na área da 

manutenção aliada à preocupação com o sempre indispensável rigor financeiro. 

 

Quadro 49 – Encargos com Manutenção dos Edifícios 

 
Fonte: UIEL 
Obs.: Anexo VII - Encargos com manutenção dos edifícios segundo a tipologia de serviço, p.140. 

 

Considerado o período 2015-2017, verifica-se que o valor do investimento nos edifícios tem vindo a aumentar, 

estimando-se um grande investimento para 2018, quer no EEM relacionado com a rede de águas e 

ventiloconvetores, quer no edifício Central com a reabilitação da Aula Magna (quadro 50). 

 

Quadro 50 – Valor do Investimento nos Edifícios 

 
Fonte: UIEL 

 

A sustentabilidade ambiental tem sido uma preocupação e a UIEL, paralelamente à gestão e manutenção para o 

eficaz e eficiente funcionamento da Faculdade, tem-se dedicado a uma gestão ambiental ao nível do consumo de 

energia, água, resíduos recicláveis, resíduos perigosos, materiais recicláveis e mobilidade (Anexo VIII - Indicadores 

de Sustentabilidade Ambiental 2017, p. 141). 

Edifícios 2017 2016 2015
Média

2015-2017

Edifício Central 513 091,43 € 486 930,09 € 491 740,87 € 497 254,13 €

Edifício Egas Moniz 1 025 660,31 € 966 359,09 € 1 078 587,86 € 1 023 535,75 €

Total 1 538 751,74 € 1 453 289,18 € 1 570 328,73 € 1 520 789,88 €

Edifício
2018

(valor previsto)
2017 2016 2015

Média

2015-2017

Edificado Geral 147 600,00 € 148 300,00 € - - -

Edifício Central 821 190,44 € 252 547,35 € 154 194,24 € 171 922,82 € 192 888,14 €

Edifício Egas Moniz 959 400,00 € 102 901,00 € 198 189,37 € 153 205,85 € 151 432,07 €

Total 1 928 190,44 € 503 748,35 € 352 383,61 € 325 128,67 € 393 753,54 €
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O quadro 51 apresenta as principais ações desenvolvidas no domínio das instalações no período considerado, bem 

como as que se encontram em fase de projeto, entre as quais são de salientar: a remodelação da entrada principal 

da FMUL (2016) e da Biblioteca Central (2017) que permitiram a ampliação dos espaços de estudo; o projeto de 

recuperação da Aula Magna (2018). 

 

Quadro 51 – Principais ações desenvolvidas ao nível das Instalações 

 
Fonte: UIEL 

 

Anos Ações Desenvolvidas

Projeto de Recuperação da Aula Magna.

Projeto Rede de Incêndios.

Projeto Rede de Águas e Ventiloconvetores.

Remodelação e ampliação e remodelação da Biblioteca Central, com a criação

de um espaço de leitura no piso 7.

Recuperação das cisternas do EEM com inclusão de técnicas de

recircularização .

Implementação do projeto de abastecimento de água ao EEM (ligação à rede

pública da EPAL, renovação da rede de incêndio e da rede sanitária, realização

da rede de Laboratórios)

Implementação de uma rede de circuito fechado de climatização do EEM 

Instalação do IFA no piso 0 do EEM .

Substituição de cobertura da Oficina por materiais "amigos do ambiente".

Remodelação da Entrada Principal da FMUL .

Recuperação do rooftop do EEM, com criação de área de lazer.

Obra de beneficiação da Biblioteca do Polo das Ciências Morfológicas.

Readaptação de espaço para a instalação do IFA.

Empreitada de grupo produtor de água arrefecida (Schiller) no EEM .

Recuperação de área de cacifos do Edifício Central.

Estudo de segurança estrutural da mezanino da Sala de Alunos.

Tratamento especializado de madeiras de teto falso da Aula Magna.

Isolamento de cobertura Aula Magna.

Reabilitação integral dos espaços administrativos, gabinetes técnicos e espaço

de Biblioteca - C.U. Psiquiatria e Psicologia Médica e C.U. Neuroligia / Lab.

Linguagem.

2
0

1
7

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

1
5
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Ao nível dos equipamentos, têm igualmente vindo a ser feitos investimentos, sendo que os principais estão 

espelhados no quadro 52. 

 

            Quadro 52 – Principais ações desenvolvidas ao nível dos Equipamentos 

 
Fonte: UIEL 

 

 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

O desejo de construir uma Escola voltada para o futuro não pode deixar 

de se refletir nas melhoria introduzidas no domínio das Tecnologias da 

Informação no triénio 2015-2018, apresentando o quadro 53 as mais 

significativas. 

  

Anos Ações Desenvolvidas

2
0

1
8

Implementação de um sistema de controlo de qualidade da água predial do 

EEM.

Recuperação dos assentos de anfiteatros do Edifício Central.

Aquisição de mobiliário para Biblioteca e de material para nova sala de 

estudo.

Modernização dos sistemas de projeção multimédia nos espaços pedagógicos.

Aquisição de material antivandalismo para proteção de sistemas de 

informação.

Aquisição de quiosques de informação multimédia.

Eficiência energética, com a introdução de novas metodologias de atuação, 

substituição de equipamentos e reaproveitamento de energias reativas.

Sistema de controlo de acessos / Alarmes.

2
0

1
6

2
0

1
5
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Quadro 53 – Principais melhorias ao nível das Tecnologias de Informação 

 
Fonte: UIEL 

 

 

Anos Ações Desenvolvidas

2
0

1
8

Projeto Infra-estrutura de Rede (Up-grade de antenas Wireless, Ampliação de 

switches, Up-grade de firewall, Fibra optica).

Renovação do parque informático.

Renovação e ampliação da infraestrutura de rede wireless.

Renovação e ampliação do sistema centralizado de CCTV.

Melhoria e incremento do sistema de controlo de acessos.

Aquisição de um Codec de Videoconferência (Cisco TelePresence SX20), 

permitindo ligar a FMUL ao Bloco Operatório do HSM, transmitindo por 

videoconferência as cirurgias .

Implementação de uma nova infraestrutura de virtualização para alojamento 

dos sistemas de gestão centralizados existentes na FMUL.

Implementação do sistema de impressão uniFlow num servidor da FMUL.

Restruturação da infraestrutura de rede no Edifício Central e no EEM (migração 

da firewall, instalação dos novos equipamentos ativos de rede, remodelação e 

levantamento dos bastidores de rede).

Upgrade  da central telefónica.

Renovação do sistema de videoconferência do Grande Auditório do  EEM.

Colaboração no projeto Global Connect - Sala de Telepresença Imersiva 

Educação Médica e Científica - Dr. Paul Janssen.

Implementação de Quiosques Informativos na entrada da Faculdade.

Evolução da central telefónica da FMUL para suportar as novas tecnologias de 

telefonia sobre IP.

Avaliação e aquisição de novos equipamentos ativos, com vista à 

restruturação da rede informática incluindo novas antenas wireless.

Avaliação e aquisição dos equipamentos ativos necessários à implementação 

da rede voz/dados.

Implementação de um sistema centralizado de gestão de cópias - Uniflow.

Projeto de Gestão Documental da FMUL associadas ao arquivo e tratamento de 

correspondência.

2
0

1
7

2
0

1
6

2
0

1
5
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Em termos de serviços prestados a este nível, é de salientar o apoio pela UTIM aos utilizadores da Faculdade e 

aos seus parceiros no âmbito do CAML; o suporte aos pedidos de assistência (quadro 54); o apoio aos utilizadores 

no domínio dos serviços de multimédia, em termos de assessoria técnica na produção de suportes digitais para 

as práticas pedagógica e científica; o apoio técnico audiovisual nos eventos (quadro 55). 

