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O Plano de Atividades da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) para 2019 dá continuidade ao 

trabalho encetado desde 2015, mas reflete sobretudo as linhas gerais traçadas no Programa de Ação da FMUL 

para 2018/2022. 

Neste sentido e tendo presente as áreas estratégicas da FMUL, foram definidos objetivos estratégicos para 

2018/2022, alinhados com as principais linhas orientadoras da Universidade de Lisboa (ULisboa), que pensamos 

nos permitirão colocar num patamar competitivo a nível nacional e internacional. A estratégia para alcançar este 

objetivo passa pela FMUL ministrar um ensino de qualidade, aliado a uma investigação de excelência e a uma 

prática da Medicina ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, assumir-se como uma 

instituição moderna, inovadora e aberta ao exterior, com capacidade de comunicar e de estreitar relações a 

vários níveis da sociedade num ambiente cada vez mais global. 

O Ensino e a Educação Médica é a principal área estratégica da FMUL, sendo nossa preocupação constante 

garantir um ensino de excelência, acreditando todos ciclos de estudos pela Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES). 

Gostaríamos de reforçar o conceito de que o ensino da Medicina deverá ser sempre entendido numa perspetiva 

global, em que a Universidade deverá assumir o seu papel aglutinador das áreas pré e pós-graduada, passando 

ainda pela educação médica contínua. 

No ensino pré-graduado pretende-se submeter à A3ES um pedido de alteração do plano de estudos dos anos 

clínicos do Mestrado Integrado em Medicina (MIM), assim que a proposta preparada pela Comissão de 

Implementação da reforma do Ensino Clínico for apresentada e discutida internamente. Pretendemos ainda dar 

início a uma reflexão e avaliação do ensino pré-clínico, para o qual irá ser nomeada uma comissão de trabalho. É 

ainda de salientar que, no presente ano letivo 2018/2019 será implementado o novo Regulamento do Trabalho 

Final do MIM. 

Para além das parcerias em outras formações académicas ao nível do ensino pré-graduado (Ciclo Básico de 

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

destacar a entrada em funcionamento no ano letivo 2018/2019 da Licenciatura das Ciências da Nutrição, com a 

colaboração da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. 

No patamar da formação pós-graduada, pretende-se continuar a ter uma oferta que prima pela diversidade e 

qualidade, sendo de salientar os vários Cursos de Mestrado e o Programa Doutoral do Centro Académico de 

Medicina de Lisboa (CAML), bem como a promover a educação médica continuada, através de cursos de 

formação contínua e de outras iniciativas promovidas pelo Departamento de Educação Médica (DEM). 
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A Inovação e a Investigação Científica é outra das áreas chave da nossa Escola e, com o intuito de a desenvolver, 

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

junto da comunidade estudantil, docentes e investigadores. É, ainda, nosso propósito assegurar uma gestão e 

disseminação eficaz da produção científica da FMUL num contexto cada vez mais competitivo. 

Neste ambiente competitivo e global, a Internacionalização e as Relações Externas é uma área estratégica com 

um papel fundamental na projeção da FMUL. Nesta área, para além de alargar a rede de parcerias nacionais e 

internacionais, pretendemos consolidar as que já mantemos, exemplo disso, são as relações institucionais com 

ULisboa, o CAML, a Associação Para Investigação, Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM), entre 

outras. No entanto, é de salientar a importância do contacto com a sociedade civil, assumindo o Conselho de 

Cidadãos um papel relevante. 

Uma área estratégica transversal a todas as outras é a Organização e a Modernização Administrativa, permitindo 

que Faculdade seja uma instituição moderna, que acompanha a inovação e as exigências do exterior, garantindo 

um serviço de excelência. Em 2019, continuaremos a trabalhar no sentido de garantir a qualidade institucional e a 

melhoria contínua dos serviços prestados. Neste âmbito é ainda de realçar o desenvolvimento de um modelo 

integrado de comunicação. Ao nível dos recursos humanos, físicos e financeiros, é nossa prioridade continuar a 

promover a qualificação profissional dos nossos colaboradores, implementar melhorias ao nível das 

infraestruturas físicas e tecnológicas e, sobretudo, garantir uma gestão financeira eficaz. 

Muito do que ambicionamos depende de alterações estruturais, sobretudo no âmbito da política educacional, 

científica e de saúde. Contudo, é nossa obrigação continuar a criar as condições para o desenvolvimento duma 

Medicina Académica moderna, adequada aos desafios de hoje e amanhã, que nos coloque no patamar de 

excelência que todos ambicionamos. 

Uma palavra final de agradecimento a todos os que no dia-a-dia têm dado o seu melhor pela FMUL, e que 

acredito que continuarão a fazê-lo durante o ano de 2019. Quero, em particular, agradecer aos meus 

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

Mestre Luís Pereira, e na sua pessoa a todo os funcionários da FMUL, bem como aos Presidentes dos restantes 

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

apreço pela excelente relação institucional com a Reitoria da Universidade de Lisboa, em particular o Senhor 

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

Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Prof.ª Maria do Carmo 

Fonseca e Prof.ª Maria Mota, Presidente e Diretora Executiva do Instituto de Medicina Molecular (iMM), Prof. 

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

com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML). 
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Acreditamos que com o entusiasmo e empenho de todos, estudantes, investigadores, colaboradores docentes e 

não docentes, continuaremos a construir uma Escola que honra o passado e constrói o futuro! 
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2.1. FMUL EM NÚMEROS 

 
Quadro 1 – Principais Indicadores Institucionais * 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina 2018/2019 

Alunos Inscritos 2 153 

Candidatos ao 1.º ano 1538 

Alunos Admitidos ao 1.º ano 295 

Trabalhos Finais 355 

Diplomados 377 

Mobilidade Incoming - Alunos 
125 

[2017/2018] 

Mobilidade Outgoing - Alunos 
194 

[2017/2018] 

Projetos de Apoio aos Estudantes 4 

Curso de Licenciatura em Ciências da Nutrição 2018/2019 

Candidatos ao 1.º ano 223 

Alunos Admitidos ao 1.º ano LCN 30 

Formação Pós-Graduada 2018/2019 

Doutoramentos - Alunos inscritos 171 

Mestrados - Alunos inscritos  307 

Cursos de Especialização - Alunos inscritos 26 

Diplomados – Doutoramento 
23 

 [2018] 

Diplomados – Mestrados 
21 

 [2018] 

Cursos de Formação Contínua - Cursos 
18  

[2018] 

Cursos de Formação Contínua - Inscritos 
454 

 [2018] 
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Investigação e Produção Científica 2018/2019 

Unidades Estruturais 63 

Publicações CAML em 2018 553 

Total de Citações CAML 
409 

[Web of Science, 1 nov 2018] 

Total de Citações CAML sem autocitações 
396 

[Web of Science, 1 nov 2018] 

Documentos Depositados FMUL / iMM no  
Repositório.UL 

3 246 

Projetos de Investigação Alunos MIM (GAPIC) 
40 

[2017/2018] 

Comunicação e Promoção Institucional 2018 

N.º de Edições - Newsletter 9 

Média de Artigos por Edição - Newsletter 32 

Média das Visualizações da Newsletter (8 
edições) 

2 343 

Visitas - Portal 247 330 

Seguidores - Redes Sociais 11 067 

Eventos organizados pela FMUL 28 

Cooperação e Relações Externas 2018 

Instituições Afiliadas 43 

Instituições Europeias Parceiras – Programas 
Mobilidade 

51 

Novos Protocolos 6 

Iniciativas de Responsabilidade Social 5 
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Recursos Humanos 2018 

Docentes 588 

Investigadores 8 

Bolseiros 14 

Não Docentes 157 

Recursos Físicos e Financeiros 2018 

Horas de Formação Profissional 3 072 

Espaço Físico 18.499,77 m2 

Orçamento 18 931 381 € 

 
      * Dados provisórios de novembro 2018 
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2.2. MISSÃO, VISÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A FMUL é uma escola centenária da ULisboa e integra o CAML, em cooperação com o iMM e com o Hospital de 

Santa Maria (HSM) - CHULN, um conceito inovador e pioneiro, a nível nacional, da organização dos centros de 

ensino, investigação e prática médica diferenciada. 