 

Quadro 54 – Pedidos de assistência 

 
Fonte: UTIM 

 

 

Quadro 55 – Horas de apoio audiovisual em sala 

 
Fonte: UTIM 

 

  

2018

1.º Quadrimestre
2017 2016 2015

Média

2015-2017

1.300 3.351 4.032 4.160 3.848Pedidos de 

Assistência 

Apoio em Sala
2017

(n.º horas)

2016

(nº horas)

2015

(nº horas)

Média

2015-2017

Aulas  regulares  4.723 4.723 4.723 4.723

Aulas  em videoconferência  727 727 727 727

Apoio a  eventos  1.037 1.281 1.946 1.421

Apoio na preparação de materia is  

pedagógicos
419 520 1.000 646

Apoio a  Provas  Académicas  201 176 286 221

Total 7.107 7.427 8.682 7.739



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

116 

___ 

9.3. RECURSOS FINANCEIROS 

A gestão financeira do orçamento anual da FMUL tem vindo a ser realizada com o rigor e com a contenção 

indispensáveis dadas as circunstâncias financeiras que caracterizaram o triénio 2015-2018, apresentando o 

quadro 56 os principais indicadores de recursos financeiros para este período. 

 

Quadro 56 – Síntese de indicadores de Recursos Financeiros 

 
     Fonte: Área Financeira 

 

Durante 2015-2018, registou-se um aumento da receita, resultado do aumento da dotação do Orçamento de 

Estado, do aumento das receitas próprias, do acréscimo de verbas provenientes da União Europeia, em virtude do 

financiamento obtido através do PORLisboa para o Centro de Simulação Avançada e do acréscimo dos saldos 

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

Síntese de indicadores de Recursos Financeiros
2018

1.º Quadrimestre
2017 2016 2015

Total Orçamento 8 548 724 € 20 458 762 € 19 004 600 € 17 955 418 €

Estado  - Receitas Gerais (RG) não afetas a projetos cofinanciados 3 548 733 € 12 134 988 € 11 992 232 € 11 710 737 €

União Europeia 31 186 € 873 648 € 359 213 € 431 195 €

Receitas próprias 1 581 812 € 4 390 549 € 4 083 701 € 4 054 695 €

Saldo da gerência Anterior 3 386 994 € 3 059 578 € 2 569 453 € 1 758 792 €

% do Saldo da Gerência Anterior no Orçamento 39,62% 14,95% 13,52% 9,80%

% das Receitas da União Europeia no Orçamento 0,36% 4,27% 1,89% 2,40%

% das receitas do O.E. + FCT no Orçamento 41,51% 59,31% 63,10% 65,22%

% das Receitas próprias no Orçamento 18,50% 21,46% 21,49% 22,58%

% das atividades de ensino nas receitas próprias 79,76% 74,23% 78,08% 75,43%

% das propinas de formação inicial nas receitas próprias 63,34% 48,18% 56,69% 55,84%

% das despesas de pessoal no total da despesa 81,35% 71,17% 76,22% 76,94%

% das despesas da Faculdade suportadas pelo Estado - RG 80,38% 70,75% 73,19% 76,92%

% das despesas suportadas por receitas geradas pela Faculdade 19,62% 29,10% 23,91% 22,17%

% das despesas de pessoal suportadas pelo OE + FCT 98,47% 97,79% 93,74% 94,79%

% das despesas suportadas por receitas da U.E. 0,00% 0,15% 2,91% 0,91%
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principais fontes as propinas de formação inicial e as propinas dos cursos de especialização, mestrado e 

doutoramento, sendo ainda de salientar outras receitas provenientes do aluguer de espaços e transferências de 

instituições sem fins lucrativos, bem como de protocolos de ensino (quadro 57). 

 

Quadro 57 - Execução da Receita por rubrica orçamental 

 
Fonte: Área Financeira 

 

Em relação à execução da despesa, o maior encargo tem sido com pessoal, embora a aquisição de serviços e de 

bens de capital também apresentem um peso significativo. No caso dos bens de capital a variação registada em 

2017 resulta, sobretudo, da aquisição dos simuladores para o Centro de Simulação Avançada (quadro 58). 

 

 

 

 

  

Total Orçamento 8 548 724 € 20 459 971 € 19 004 600 € 17 955 418 €

     Saldo da gerência Anterior 3 386 994 € 3 059 578 € 2 569 453 € 1 758 792 €

     Estado  Receitas Gerais (RG) não afetas a projetos 

cofinanciados
3 548 733 € 12 134 988 € 11 992 232 € 11 710 737 €

     União Europeia 31 186 € 877 898 € 359 213 € 431 195 €

     RP 1 581 812 € 4 387 507 € 4 083 701 € 4 054 695 €

Propinas Formação Inicial 1 001 989 € 2 101 693 € 2 314 937 € 2 264 193 €

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 259 714 € 737 571 € 615 845 € 616 843 €

Prestação de Serviços Laboratório 37 934 € 157 313 € 12 394 € 72 355 €

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 98 103 € 373 521 € 393 535 € 533 761 €

Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, Univ. 

Madeira e IST)
0 € 420 975 € 257 786 € 177 407 €

Bancos 0 € 0 € 190 € 0 €

Juros 0 € 0 € 0 € 279 €

Outras Receitas (aluguer de espaços,Inst. S/ fins 

Lucrativos, Familias)
184 072 € 596 433 € 489 013 € 389 857 €

Receita
2018

1.º Quadrimestre
2016 20152017
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Quadro 58 - Execução da Despesa por rubrica orçamental 

 
 Fonte: Área Financeira 

  

Rubricas
2018

1.º Quadrimestre
2017 2016 2015

Despesas Pessoal 2 280 196 € 12 151 205 € 12 153 470 € 11 837 458 €

   Docentes e Investigadores 1 665 678 € 9 007 009 € 9 023 781 € 8 662 383 €

   Não Docentes 614 518 € 3 144 195 € 3 129 689 € 3 175 075 €

Aquisição de Bens 36 551 € 480 028 € 442 701 € 377 517 €

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 152 € 240 137 € 250 772 € 196 889 €

   Gastos com Reagentes 16 109 € 96 039 € 74 310 € 76 231 €

   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 815 € 18 003 € 9 373 € 28 606 €

   Outros bens 19 475 € 125 849 € 108 246 € 75 792 €

Aquisição de Serviços 402 366 € 2 019 477 € 2 111 618 € 2 120 062 €

   Encargos das instalações (água, eletricidade e gás) 139 258 € 759 534 € 510 515 € 564 402 €

   Limpeza e Higiene 48 394 € 389 922 € 311 328 € 316 396 €

   Comunicações 6 905 € 21 607 € 22 776 € 29 075 €

   Formação 6 470 € 23 121 € 27 716 € 15 812 €

   Vigilância e Segurança 47 778 € 168 558 € 146 730 € 193 377 €

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 44 398 € 236 506 € 244 887 € 392 323 €

   Outros Serviços 109 164 € 420 229 € 847 666 € 608 678 €

Aquisições de bens de capital 11 684 € 1 849 102 € 517 689 € 688 161 €

   Informática (Hardware, Impressoras, Fotocopiadoras, outros) 5 483 € 157 015 € 10 990 € 289 949 €

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico, Outros) 6 201 € 1 692 087 € 506 699 € 398 212 €

Juros e outras despesas correntes 5 535 € 157 566 € 118 572 € 52 284 €

   Outros encargos financeiros 5 535 € 157 566 € 118 572 € 52 284 €

Transferências Correntes 66 736 € 415 600 € 600 971 € 310 482 €

   Transferências, Instituições s/fins lucrativos, Estágios e 

outros protocolos
66 736 € 415 600 € 600 971 € 310 482 €

Total 2 803 069 € 17 072 977 € 15 945 022 € 15 385 964 €
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 Apoio à Gestão de Projetos da FMUL 

A estrutura de apoio à gestão de projetos tem sido um suporte na submissão de candidaturas pela FMUL e pelos 

seus docentes, bem como na gestão financeira dos projetos, possibilitando assim uma maior captação e 

diversificação de fontes de financiamento. 

Durante o triénio 2015-2018 foram várias as candidaturas e os projetos em curso (anexo IX - Candidaturas / 

Projetos da FMUL no Âmbito de Programas Nacionais e Internacionais 2016-2018, pp. 142-143), sendo de 

salientar: 

 2018 – Submissão de 2 candidaturas no âmbito dos concursos promovidos pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER); apresentação de 1 candidatura à FCT no âmbito do concurso Estímulo 

ao Emprego Científico – Institucional e 1 candidatura submetida no âmbito de concurso internacional 
promovido pela EIT Health. 

 2017 – Submissão de 16 candidaturas aos concursos da FCT, quatro delas já aprovadas, e de 2 
candidaturas no âmbito do programa H2020, 1 das quais a uma ERA Chair, não financiada mas com 
classificação positiva. A FMUL participa ainda num consórcio internacional liderado pela Universidade de 
Navarra. 