A sua origem remonta à Real Escola de Cirurgia, criada em 1825 no Hospital de S. José, posteriormente designada 

por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836) e, finalmente, em 1911, como Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Localizada, inicialmente, no edifício do Campo de Sant’Ana, no qual existiam os Institutos das Ciências Básicas, 

incluía as Clínicas Universitárias 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 mantem desde então, tendo as suas instalações sido aumentadas, em 2004, 

com o Edifício Egas Moniz, prevendo-se que em 2019 sejam ampliadas com a abertura do Edifício Reynaldo dos 

Santos. 

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

2015, com a medalha de Serviços Distintos “Grau Ouro” do Ministério da Saúde. 

 

MISSÃO 

A FMUL tem por Missão a formação de médicos; o ensino e a investigação da Medicina e das ciências essenciais à 

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

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

mérito e sentido de serviço à comunidade. 

 

VISÃO 

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

investigação biomédica nacionais e, em conjunto com o CAML, constituir-se como Instituição académica 

relevante nos contextos nacional e internacional.  

A estratégia para alcançar este objetivo passa por um ensino de qualidade, aliado a uma investigação de 

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

com impacto direto destas atividades nos utentes do HSM/CHULN e na comunidade envolvente. 



 
 
 

Plano de Atividades 2019 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

13 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com os Estatutos da FMUL (Despacho n.º 

5323-A/2018 de 28 de maio) publicados em Diário da 

República n.º 102/2018, 1.º Suplemento, Série II, de 28 

de maio de 2018, dos Órgãos de Governo da FMUL 

fazem parte: o Conselho de Escola; o Diretor; o 

Conselho Científico; o Conselho Pedagógico; e o 

Conselho de Gestão (Anexo I – Órgãos de Governo e 

Gestão da Escola, pp. 35-37). 

Em termos da sua estrutura, a FMUL é composta por 

63   Unidades   Estruturais,   entre   elas,   unidades   de  

 
Figura 1 – Estrutura da FMUL 

ensino, de 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. 

As Unidades Estruturais assumem um papel fundamental para a prossecução da missão da Faculdade e para o 

cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos para o quatriénio 2018-2022, através das atividades 

científica, pedagógica e clínica que desenvolvem. 

A FMUL dispõe ainda de estruturas de apoio técnico e administrativo de suporte às atividades que integram a 

missão da Faculdade, com Regulamento Orgânico próprio (Despacho n.º 6640/2018 de 21 de junho), designadas 

por Serviços Técnico Administrativos, compreendendo os serviços de Gestão Central e as Assessorias 

Institucionais. 

Dos Serviços de Gestão Central fazem parte a Direção de Serviços de Gestão Administrativa, como a Área de 

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

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

Área de Biblioteca e Informação. As Assessorias Institucionais compreendem: a Área de Apoio aos Órgãos de 

Governo; o Instituto de Formação Avançada; o Gabinete de Planeamento Estratégico e Qualidade; o Gabinete de 

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

Gabinete de Apoio ao Estudante. A estrutura orgânica dos Serviços Técnico Administrativos resulta de novas 

necessidades e exigências, quer internas quer externas, sentidas nos últimos anos, que conduziram e implicaram 

http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/FMUL_Estatutos.2018.05.28.pdf
http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/FMUL_Estatutos.2018.05.28.pdf
http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/FMUL_Estatutos.2018.05.28.pdf
http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/NovoRegulamentoOrg%C3%A2nico_FMUL.pdf
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uma reorganização do trabalho desenvolvido e dos próprios serviços (Anexo II - Organograma dos Serviços da 

FMUL, p. 38). 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A principal incumbência da FMUL é formar Médicos com uma sólida formação científica, com capacidade de 

autoaprendizagem e de lifelong learning, com competências de comunicação com os doentes, com os pares e 

com a sociedade, habilitados para trabalhar em equipas profissionais multidisciplinares, atentos aos desafios 

contemporâneos da Saúde e da Ética na Medicina e Ciências da Vida, aptos para integrarem útil e criativamente 

os Sistemas de Saúde em vigor na sociedade e capazes de fazer escolhas informadas relativamente às suas 

carreiras profissionais. 

O Mestrado Integrado em Medicina (MIM), pilar central da FMUL, foi submetido à avaliação e acreditação pela 

A3ES, tendo sido acreditado por 4 anos. No ano letivo 2017/2018 estavam inscritos no MIM 2.167 alunos, tendo 

concluído o curso 377 (dados provisórios de novembro 2018), no ano letivo 2018/2019 estão inscritos 2.153 

alunos. 

No presente ano letivo, 2018/2019, teve início um novo ciclo de estudos, a Licenciatura em Ciências da Nutrição, 

resultado de uma parceria entre a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia e a Faculdade de Motricidade 

Humana, o qual foi acreditado pela A3ES por 6 anos. Neste primeiro ano, foram abertas 30 vagas, às quais 

concorreram 223 candidatos. 

A Faculdade contribui, igualmente, para o desenvolvimento de outras formações académicas, nomeadamente, 

Engenharia Biomédica (em parceria com o Instituto Superior Técnico), Ciências da Saúde (da responsabilidade da 

Reitoria da Universidade de Lisboa, e em parceria com as Faculdades de Ciências, Farmácia, Psicologia e Medicina 

Dentária) e Ciclo Básico de Medicina (parceria com a Universidade da Madeira). 

O ensino pós-graduado é outro pilar forte da FMUL que tem conhecido nos últimos anos um desenvolvimento 

significativo. A Faculdade disponibiliza uma oferta formativa diversificada, potenciada pela inserção no CAML, que 

possibilita aos estudantes uma exposição continuada a um ambiente científico privilegiado. O Programa Doutoral 

do Centro Académico de Medicina de Lisboa (PhDCAML) tem promovido o desenvolvimento da dimensão 

académica e da qualificação da prática clínica, bem como a modernização e o desenvolvimento da investigação, 

da educação médica e da inovação nas ciências da saúde. 

Com o intuito de melhorar a qualidade do ensino pós-graduado, vários cursos de mestrado têm sido avaliados e 

acreditados pela A3ES.  
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No ano letivo de 2017/2018, houve 259 estudantes inscritos nos cursos de doutoramento, 309 nos cursos de 

mestrado e 47 em cursos de especialização. No atual ano letivo, 2018/2019, há 171 inscritos em doutoramentos, 

307 em mestrados e 26 em cursos de especialização (dados provisórios de novembro de 2018). Em termos de 

diplomados, no ano de 2018, 21 estudantes obtiveram o grau de mestre e 23 estudantes obtiveram o grau de 

doutor (dados provisórios de novembro de 2018).  

É ainda de referir, na atualização e aperfeiçoamento da educação médica continuada, o papel desempenhado 

pela formação contínua não conferente de grau, tendo sido organizados, durante 2018, 18 cursos (Cursos de 

Atualização, Cursos de Aperfeiçoamento, Workshops), com um total de 454 inscritos (dados provisórios de 

novembro 2018). 

O Departamento de Educação Médica tem sido também um polo dinamizador da Educação Médica na FMUL, 

promovendo várias iniciativas, sendo de destacar, em 2018, o Plano de Formação em Educação Médica com a 

organização, de várias ações de formação para docentes, em colaboração com o Conselho Pedagógico. 

A investigação científica é outro pilar que a Faculdade tem vindo a promover como parte integrante da Educação 

Médica, pela convicção de que a cultura científica influencia positivamente a qualidade da prática clínica, a 

promoção da investigação e o avanço científico em Medicina, que depois se repercutem na sociedade. 

A FMUL, acreditando que a experimentação da investigação científica em etapas precoces da trajetória académica 

dos seus alunos é fundamental à sua formação em Medicina, possibilita aos jovens alunos da pré-graduação o 

desenvolvimento de projetos de investigação em unidades do CAML, através do Programa “Educação pela 

Ciência”. Em 2018, no âmbito da 21.ª edição deste Programa, foram desenvolvidos 40 projetos de investigação 

por 57 alunos.  