 2016 – Aprovação da candidatura submetida no âmbito do programa Operacional Regional de Lisboa-
PORLisboa, para aquisição de “Equipamentos para Novos Programas de Ensino Superior na área da Saúde 
por Simulação Avançada Multidisciplinar”. Esta candidatura foi executada em 2017, através da aquisição 
de simuladores que possibilitarão a criação de um Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar a 
instalar no novo edifício. 

 2015 – Apresentação de duas candidaturas no âmbito dos European Economic Area Grants – EEA Grants, 
estando a FMUL envolvida, enquanto entidade de acolhimento ou entidade promotora, na gestão e 
desenvolvimento de 3 projetos de investigação. 
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Durante o triénio 2015-2018, a Direção da FMUL prosseguiu a missão da Faculdade de forma empenhada, 

tomando decisões, implementando medidas e desenvolvendo várias ações no âmbito das áreas estratégicas 

definidas: Ensino e Educação Médica (AE1), Inovação e Investigação Científica (AE2), Comunicação 

Institucional e Relações Externas (AE3), Modernização Organizacional (AE4).  

Em forma de balanço, os quadros seguintes apresentam as principais atividades e iniciativas realizadas no 

âmbito de cada área estratégica. 

 

Quadro 59 - Principais Atividades na Área do Ensino e Educação Médica 

 

AE1:

Ensino e Educação Médica

Avaliação pela A3ES dos vários Ciclos de Estudos Pré e Pós-Graduados.

Acreditação pela A3ES dos Cursos:  Mestrado Integrado em Medicina; Licenciaturas em Ciências da 

Nutrição e Ciências da Saúde; Mestrados em Cuidados Paliativos, 

Neurociências, Epidemiologia, Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar, Microbiologia 

Clínica, Doenças Infeciosas Emergentes.

Constituição da Comissão de Avaliação Interna.

Criação da Comissão de Avaliação do Ensino Clínico do MIM, elaboração da proposta de reformulação 

e criação da Comissão para a sua Implementação.

Elaboração da proposta de reformulação do Regulamento do Núcleo Curricular Optativo do MIM.

Consolidação dos Programas de Mobilidade.

Criação da Licenciatura em Ciências da Nutrição.

Colaboração em outras formações académicas: Ciclo Básico de Medicina da UMa, Licenciatura em 

Ciências da Saúde, Licenciatura em Ciências da Nutrição, Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica.

Promoção da oferta formativa Pós-Graduada.

Criação do Departamento de Educação Médica.

Promoção dos Cursos de Formação Contínua e de iniciativas de Educação Médica.

Publicação do "Manual de Pedagogia".

Criação do Prémio FMUL / CGD de Excelência e do Diploma de Mérito.

Criação do Prémio de Mérito Pedagógico Professor Doutor J. Gomes-Pedro.

Divulgação de "Notícias do Pedagógico"
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Quadro 60 - Principais Atividades na Área da Inovação e Investigação Científica 

 

 

 

 

Quadro 61 - Principais Atividades na Área da Comunicação Institucional e Relações Externas 

 

 

 

AE2:

Inovação e Investigação Científica

Promoção da investigação científica, nomedamente junto dos alunos da pré e pós-graduação e recém-

graduados.

Criação do Prémio GAPIC David-Ferreira.

Implementação da Plataforma "Find the Investigator you are looking for " .

Elaboração e divulgação do guia de normas de identidade e afil iação institucional nas publicações e co-

publicações de docentes/investigadores da FMUL, de acordo com a norma comum da ULisboa.

Ampliação dos recursos da Biblioteca Digital.

Desenvolvimento de uma proposta para implementação de uma Plataforma de Gestão da Produção 

Científica.

AE3:

Comunicação Institucional e Relações Externas

Implementação de melhorias nos principais canais institucionais de informação e comunicação: portal 

e newsletter.

Cooperação com a ULisboa com participação nos Colégios (Colégio Mente e Cérebro, Colégio F3 “Food, 

Farming and Forestry”, Colégio de Química), nas Redes (Rede VALOR, Rede SAÚDE, Rede MAR, Rede AGRO) 

e  no Conselho de Garantia da Qualidade.

Extensão da rede de insti tuições  afi l iadas .

Celebração de novos  protocolos  nacionais  e internacionais .

Organização de eventos  e participação em várias  iniciativas  ao nível  do CAML, ULisboa,  AEFML, com 

outras  entidades  parceiras  e com o exterior.

Criação do Conselho de Cidadãos.

Organização e participação em inciativas de responsabilidade social.
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Quadro 62 - Principais Atividades na Área da Modernização Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AE4:

Modernização Organizacional

Avaliação Institucional pela A3ES.

Criação do Gabinete de Inovação e Empreendedorismo.

Desenvolvimento do projeto de Planeamento Estratégico e Garantia da Qualidade.

Implementação de melhorias  nos  serviços  prestados  ao apoio aos  a lunos: Projeto Mentoring; Espaço S.

Aprovação da candidatura e aquisição de equipamento no âmbito da criação do Centro de Simulação 

Avançada Multidisciplinar.

Criação do Programa de Apoio Financeiro de Formação Académica.

Dinamização da área de Segurança e Saúde no Trabalho: ciação da Comissão de Segurança e Sáude no 

Trabalho; promoção da Medicina  no Trabalho; implementação do Plano de Segurança do EEEM; 

desenvolvimento do Plano de Segurança das  Áreas  da  FMUL no Edi fício Centra l .

Ampliação e remodelação de espaços de Ensino- Aprendizagem e de Investigação: Novo Edifício, 

Biblioteca Central, Entrada Principal  da FMUL, entre outros.

Implementação dos  sistemas de gestão académica (Fénix) e de recursos humanos e financeiros (SAP).

Renovação e melhorias ao nível dos recursos físicos, como equipamentos e tecnologias de informação.
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SIGLA Designação 

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

AAAFML Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa  

AE Área Estratégica 

AEFML Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

AIDFM Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina  

AIETI Área de Instalações e Equipamentos e Tecnologias de Informação 

APA Área dos Polos Administrativos 

APDIS Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde 

ARHF Área de Recursos Humanos e Financeiros 

CA-A3ES Conselho de Administração 

CAE-A3ES Comissão de Avaliação Externa 

CAI Comissão de Avaliação Interna 

CAML Centro Académico de Medicina de Lisboa 

CC Conselho Científico 

CCUL Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa 

CEMP Conselho das Escolas Médicas Portuguesas 

CGQ-ULisboa Conselho de Garantia da Qualidade da ULisboa 

CHLN, EPE Centro Hospitalar Lisboa Norte, Entidade Pública Empresarial 

CP Conselho Pedagógico 

CSST Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho 

DEM Departamento de Educação Médica 

ECTS 
Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (European Credit Transfer and 
Accumulation System) 

EEM Edifício Egas Moniz 

ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

FCG Fundação Calouste Gulbenkian 

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

FCV-UMa Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira 

FMUL Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

FMUP Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
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SIGLA Designação 

GAOG Gabinete de Apoio aos Órgãos de Governo 

GAPIC Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação 

GIE Gabinete de Inovação e Empreendedorismo 

HSM Hospital de Santa Maria 

HST Higiene e Segurança no Trabalho 

IFA Instituto de Formação Avançada 

iMM Instituto de Medicina Molecular 

INA Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

ISAMB Instituto de Saúde Ambiental 

MIM Mestrado Integrado em Medicina 

NBI Núcleo de Biblioteca e Informação 

NRHV Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

ORSIES Observatório de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior 

PhDCAML Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa 

RCAAP Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

UAP Unidade de Avaliação Pedagógica 

UFC Unidade de Formação Contínua 

UGC Unidade de Gestão Curricular 

UIEL Unidade de Instalações, Equipamentos e Logística 

ULisboa Universidade de Lisboa 

URPC Unidade de Relações Públicas e Comunicação 

UTIM Unidade de Tecnologias de Informação e Multimédia 
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ANEXO I – Composição dos Órgãos de Governo 

 