A investigação científica é desenvolvida nas Unidades Estruturais, no iMM e nos Centros de Investigação 

formalmente reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), nomeadamente, o Instituto de Saúde 

Ambiental (ISAMB) e o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL). A atividade científica dos 

docentes, investigadores e médicos que trabalham nas instituições que integram o CAML é retratada e pode ser 

apreciada através da qualidade e quantidade de publicações. Em 2018, registam-se 553 publicações CAML 

indexadas na Web of Science, sendo o nº total de citações de 409 (Web of Science, novembro 2018). É ainda de 

salientar que, durante o ano de 2018, foram depositados no Repositória da Universidade de Lisboa 3.246 

documentos, entre artigos em Revistas Internacionais (852), artigos em Revistas Nacionais (298), Dissertações de 

Mestrado (468), Teses de Doutoramento (256) e Trabalhos Finais do MIM (1.372). 

Quer ao nível da atividade científica, como da atividade pedagógica e da atividade clínica da FMUL, a ação 

desenvolvida pelas Unidades Estruturais assume grande relevância, no sentido do cumprimento e prossecução da 

missão da Faculdade. O trabalho desenvolvido pelos docentes e investigadores é reconhecido interna e 
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exteriormente, reconhecimento este expresso nas várias nomeações, distinções e prémios atribuídos em várias 

áreas e vertentes. 

No sentido de estimular a excelência nas diversas dimensões da formação da FMUL, ensino, educação médica e 

investigação, foram instituídas várias distinções atribuídas anualmente, como: o Diploma de Mérito, atribuído aos 

alunos com melhor média em cada ano curricular; o Prémio FMUL / CGD de Excelência, que distingue os alunos 

com melhor classificação, no primeiro e segundo ciclos; o Prémio de Mérito Pedagógico da FMUL – Prémio 

Professor Doutor J. Gomes-Pedro, que distingue o docente ou grupo de docentes que se tenham destacado na 

melhoria da Educação Médica; o Prémio GAPIC David-Ferreira, atribuído ao melhor trabalho final do MIM.  

A qualidade do ensino e das atividades científica, pedagógica e clínica têm contribuído para a promoção da FMUL, 

quer no seio da Universidade de Lisboa, quer a nível nacional e internacional. Com o objetivo de continuar a 

projetar a Faculdade, ampliar o reconhecimento e o impacto da formação ministrada e da ciência produzida na 

sociedade em geral, tem-se vindo a promover a imagem da FMUL, através de melhorias nos principais meios de 

informação e comunicação, nomeadamente no portal (247.330 vistas), newsletter (média de visualizações por 

edição de 2.343) e redes sociais (11.067 seguidores) (dados provisórios de novembro de 2018).  

Ao nível da cooperação institucional e relações externas, a FMUL tem estabelecido vários protocolos e tem vindo 

a consolidar a sua rede de parceiros, com a Universidade de Lisboa, o CAML, a AEFML, a Associação dos Antigos 

Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa (AAAFML), a AIDFM e com diversas instituições afiliadas, entre 

outros. Como forma de promover a internacionalização dos seus estudantes, a Faculdade tem ainda consolidado 

convénios e protocolos com instituições internacionais, tendo sido assinados, em 2018, 6 novos protocolos (dados 

provisórios de novembro 2018). Ainda neste âmbito, no ano letivo 2017/2018, a FMUL acolheu 125 alunos em 

mobilidade incoming, tendo incentivado a participação dos seus alunos e colaboradores em programas de 

mobilidade outgoing, nos quais participaram, 194 alunos.  

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

sociedade civil, cujos contributos serão futuramente úteis para o plano estratégico da Escola. A Faculdade tem, 

ainda, dado continuidade ao seu compromisso de responsabilidade social, tendo em 2018 organizado 5 iniciativas 

de solidariedade (dados provisórios de novembro 2018). 

A modernização organizacional tem sido uma preocupação constante, tendo em vista tornar a Faculdade uma 

instituição moderna e inovadora, quer em termos da própria estrutura, tendo sido publicado o novo Regulamento 

Orgânico (a 21 de junho de 2018), quer no âmbito dos processos quer de procedimentos. 

Tem sido, igualmente, preocupação da FMUL zelar pelas suas instalações – espaços de ensino, investigação, 

biblioteca(s) / salas de estudo e espaços administrativos – no Edifício Central e no Edifício Egas Moniz, bem como 

pelos seus equipamentos e recursos. Em 2018, é de destacar a conclusão das obras de remodelação da Biblioteca 
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Central, as obras em curso de recuperação da Aula Magna e as obras de finalização do Edifício Reynaldo dos 

Santos. A Faculdade tem ainda garantido o suporte e administração dos sistemas informáticos e de comunicação 

a toda a comunidade FMUL.  

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

segurança e saúde aos seus colaboradores e utentes/clientes. A FMUL tem estado atenta a esta área, tendo sido 

desenvolvidas várias iniciativas, entre elas o Plano de Segurança. 

Garantir a qualidade é uma premissa central e transversal a toda a Faculdade, de modo a cumprir de forma 

exemplar a sua missão e, simultaneamente, atender ao estabelecido pela Universidade de Lisboa no que diz 

respeito à implementação do Sistema Integrado da Qualidade da Universidade de Lisboa.  

Para garantir a qualidade, a FMUL tem desenvolvido várias atividades, nomeadamente a submissão de processos 

de acreditação dos seus ciclos de estudo à A3ES, bem como outras iniciativas com vista à melhoria contínua, quer 

dos processos de ensino e avaliação dos alunos, quer das formas de organização da Escola, das suas estruturas e 

dos serviços prestados. No âmbito da avaliação sobre a qualidade de desempenho dos Estabelecimentos de 

Ensino Superior, a FMUL foi ainda sujeita, em 2017, à avaliação institucional pela A3ES. 
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A estratégia definida pela FMUL deverá estar integrada na estratégia da Universidade de Lisboa, que tem como 

Visão: “… promover a sua coesão e espírito identitário, atrair os melhores estudantes, promover a interação da 

Universidade de Lisboa com o tecido produtivo e os poderes públicos, promover o rejuvenescimento, a 

qualificação e a mobilidade dos Recursos Humanos, reforçar a capacidade de intervenção e inf luência da 

Universidade de Lisboa em espaços internacionais estratégicos, assegurar a consolidação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, criar oferta cultural para a Universidade e para a Cidade de Lisboa, promover a 

responsabilidade social e as atividades de desporto, saúde e bem-estar na Universidade de Lisboa bem como 

melhorar as infraestruturas ao dispor da comunidade académica.” 

 

A FMUL, tendo presente a visão da Universidade de Lisboa e as áreas estratégicas dos últimos anos, e com o 

intuito de cumprir a sua missão, definiu para o período de 2018/2020 os seguintes objetivos estratégicos (OE), 

retratados na figura 2, e enquadrados nas diretrizes da Universidade de Lisboa (quadro 2). 

 

Figura 2 – Áreas e Objetivos Estratégicos da FMUL 2018/2020 
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Quadro 2 – Quadro Sinóptico dos Objetivos Estratégicos da Universidade de Lisboa e da FMUL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1

Garantir um Ensino de 

Excelência

OE2

Promover a Inovação e a 

Investigação Científica

OE3

Dinamizar a 

Internacionalização e as 

Relações Externas

OE4

Fomentar a 

Modernização 

Administrativa

A - Promover a coesão e o espírito 

identitário da ULisboa

B - Atrair os melhores estudantes

C - Promover a interação da ULisboa 

com o tecido produtivo e os poderes 

públicos

D - Promover o rejuvenescimento, a 

qualificação e a mobilidade dos RH

E - Reforçar a capacidade de 

intervenção e de influência da 

ULisboa em espaços internacionais 

estratégicos

F - Assegurar a consolidação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade

I - Melhorar as infraestruturas ao 

dispor da comunidade académica

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

E 
D

E 
LI

SB
O

A

FACULDADE DE MEDICINA

 

 

 

Para cada objetivo estratégico (OE) a FMUL estabelece vários objetivos operacionais (OO) retratados no quadro 3. 
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Quadro 3 – Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais para 2019 

OE1:  
Garantir um Ensino de Excelência 

OO1: Garantir a qualidade do Ensino Pré-Graduado. 