DIRETOR e SUBDIRETORES 

 
Diretor: Prof. Doutor Fausto J. Pinto (a partir de 8 de julho de 2015)  
Subdiretor: Prof. Doutor Miguel Castanho (1 de janeiro de 2015 a 25 de fevereiro 2016) 
Subdiretor: Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho (a partir de 8 de julho de 2015) 
Subdiretora: Prof.ª Doutora Ana Sebastião (a partir de 26 de fevereiro de 2016) 
 
 

CONSELHO DE GESTÃO 

 
Diretor: Prof. Doutor Fausto J. Pinto (Presidente - desde 8 de julho de 2015) 
Subdiretor: Prof. Doutor Miguel Castanho (1 de janeiro de 2015 a 25 de fevereiro 2016)  
Subdiretor: Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho (desde 8 de julho de 2015) 
Subdiretora: Prof.ª Doutora Ana Sebastião (a partir de 26 de fevereiro de 2016) 
Diretor Executivo: Mestre Luís António Martins Pais Pereira 
 
 

CONSELHO DE ESCOLA 2014-2017 

 
Presidente: Prof. Doutor José Manuel Morão Cabral Ferro  
Vice-Presidente: Dr.ª Maria de Belém Roseira  
Membros Externos: Prof. Doutor Fernando Lopes da Silva e Dr.ª Maria de Belém Roseira  
Docentes e Investigadores: 

Prof.ª Doutora Ana Sebastião (até 25 de fevereiro de 2016) 
Prof. Doutor Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro (a partir de 26 de fevereiro de 2016) 
Prof. Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira  
Prof. Doutor José Crespo Mendes de Almeida  
Prof. Doutor José Fernando Freitas Velosa 
Prof. Doutor José Manuel Morão Cabral Ferro  
Prof. Dr. Lucindo Palminha Couto Ormonde  
Prof. Doutor Luís Ricardo Simões da Silva Graça  
Prof.ª Doutora Maria do Céu Lourinho Soares Machado  
Prof. Doutor António Cândido Vaz Carneiro  
Não Docente: 
Mestre Sónia Godinho Barroso  
Discentes: 
Aluna Sandra Duque Maurício (terminou mandato a 3/12/2015) 
Aluno João David Barroso Gonçalves (terminou mandato a 3/12/2015) 
Aluna Maria Guilhermina Batista e Loureiro Pereira (terminou mandato a 3/12/2015) 
 
Aluna Maria Francisca Rodrigues de Areia Brito da Silva (04/12/2015 a 16/06/2016)  
Aluno João Pedro Gomes Pereira (04/12/2015 a 16/06/2016)  
Aluno Diogo Miguel Paula Lacerda (04/12/2015 a 16/06/2016)  
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Aluno Rúben Tomás Martins d’Elvas Leitão (iniciou mandato a 17/06/2016)  
Aluna Odete Lizi da Silva Martinho (17/06/2016 a 19/10/2017)  
Aluno David Naod Alves Pinto Berhanu (17/06/2016 a 19/10/2017)  
Aluna Ana Filipa Antunes do Carmo (iniciou mandato a 20/10/2017)  
Aluno Miguel Ângelo Silva Miranda (iniciou mandato a 20/10/2017)  

 

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 e 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 Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro 
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  
Discentes: 
Aluno Rúben Tomás Martins d’Elvas Leitão  
Aluna Ana Filipa Antunes do Carmo  
Aluno Miguel Ângelo Silva Miranda  
 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 2014-2017 

 
Presidente: Profª. Doutora Isabel Pavão Martins  
Docentes: 
Prof.ª Doutora Maria Isabel Pavão Martins  
Prof. Doutor José Velosa  
Prof. Doutor João Eurico da Fonseca  
Prof. Doutor João Ferreira  
Prof. Doutor Luís Mendes Pedro  
Prof.ª Doutora Ana Isabel Lopes  
Discentes: 
Aluno Pedro Abecasis do Nascimento da Câmara Pestana (mandato até 9/03/2016)  
Aluno Filipe Carlos Pereira dos Reis Cortes Figueiredo (mandato até 9/03/2016)  
Aluna Ana Castelbranco da Silveira Coelho Silva (mandato até 9/03/2016)  
Aluna Liliana Sousa Nanji (mandato até 9/03/2016)  
Aluno Artur Manuel Rodrigues Nixon Martins (mandato até 9/03/2016)  
Aluna Mariana Leal Fernandes (mandato até 9/03/2016)  
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Aluna Bárbara Coelho da Silva Martins Saraiva (10/03/2016 a 12/03/2017)  
Aluna Joana Rita Ferreira Amaral (10/03/2016 a 12/03/2017)  
Aluno João Pedro Calhau Grade Santos (10/03/2016 a 12/03/2017)  
Aluna Rita Borges Gouveia (10/03/2016 a 12/03/2017)  
Aluno Gonçalo Félix Pimenta (10/03/2016 a 12/03/2017)  

Aluna Sofia Pedroso Carmezim Ribeiro Pereira (10/03/2016 a 12/03/2017) 
 
Aluna Inês Ferreira Maia (iniciou mandato a 13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluna Ana Catarina dos Anjos Bravo (iniciou mandato a 13/03/2017)  
Aluna Joana Fernandes Bastos (iniciou mandato a 13/03/2017)  
Aluna Rita Tinoco de Faria Escobar de Magalhães (iniciou mandato a 13/03/2017)  
Aluno Afonso Maria Vilaça Delgado Vieira Gonçalves (iniciou mandato a 13/03/2017)  
Aluno Pedro Miguel da Silva Carreira (iniciou mandato a 13/03/2017) 

 

 

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: 
Aluna Inês Ferreira Maia (13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluna Ana Catarina dos Anjos Bravo (13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluna Joana Fernandes Bastos (13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluna Rita Tinoco de Faria Escobar de Magalhães (13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluno Afonso Maria Vilaça Delgado Vieira Gonçalves (13/03/2017 a 12/04/2018)  
Aluno Pedro Miguel da Silva Carreira (13/03/2017 a 12/04/2018)  
 
Aluna Ana Catarina dos Anjos Bravo (iniciou mandato a 13/04/2018) 

Aluna Joana Fernandes Bastos (iniciou mandato a 13/04/2018) 

Aluno João Nuno Oliveira Torres (iniciou mandato a 13/04/2018) 

Aluna Liliana Cortes Pacheco (iniciou mandato a 13/04/2018) 

Aluno Guilherme Henrique Almirante Vilhais (iniciou mandato a 13/04/2018) 

Aluna Clara de Oliveira Simões Gomes (iniciou mandato a 13/04/2018) 
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CONSELHO CIENTÍFICO 2015-2018 

 
Presidente: Prof. Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino 
Vice-Presidente: Prof. Doutor José Luis Bliebernicht Ducla Soares 
Secretário: Prof. Doutor Bruno Miguel de Carvalho e Silva Santos 

O Conselho Científico da FMUL é composto por 22 Professores e Investigadores, assim distribuídos: 
19 Professores e Investigadores Doutorados da Faculdade: 
Prof. Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino 
Prof. Doutor Miguel augusto Rico Botas Castanho (até 10/02/2016) 
Prof. Doutor António José Saraiva da Cunha Cidadão (desde 11/02/2016) 
Prof. Doutor Rui Manuel Martins Victorino 
Prof. Doutor José Luís Bliebernicht Ducla Soares 
Prof.ª Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Prof. Doutor Alexandre Valério de Mendonça 
Prof. Doutor António Cândido Vaz Carneiro  
Prof. Doutor Luis Mendes da Graça (até 07/03/2016) 
Prof. Doutor José Fernando de Freitas Velosa (desde 08/03/2016) 
Prof. Doutor Paulo Sérgio de Matos Figueira da Costa 
Prof. Doutor José Manuel Domingos Pereira Miguel (até 18/4/2017) 
Prof. Doutor Mamede Alves de Carvalho (desde 11/5/2017) 
Prof. Doutor José Daniel Branco Sampaio (até 08/09/2016) 
Prof. Doutor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca (desde 13/09/2016) 
Prof. Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Prof. Doutor Bruno Miguel de Carvalho e Silva Santos 
Prof.ª Doutora Ana Cristina Gomes Espada e Sousa 
Prof. Doutor Manuel Diamantino Pires Bicho 
Prof. Doutor Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro 
Prof.ª Doutora Maria Isabel Silvério Fonseca Soares  
Prof.ª Doutora Madalena Maria Botelho Folque de Mendonça Patrício 
Prof.ª Doutora Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião 
 