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

OO3: Promover a Educação Médica. 

 

OE2:  
Promover a Inovação e a Investigação Científica 

OO4: Estimular o interesse pela atividade científica no seio da comunidade estudantil. 

OO5: Promover a participação da FMUL em projetos de investigação nacionais e internacionais. 

OO6: Fomentar a cultura de empreendedorismo e inovação na comunidade académica. 

OO7: Assegurar uma gestão eficaz da produção científica. 

 

OE3:  
Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas 

OO8: Garantir o compromisso com a Universidade de Lisboa. 

OO9: Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais nas vertentes do Ensino, Clínica e 
Investigação. 

OO10: Promover a projeção da FMUL a nível nacional e internacional. 

OO11: Estreitar as relações com a sociedade cívil. 

 

OE4:  
Fomentar a Modernização Administrativa 

OO12: Garantir a qualidade institucional e a melhoria contínua dos serviços prestados. 

OO13: Desenvolver um modelo integrado de comunicação. 

OO14: Promover a qualificação, valorização e satisfação profissional dos recursos humanos. 

OO15: Implementar melhorias ao nível das infraestruturas físicas e tecnológicas. 

OO16: Assegurar de forma eficiente e sustentável a gestão financeira da FMUL. 
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Os objetivos operacionais (OO) são materializados em diversas iniciativas e atividades previstas para 2019, 

traduzidas e avaliadas em indicadores de acordo com o QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização para 

2019 (Anexo III, pp. 39-43). 

 

4.1. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

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 aos 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. 

Garantir um Ensino de Excelência (OE1) é assim uma das preocupações centrais da FMUL e, para alcançar este 

objetivo, propõe-se em 2019 a: Garantir a qualidade do Ensino Pré-Graduado (OO1); Dispor de uma oferta 

formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade (OO2); Promover a Educação Médica (OO3).  

 

 OO1: Garantir a qualidade do Ensino Pré-Graduado. 

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

FMUL. Neste sentido, a Faculdade tem vindo a submeter a acreditação prévia todos os novos cursos e todos os 

ciclos de estudos em funcionamento na FMUL estão acreditados pela A3ES, garantindo assim a qualidade dos 

mesmos. 

No âmbito do MIM, a FMUL pretende em 2019 submeter à A3ES um pedido de alteração do plano de estudos, 

resultante da reforma do plano de estudos dos anos clínicos proposta pela Comissão de Implementação da 

reforma do Ensino Clínico. 

Quanto ao ensino pré-clínico, e passados 10 anos sobre a reforma do mesmo, dar-se-á início a uma reflexão sobre 

o funcionamento deste ciclo de estudos, nomeando para tal uma Comissão de Avaliação do Ensino Pré-Clínico. 

Após a aprovação do novo modelo do Trabalho Final, proceder-se-á à implementação do novo Regulamento do 

Trabalho Final do MIM junto dos alunos que no ano letivo 2018/2019 frequentam o 4.º ano. Ainda no domínio do 

MIM, pretende-se implementar um novo Regulamento de Creditações. 

Com o propósito de melhorar os procedimentos de suporte ao Ensino têm sido desenvolvidas várias iniciativas, 

entre as quais, a aplicação móvel App myFenix. Trata-se de um projeto que visa o registo da assiduidade e a 

avaliação de cada atividade letiva e que irá, a médio prazo, responder à simplificação/desmaterialização de 
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processos e procedimentos académicos e administrativos, oferecendo um vasto conjunto de funcionalidades quer 

a alunos quer a docentes. Esta aplicação, durante o ano letivo de 2018/2019, está a ser implementada de forma 

experimental apenas ao nível do 1.º ano do MIM, sendo essencial a adesão de docentes e alunos para a 

concretização deste projeto. 

De igual modo, serão desenvolvidas novas potencialidades na leitura ótica de exames, no que se refere à 

informação a ser enviada aos docentes. A implementação da Análise Estrutural de Exames permitirá obter uma 

análise qualitativa dos exames corrigidos por leitura ótica, sendo disponibilizadas às equipas docentes 

informações qualitativas relativas à fiabilidade, dificuldade e discriminação dos exames. 