1 Representante das Unidades de Investigação da Faculdade: 
Prof.ª Doutora Maria de Fátima Calado Varela Reis 

2 Representantes das Unidades de Investigação do IMM: 
Prof. Doutor João Mascarenhas Forjaz Lacerda 
Doutora Luísa Maria Vaqueiro Lopes 
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ANEXO II – Unidades Estruturais 

 
 
Clínicas Universitárias: 
Clínica Universitária de Anestesiologia e Reanimação; 
Clínica Universitária de Cardiologia;  
Clínica Universitária de Cirurgia Cardiotorácica;  
Clínica Universitária de Cirurgia I;  
Clínica Universitária de Cirurgia II;  
Clínica Universitária de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva;  
Clínica Universitária de Cirurgia Vascular;  
Clínica Universitária de Dermatologia e Venereologia;  
Clínica Universitária de Doenças Infeciosas;  
Clínica Universitária de Endocrinologia;  
Clínica Universitária de Estomatologia; 
Clínica Universitária de Gastrenterologia;  
Clínica Universitária de Hematologia;  
Clínica Universitária de Imagiologia;  
Clínica Universitária de Imunoalergologia; 
Clínica Universitária de Medicina Física e Reabilitação; 
Clinica Universitária de Medicina Geral e Familiar; 
Clínica Universitária de Medicina I;  
Clínica Universitária de Medicina II;  
Clínica Universitária de Nefrologia; 
Clínica Universitária de Neurocirurgia;  
Clínica Universitária de Neurologia;  
Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia; 
Clínica Universitária de Oftalmologia;  
Clínica Universitária de Oncologia Médica; 
Clínica Universitária de Ortopedia;  
Clínica Universitária de Otorrinolaringologia;  
Clínica Universitária de Pediatria;  
Clínica Universitária de Pneumologia;  
Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica;  
Clínica Universitária de Reumatologia;  
Clínica Universitária de Urologia. 
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Institutos: 
 
Instituto de Anatomia;  
Instituto de Anatomia Patológica;  
Instituto de Biologia Molecular;  
Instituto de Bioquímica;  
Instituto de Farmacologia e Neurociências;  
Instituto de Fisiologia;  
Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento;  
Instituto de Medicina Nuclear; 
Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública;  
Instituto de Microbiologia; 
Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB); 
Instituto de Semiótica Clínica. 
 
 
Laboratórios: 
 
Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica;  
Laboratório de Genética;  
Laboratório de Imunologia Básica;  
Laboratório de Imunologia Clínica;  
Laboratório de Nutrição. 
 
 
Departamentos: 
 
Departamento de Educação Médica (DEM). 
 
 
Áreas Disciplinares Autónomas: 
 
Bioestatística; 
Ética e Deontologia Médicas; 
Fisiopatologia; 
Geriatria; 
Introdução à Clínica; 
Introdução à Medicina; 
Medicina Laboratorial; 
Medicina Legal e Ciências Forenses; 
Oncobiologia. 
 
 
Unidades de Investigação Autónoma: 
 
Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL); 
Centro de Bioética; 
Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE); 
Centro de Estudos Egas Moniz (CEEM). 
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ANEXO III – Organograma dos Serviços 
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ANEXO IV – Descrição dos Protocolos 

 

Anos Instituição Objetivo

   Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP)

   [4 de junho]

   Estabelecer as bases  de uma cooperação científica e pedagógica entre as

   duas instituições.

Hospital Dr. Baptista de Sousa, Mindelo, Cabo Verde

[26 de abri l ]

Cooperação nas  áreas  científica , pedagógica  e ass is tencia l  entre as  duas  

insti tuições . Intercâmbio de estudantes  e docentes  e promoção de 

programas  conjuntos  de educação, pesquisa  e formação.

Wakayama Medical University, Japão

[22 de março]

Promover a  educação, a  formação e a  pesquisa  por meio de atividades  

conjuntas , mais  especi ficamente: atividades  di rigidas  a  estudantes , 

estagiários , bolseiros  e professores  vis i tantes ; educação e formação de 

médicos ; programas  conjuntos  de educação, pesquisa  e formação; 

intercâmbio de matérias , artigos  e outras  publ icações .

Almazov National Medical Research Centre, Rússia

[23 de fevereiro]

Colaboração na  área  científica  e educacional  e coordenação de atividades  

conjuntas  de investigação em ciência  médica  bás ica  e cl ínica , 

nomeadamente, desenvolvimento e apresentação conjunta  de projetos ; 

desenvolvimento de um programa de 3 anos  para  formação e intercâmbio 

de especia l i s tas  em ciência  bás ica  e cl ínica; organização conjunta  de 

conferências  e reuniões  científicas ; desenvolvimento de laços  cul tura is  e 

programas  educacionais .

Hospital da Bahia, Salvador, Brasil

[23 de fevereiro]

Cooperação na  rea l ização conjunta  de ações  médicas , académicas , 

científicas  e cul tura is ; desenvolvimento de projetos  conjuntos  de 

investigação; promoção de intercâmbios  de pessoal  académico e não 

académico e de estudantes  e res identes ; trocas  de informação; elaboração 

e publ icação de trabalhos  académicos  conjuntos .

Direção-Geral da Saúde e Município de Cascais

[10 de outubro]

Colaboração técnica  e especia l i zada no Projeto "Emprego Saudável", com o 

objetivo de promover a  saúde mental  e prevenir a  doença mental  no 

desemprego.

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro

[14 de setembro]

Cooperação para  potenciar as  capacidades  científicas , pedagógicas  e 

ass is tencia is  de ambas  as  insti tuições  na  elaboração de projetos  de 

ens ino e de investigação médica.

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE

[23 de agosto]

Elaboração de projetos  de ens ino e de investigação médicos , com 

participação de elementos  des ignados  pelas  insti tuições .

Faculdades de Ciências da UL, Letras da UL e Psicologia da UL

[12 de julho]

Regulamentação da gestão académica  e financeira  do Doutoramento em 

Ciência  Cognitiva .

Administração Central do Sistema de Saúde, IP

[5 de julho]

Desenvolvimento de projetos  de investigação académica  no âmbito de 

mestrados  e doutoramentos  orientados  por professores  da  FMUL.

Bayer Portugal, Lda.

[27 de março]

Del ineamento de l inhas  de orientação subjacentes  a  eventuais  protocolos   

de colaboração, nas  áreas  de formação, informação para  os  s is temas  de 

saúde, educação médica  e investigação educacional .

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP

[6 de março]

Real ização de ens inos  cl ínicos  e estágios  curriculares  nos  serviços  da  ARS 

do Algarve.
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Anos Instituição Objetivo

Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental

[7 de novembro]

Cooperação em ações  nos  domínios  do ens ino, investigação e de 

divulgação científica , de acordo com o que for acordado entre as  duas  

insti tuições ; participação em projetos  de investigação de âmbito nacional  

e internacional ; acesso a  bibl iotecas  e redes  de informação e outras  ações  

que contribuam para  a  prossecução dos  objetivos  de ambas  as  partes .

Universidade de Lisboa e várias Escolas da ULisboa (FA, FC, FD, 

FF, FL, FMV, ICS, IGOT, ISA, ISEG) no âmbito do Colégio F3, Food, 

Farming and Forestry

[2 de novembro]

Cooperação pedagógica , científica  e técnica  relativa  ao ciclo de estudos  

conducentes  ao Grau de Doutor em Ciências  da  Sustentabi l idade, Recursos , 

Al imentação e Sociedade (REASOn).

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 

Universidade do Algarve

[4 de outubro]

Cooperação pedagógica  para  prossecução de objetivos  comuns  às  duas  

insti tuições , nomeadamente, a  educação na área  da  medicina.

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE

[7 de julho]

Cooperação para  a  rea l i zação de estágios  curriculares  de a lunos  do MIM 

da FMUL.

Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores

[4 de julho]

Colaboração entre a  SReS, a  FMUL e a  Medicine One, no desenvolvimento 

de uma plataforma tecnológica  de apoio à  decisão cl ínica  com base no 

perfi l  epidemiológico da  população.

Ministério da Saúde

[15 de junho]

Colaboração em matéria  de cuidados  pa l iativos  e do seu desenvolvimento 

estratégico.

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE

[junho]

Coordenação entre as  duas  insti tuições  para  o ens ino pré-graduado a  

prestar aos  a lunos  da  FMUL.

Universidade de Lisboa

[21 de abri l ]
Cooperação para  promover a  participação conjunta  na  FUTURÁLIA 2016. 

Universidade de Lisboa

[7 de abri l ]

Definição dos  termos  em que se processa  a  comparticipação da  FM-

ULisboa no âmbito do financimaneto das  bolsas  de doutoramento e de 

apoio a  doutoramento.

Fundação Fernando Pessoa

[14 de março]

Colaboração, através  do Centro de Estudos  de Medicina  Baseada na  

Evidência  – CEMBE, nas  áreas  da  formação, informação para  os  s is temas  de 

saúde, orientação para  a  prestação de cuidados  e investigação em saúde, 

nomeadamente na  discipl ina  científica  de Enfermagem.

Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral (IICBRC)

[22 de fevereiro]

Desenvolvimento de trabalhos  de doutoramento relevantes  para  o IICBRC 

inseridos  no programa doutora l  de Saúde Ambienta l .

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejo                                

[21 outubro]

Colaboração com vis ta  a  potenciar as  capacidades

científicas , pedagógicas  e ass is tencia is  de ambas  as  insti tuições .

Centro Hospitalar do Algarve - EPE                                               

[18 outubro]

Colaboração com vis ta  a  potenciar as  capacidades  científicas , pedagógicas  

e ass is tencia is  de ambas  as  insti tuições .

Ordem dos Enfermeiros                                                                

 [16 de Julho]

Colaboração nas  áreas  de formação, informação para  os  s is temas  de 

saúde,

orientação para  a  prestação de cuidados  e investigação em saúde.

Instituto Superior Técnico e CHLN (Memorando)

[23 junho]
Colaboração académica  e científica , a  rea l i zar no Novo Edi fício.

Faculdade de Medicina da Université Paris-Est Cooperação académica, científica  e cul tura l .

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de S. Tomé e 

Príncipe, através do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde 

Pública

Este protocolo estabelece as  bases  de cooperação e metodologias  

específicas  nos  domínios  da  investigação, educação e comunicação em 

saúde, visando a  prevenção junto do públ ico-a lvo específico, com 

colaboração de especia l i s tas  e investigadores  de excelência .

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Cooperação no âmbito do Curso de Mestrado em Comunicação em Saúde.
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ANEXO V – Convidados no âmbito das Iniciativas de Internacionalização 

 

Anos Visitante Instituição de Origem / Afiliação Objetivo / Iniciativa

Professor Nobre Roque dos Santos 

(Reitor), Professor Martins Mapera e 

Dr.ª Nelsa Lourenço                                                     

[29 maio]

Univers idade de Zambeze (UniZambeze), 

Beira  - Moçambique

Estabelecer oportunidades  de intercâmbio e 

colaboração entre as  insti tuições , nomeadamente, no 

domínio  da  mobi l idade de estudantes , formação de 

docentes  e colaboração no ens ino cl ínico. A UniZambeze 

propôs  à  FMUL a  celebração de um Protocolo de 

Cooperação, que i rá  ser discutido em próximos  contatos .

Professor Leonard Azamfirei (Rei tor) e  

da  Embaixadora Romena em Portugal, 

Ioana Bivolaru                                              

[11 maio]

Univers i ty of Medicine and Pharmacy 

(UMF) of Tîrgu Mureş, Mures  - Roménia
Vis i ta  à  FMUL.

Professor Abdelmjid CHRAIBI (Dean)                    

[30 abri l ]

Faculty of Medicine & Pharmacy, Ibn Zohr 

Univers i ty, Agadir - Marrocos
Vis i ta  à  FMUL.

Dr.ª Ana Margarida Além Brito 

(pres idente do Conselho de 

Adminis tração)  e Dr.ª Jamira Adelaide 

Dias Sousa (Diretora  Cl ínica)                                    

[26 abri l ]

Hospita l  Dr. Baptis ta  de Sousa, Mindelo – 

Cabo Verde Vis i ta  à  FMUL.

Dra. Amy Tremmel                                            

[23 de abri l ]

VAMED – organização l igada a  programas  

Internacionais  de Educação e Formação 
Vis i ta  à  FMUL.

Comitiva  Norueguesa: (Former Vice 

Dean for Medica l  Education) 

Professor Hilde Grimstad; (Head of 

Section for Student and Academic 

Affa i rs ) Tore Romundstad e 

(International  Coordinator for 

Medica l  Students) Jannicke Eriksen                                                        

 [19 março]

Faculty of Medicine and Health Sciences  

| Norwegian Univers i ty of Science and 

Technology - Noruega

Vis i ta  à  FMUL.

Professor Marco Vincenzo Corniola              

[2 de março]

UNIGE · Divis ion of Neurosurgery | 

Univers i ty of Geneva - Suiça
Vis i ta  à  FMUL.

Professor Michael Swash                                  

 [1 de março]

Centre for Neuroscience and Trauma, 

Queen Mary, Univers i ty of London - UK

Vis i ta  à  FMUL para  participar no  Encontro/Reti ro Anual  

dos  Estudantes  de Doutoramento do Programa de 

Doutoramento em Neurociências  Integrado da 

Univers idade de Lisboa (NeurULisboa), tendo 

apresentado o seminário “Adventures  in Neurology”.

Alunos holandeses (35)                                                                      

[março]
Univers idade de Maastricht - Holanda Vis i ta   para  conhecerem os  "bastidores" da  FMUL.                                                                     

Superintendente Geral Jadelson Pinheiro 

de Andrade                                                                           

[23 fevereiro]

Hospita l  da  Bahia , Sa lvador da  Bahia  - 

Bras i l

Vis i ta  para  ass inatura  de um memorando de cooperação 

com a  FMUL.                                               

Professor Evgeny Shlyakhto, Diretor 

Geral                                                                           

[23 fevereiro]

Centro Nacional  de Investigação Médica, 

Centro Almazov, São Petersburgo - Rúss ia

Vis i ta   para  ass inatura  de um memorando de 

cooperação com a  FMUL.                                                                            

Professor Simon Maxwell                          

[5 fevereiro]
Univers idade de Edimburgo - UK

Vis i ta  à  FMUL no âmbito da  XLVIII  Reunião da  Sociedade 

Portuguesa de Farmacologia , XXXVI Reunião de 

Farmacologia  Cl ínica , e XVII Reunião de Toxicologia . 

EPHAR Lecture - Preparing to prescribe medicines: delivering 

better training to the next generation of doctor.

Alunos (seis ) de Medicina                                

[janeiro]

Univers idade Eduardo Mondlane, Maputo 

– Moçambique

Estágio de prática  cl ínica  em Medicina  e em Cirurgia , no 

contexto do protocolo de colaboração entre a  Faculdade 

de Medicina  da  Univers idade Eduardo Mondlane e a  

FMUL.

Professor Luiz Gonzaga de Moura Júnior 

[6 de dezembro]

Faculdade de Medicina  do Centro 

Univers i tário Chris tus  (Unichris tus ), 

Forta leza  - Bras i l

Vis i ta  à  FMUL

Comitiva da Universidade de Jinan

[6 de dezembro]
Univers idade de Jinan - China Vis i ta  à  FMUL e ao iMM

Professora Lora Fleming

[7 de setembro]

European Centre for Environment and 

Human Health da  Faculdade de Medicina  

da  Univers idade de Exeter - UK

Vis i ta  da  Professora  e Epidemiologis ta  ao ISAMB e ao 

Insti tuto de Medicina  Preventiva

Professora Giuseppina Novo

[2 a  8 de julho]
Univers i tà  degl i  Studi  di  Pa lermo - Itá l ia

Vis i ta  no âmbito de ações  promovidas  e desenvolvidas  

pela  Cl ínica  Univers i tária  de Cardiologia

Professor Scipione Carerj 

[desde abri l ]
Univers i tà  degl i  Studi  di  Mess ina  - Itá l ia Acolhimento como Prof. Associado Vis i tante
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Anos Visitante Instituição de Origem / Afiliação Objetivo / Iniciativa

Professor Craig Mello                                                                             

[17 dezembro]

Univers i ty of Massachusetts  Medica l  

School  - EUA

Participação na primeira  AIMS Nobel  Lecture como 

cientis ta  lusodescendente, laureado em 2006 com o 

Prémio Nobel  da  Medicina.                                                                            

Professor Jorge Alberto Costa e Silva, 

(Professor Emérito)                                                                               

[28 novembro]

Faculdade de Medicina  da Univers idade 

do Rio de Janeiro - Bras i l
Vis i ta  à  FMUL onde proferiu uma conferência .                                                                               

Professor Roberto Ferrari                                                                                                          

[19 setembro]

Faculdade de Medicina  da Univers idade 

de Ferrara  - Itá l ia
 Sessão Solene do Dia  da  Faculdade.                                                                                                         

Professor Roberto Bertollini 

(representante da OMS junto da 

União Europeia , Coordenador 

Científico do Gabinete Regional  da  

OMS para  a  Europa e Coordenador 

do Departamento de Saúde Públ ica  

e Ambiente da OMS)                                                                           

[15 abri l ]

Organização Mundia l  da  Saúde 

Lição de Abertura  na  Sessão Inaugural  da  1.ª edição do 

Programa Doutora l  em Saúde Ambiental  

(EnviHealth&Co).                                                                          

Alunos do 6.º ano                                             

[março/abri l ]

Univers idade Eduardo Mondlane, Maputo 

– Moçambique

Real ização de estágios  de um mês  na FMUL, no âmbito 

do protocolo ass inado entre as  duas  insti tuições .         

Professor António Correia e Silva                                                                                        

[18 novembro]

Minis tro do Ens ino Superior, da  Ciência  e 

da  Inovação de Cabo Verde (MESCI)
Conferência .

Balazs Furjes                                     

[setembro/outubro]

Diretor Executivo do consórcio EIT’s  

InnoStars

Vis i ta  ao Centro Académico de Medicina  de Lisboa, 

sendo a  FMUL parceira  do Consórcio InnoLIFE/Nó 

InnoSTARS.
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ANEXO VI – Visitas no âmbito das Iniciativas de Internacionalização 

 

  

Anos Participante Instituição de Acolhimento Objetivo / Iniciativa

Professor Fausto J. Pinto

(Diretor FMUL)                                                                

[14-15 maio]

Faculdade de Medicina, Univers idade 

Médica  de Varsóvia  - Polónia
Vis i ta .                                                            

2
0

1
8 Professor Fausto J. Pinto

(Diretor FMUL)                                                                   

[22 março]

Wakayama Medica l  Univers i ty - Japão

Vis i ta  para  ass inatura  de um memorando de 

colaboração no âmbito do ens ino, pré e pós  graduado, e 

da  investigação.                                                            

Dr.ª Ana Virgolino e Dr. Osvaldo Santos

(ISAMB)

[setembro]

Faculty of Health, Medicie and Li fe 

Sciences  of the Univers i ty of Maastricht - 

Holanda

Participação num programa de staff exchange  inserido 

nas  atividades  desenvolvidas  no âmbito do projeto 

ALHTOUR - Ass is ted Living Technologies  for the Health 

Tourism Sector

Alunos  Isabel Brito (6.º ano), Miguel 

Miranda (5.º ano) e  Manuel Lucas (2.º 

ano)                                                               

[26 a  30 de agosto]

Association for Medica l  Education in 

Europe, Hels inquia  - Finlândia
Participação na AMEE Conference 2017.                                                              

Lic. Rita Sobral 

(Área Académica)

[abri l ]

Second Faculty of Medicine da Charles  

Univers i ty, Praga - Repúbl ica  Checa

Vis i ta  rea l izada no âmbito do Programa Erasmus  a  qual  

cons is tiu em reuniões  com os  vários  responsáveis  de 

di ferentes  departamentos , vis i ta  às  insta lações  e 

permitiu a  recolha de informação que poderá  ser úti l  no 

desenvolvimento e implementação de atividades  FMUL. 

A Second Faculty of Medicine também mostrou interesse 

em organizar um programa de intercâmbio com a  FMUL, 

nomeadamente no quadro de Summer Schools .                                                            

Professor Fausto J. Pinto

(Diretor FMUL)                                                                            

[outubro]

Univers idade Agostinho Neto, Luanda - 

Angola

Vis i ta  à  Univers idade Agostinho Neto, para  discussão de 

propostas  de protocolos  de colaboração entre as  duas  

insti tuições , no âmbito do ens ino e formação pré e pós-

graduada, bem como da investigação.                                                                            

Docentes FMUL                                                   

[desde 2016]
 Univers idade de Cabo Verde

Participação no Programa de Pós-Graduação Ciência  para  

o Desenvolvimento (PGCD), organizado pelo Insti tuto 

Gulbenkian de Ciência  (IGC), com o apoio do Minis tério 

do Ens ino Superior, Ciência  e Inovação (MESCI) de Cabo 

Verde, da  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  

de Nível  Superior (CAPES) do Bras i l  e da  FCT de Portugal . 
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ANEXO VII – Encargos com manutenção dos edifícios segundo a tipologia de serviço 

 
Fonte: UIEL  

Tipologia de Serviço Total 2017 Total 2016 Total 2015
Média

2015-2017

Eletricidade 441 721,75 € 423 522,10 € 483 838,61 € 449 694,15 €

Eletricidade CHLN 150 393,89 € 165 658,16 € 136 038,01 € 150 696,69 €

Água CHLN      37 013,70 € 39 956,51 € 29 802,34 € 35 590,85 €

Gás 60 009,62 € 86 992,76 € 79 998,01 € 75 666,80 €

Manutenção 47 245,08 € 40 934,40 € 55 319,25 € 47 832,91 €

Manutenção_AVAC 26 831,28 € 24 595,34 € 30 719,02 € 27 381,88 €

Vídeo-vigi lância , manutenção voz/dados , 

centra l  incendio/intrusão
18 251,98 € 19 911,24 € 4 977,81 € 14 380,34 €

Extintores  e carretéis 2 150,53 € 71,34 € 967,03 € 1 062,97 €

Tratamento de res íduos 32 695,34 € 36 057,39 € 31 498,02 € 33 416,92 €

Taxa de tratamento de res íduos 0,00 € 0,00 € 28,14 € 9,38 €

Limpeza 380 307,60 € 301 713,60 € 308 419,44 € 330 146,88 €

Elevadores 6 981,48 € 4 715,57 € 1 929,12 € 4 542,06 €

Jardins 4 516,50 € 5 166,00 € 6 242,25 € 5 308,25 €

Fontes  de Água 2 566,44 € 2 566,44 € 2 567,44 € 2 566,77 €

Gestão centra l i zada 5 535,00 € 5 535,00 € 5 535,00 € 5 535,00 €

Contentores  asséticos 9 614,64 € 9 614,64 € 7 501,75 € 8 910,34 €

Segurança CHLN 32 169,48 € 32 169,48 € 32 169,48 € 32 169,48 €

Segurança 163 365,51 € 146 690,40 € 193 186,30 € 167 747,40 €

Assessoria  técnica 4 285,26 € 5 032,50 € 4 880,00 € 4 732,59 €

Comunicações 2 553,70 € 2 782,00 € 1 618,20 € 2 317,97 €

Centra l  Telefónica 0,00 € 7 668,64 € 5 927,37 € 4 532,00 €

Manutenção equipamentos  de rede 0,00 € 10 446,70 € 5 223,35 €

Sis tema de controlo de acessos  | 

Alarmes
315,44 € 1 832,03 € 1 832,04 € 1 326,50 €

Portas  Automáticas 6 101,04 € 6 101,04 € 6 101,04 € 6 101,04 €

Manutenção de posto de transformação 1 205,40 € 1 205,40 € 0,00 € 803,60 €

Responsável  Técnico Posto 

Transformação
264,97 € 536,40 € 536,40 € 445,92 €

Gerador de Emergência  1 807,66 € 903,83 € 903,83 € 1 205,11 €

Pragas 0,00 € 5 904,00 € 997,56 € 2 300,52 €

Materia l  Higiene Limpeza 21 183,95 € 21 166,99 € 20 550,11 € 20 967,02 €

Plano de Segurança Interno 4 163,55 € 9 686,25 € 0,00 € 4 616,60 €

Consumíveis  manutenção/reparações  

extra  contrato
75 500,95 € 34 153,03 € 80 362,43 € 63 338,80 €

Total 1 538 751,74 € 1 453 289,18 € 1 534 445,99 € 1 508 828,97 €
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ANEXO VIII – Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 2017 

 

 
Fonte: UIEL; Unidade Financeira 

  

TEMA SUBTEMA INDICADOR UNIDADE Jan Fev Marc Abri Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez TOTAL

Consumo de eletricidade kWh/ano   279244 370301 349574 377955 381850 413652 411164 418276 401550 399766 391010 458154,9 4652496,9

Consumo de gás kWh/ano   207531 180344 182187 158134 147502 28463 26981 28882 27615 28103 132300 231627 1379669

Energia produzida a partir 

de fontes renováveis*
kWh/ano   0

l /Gasol ina na na na na na na na na na na na na 0

l /Gasóleo na na na na na na na na na na na na 0

l /GPL na na na na na na na na na na na na 0

kWh/Elétrico na na na na na na na na na na na na 0

Água Consumo total de água m
3
/ano 0

Papel e cartão t/ano 0 0 0 0 0 0 3,36 9,3 0 0 0 0 12,66

Resíduos de equipamentos 

elétricos e  eletrónicos
t/ano 0 0 0,3225 0 0 0 0,77 0 0 0 0 0 1,0925

Lâmpadas Fluorescentes e 

outros resíduos contendo
t/ano 0 0 0,103 0 0 0 0,011 0 0 0 0 0 0,114

Titeiros/toners t/ano 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,041 0,141

Pilhas e acumuladores t/ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo III (tratamento - 

Aterro Sanitário)
t/ano 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 1,60493 19,25916

Grupo IV (Inceneração) t/ano 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 0,433092 5,197104

Grupo RHLP´s (Tratamento 

fisico- quimico)
L/ano 200 278 265 363 281 131 359 201 336 387 280 599 3680

Papel branco comprado t/ano 0

Papel reciclado comprado t/ano 0

Tinteiros e tonres t/ano 0

Estacionamento de 

bicicletas

N.º lugares 

estacionamento/

ano

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

Parque automóvel
N.º de lugares de 

estacionamento 

/ano

150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 1720

G
ES

TÃ
O

 A
M

B
IE

N
TA

L

Energia

Consumo de combustiveis 

dos veiculos

Residuos 

recicláveis

Resíduos 

perigosos*

Materiais

Mobilidade



 
 
 

Relatório da Direção da FMUL 2015-2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

142 

___ 

ANEXO IX – Candidaturas / Projetos da FMUL no âmbito de Programas Nacionais  
                      e Internacionais 2016-2018 
 

 
 

 

Tipo
Entidade 

Promotora 
Investigador Responsável Título

Estado 

Candidatura
Entidade Beneficiária Co-Parceria

Nacional FEDER FMUL

Equipamentos  para  Novos  Programas  de 

Ens ino Superior - Novo Mestrado em 

Reabi l i tação Cardiovascular

Submetida FMUL −

Nacional FEDER FMUL

Equipamentos  para  Novos  Programas  de 

Ens ino Superior - nova Licenciatura  em 

Ciências  da  Nutrição

Submetida FMUL −

Nacional FCT FMUL
Emprego Científico na  Modal idade de Apoio 

Insti tucional : concurso de 2018
Submetida FMUL −

Internacional EIT Health Dulce Bri to - FMUL
Co-Creating Tools  for Elderly Patients  with 

Heart Fa i lure
Submetida

Consórcio 

Internacional
FMUL

Nacional FCT António Barbosa TOCARe - Éticas  do cuidar no luto Rejei tada FMUL −

Nacional FCT Daniel  Ca ldeira

IRONIC-OAC - Deficiência  de ferro e principa is  

biomarcadores  de ri sco de sangramento em 

doentes  tratados  com anticoagulantes  ora is

Rejei tada FMUL −

Nacional FCT Luís  do Rosário

miRHeartRegeneration - Regulação da  

Prol i feração e Regeneração Cardíacas  por 

microRNAs

Rejei tada

FCIÊNCIAS.ID **

NMS|FCM-NOVA ****

iMM

FCIÊNCIAS.ID **

NMS|FCM-NOVA ****

iMM

Nacional FCT Alexandre Mendonça

BYD-Beta-Amyloid - Além do Beta-Ami lóide - 

As  Al terações  Patogénicas  Precoces  na  

Doença de Alzheimer

Aprovada FMUL

Centro de 

Neurociências  e 

Biologia  Celular

Nacional FCT Joaquim Ferreira

FITS - Mobi l idade funcional  na  doença de 

Parkinson: do conceito a  uma intervenção 

centrada no doente

Rejei tada FMUL CNS SAÚDE, LDA

Nacional FCT Marco Torrado

GAMBL|E|MOTION .: Es tudo de padrões  

cognitivo-afetivos , de regulação emocional  e 

de reatividade autonómica  em indivíduos  

com perturbação de jogo e uso problemático 

da  internet.

Rejei tada FMUL

Insti tuto de 

Telecomunicações

Serviço de intervenção 

nos  comportamentos  

aditivos  e nas  

dependências

Nacional FCT Sílvia  Ouakinin

IQOLPSIC - Impacto na  qual idade de vida  e 

custo-efectividade de uma intervenção 

ps iquiátrica  em doentes  oncológicos  com 

cancro avançado

Rejei tada FMUL −

Nacional FCT David Barreira

BMEDS INTERACT - Burnout em Estudantes  de 

Medicina  - Aval iação ps icobiológica  e 

Impacto de uma Intervenção

Rejei tada FMUL −

Nacional FCT Vera  Gera ldes

Tracking3C - Monitorização precoce da  

Cardiotoxicidade desenvolvida  durante a  

Quimioterapia  no Cancro da  mama

Aprovada FMUL AIDFM

Nacional FCT Ruy Ribeiro
QuaSHLat - Es tudos  Quanti tativos  de Latência  

no VIH
Aprovada FMUL iMM

Nacional FCT João Guerra  da  Costa

SAND - Fumar e ri sco de degeneração 

nigroestriata l : imagem por ressonância  

magnética  da  neuromelanina  na  substância  

nigra  em indivíduos  idosos  saudáveis

Rejei tada FMUL
IST-ID ***

iMM

Nacional FCT Helena Cortez-Pinto
LIVERBTT - Non-a lcohol ic Fatty Liver Disease: 

Emerging Biomarkers , Targets  and Therapies
Aprovada FFUL FMUL

Nacional FCT João Maia  da  Si lva

Ser4Skin - Terapias  baseadas  em fármacos  

serotoninérgicos  para  diminuir o impacto da  

psoríase moderada a  grave:da investigação 

académica  à  indústria

Submetida FARM-ID * FMUL

Nacional FCT Joaquim Ferreira

DDHP - Prestação de cuidados  de saúde 

baseada em dados  para  a  doença de 

Parkinson

Submetida FCIÊNCIAS.ID ** FMUL

Nacional FCT António Barbosa

EXCEL - Em Busca  da  Excelência .

Biotecnologias , enhancement e capita l  

corpóreo em Portugal

Submetida ICS-ULisboa *** FMUL

Nacional FCT Francisco Couto
LiWaterHealth - Li tio em águas  de consumo: 

um a l iado da  saúde mental?
Submetida IST-ID **** FMUL
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Fonte: Área Financeira 
Obs.:  
(*) Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento 
(**) Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências 
(***) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
(****) IST-ID: Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento 

 

 

 

 

Tipo
Entidade 

Promotora 
Investigador Responsável Título

Estado 

Candidatura
Entidade Beneficiária Co-Parceria

Internacional H2020 Diogo Tel les

Development of Insti tutional  Partnership 

across  Europe in the Field of Trans lational  

Neuroscience  (DIP Neuroscience)

Submetida FMUL FMUL

Internacional H2020 Ruy Ribeiro
iSTARS – Informatics  and Statis tics  for 

Advancement of Research Success

Não 

financiada
FMUL −

Internacional H2020 Helena Cortez-Pinto LIVER-MD Submetida
Univers idad de 

Navarra
FMUL

2
0

1
6

Nacional FEDER FMUL

Equipamentos  para  Novos  Programas  de 

Ens ino Superior na área da Saúde por 

Simulação Avançada Multidiscipl inar

Em Execução FMUL −

2
0

1
7