Ainda no âmbito do Ensino Pré-Graduado, saliente-se a colaboração da FMUL em outras formações académicas, 

entre as quais se destaca a Licenciatura em Ciências da Nutrição, com início no ano letivo 2018/2019, e à qual se 

candidataram 223 estudantes para as 30 vagas atribuídas. A Faculdade desenvolverá esforços para que as suas 

formações académicas continuem a suscitar o interesse dos alunos do secundário para que sejam alvo de uma 

procura significativa. 

 

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

A FMUL leciona uma vasta oferta ao nível da formação pós-graduada potenciada pela integração no CAML. Os 

programas existentes – Cursos de Especialização, Mestrados e Doutoramentos – visam promover o 

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

desenvolvimento da investigação, da educação médica e da inovação das ciências da saúde. Neste sentido e de 

forma a garantir um ensino de qualidade, a FMUL irá prosseguir com o processo de avaliação e acreditação dos 

ciclos de estudos pós-graduados junto da A3ES, destacando-se a submissão à A3ES do novo Mestrado em 

Investigação Biomédica. 

 

 OO3: Promover a Educação Médica. 

A Educação Médica na FMUL, nos últimos anos, tem vindo a ganhar uma outra dinâmica. Em 2018, é de destacar 

o Plano de Formação em Educação Médica, com várias ações de formação dirigidas a docentes, coordenadores e 

regentes das várias áreas disciplinares e unidades curriculares. Para além destas ações de formação, em 2019, 

pretende-se diversificar a oferta de cursos de formação contínua não conducentes de grau (cursos de atualização, 

cursos de aperfeiçoamento e Workshops). No âmbito deste objetivo procurar-se-á, ainda, estimular a 

participação no concurso ao Prémio de Mérito Pedagógico da FMUL – Prémio Professor Doutor J. Gomes-Pedro, 
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que visa distinguir o docente ou grupo de docentes que mais se destacou pelo seu contributo para a melhoria da 

Educação Médica na Faculdade. 

 

 

4.2. PROMOVER A INOVAÇÃO E A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICAS 

Uma das áreas estratégicas da FMUL é a Promoção e a Inovação da Ciência (AE2) desenvolvendo-se iniciativas de 

estímulo à atividade científica, ao empreendedorismo e à disseminação da ciência. 

De forma a Promover a Inovação e a Investigação Científicas (OE2) procurar-se-á, em 2019: Estimular o interesse 

pela atividade científica no seio da comunidade estudantil (OO4); Promover a participação da FMUL em projetos 

de investigação nacionais e internacionais (OO5); Fomentar a cultura de empreendedorismo e inovação na 

comunidade académica (OO6); Assegurar uma gestão eficaz da produção científica (OO7). 

 

 OO4: Estimular o interesse pela atividade científica no seio da comunidade estudantil.  

A FMUL, considerando a importância da atividade científica para o desenvolvimento do conhecimento em 

Medicina e para a excelência da prática médica, tem vindo a promover a investigação desde os primeiros anos da 

formação em Medicina, uma vez que a vivência da ciência e a experiência da investigação devem fazer parte 

integrante da trajetória académica dos alunos de Medicina. 

Neste sentido, e dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido neste campo, procurar-se-á 

impulsionar a participação dos alunos no Programa “Educação pela Ciência” / Bolsas CHULN/FMUL e no concurso 

ao Prémio GAPIC David-Ferreira, para o melhor trabalho final / tese de mestrado do MIM. Para tal, procurar-se-á 

fazer uma divulgação mais ampla da plataforma Find the Investigator you are looking for, junto dos alunos tanto 

da pré como da pós-graduação, bem como ampliar a própria rede de investigadores envolvidos. 

 

 OO5: Promover a participação da FMUL em projetos de investigação nacionais e internacionais. 

Se no passado a maior parte dos fundos para a investigação científica provinha de fundos nacionais, hoje em dia é 

cada vez mais necessário estar atento aos concursos internacionais, até pela mais-valia que oferecem ao 

promoverem a participação e integração em redes internacionais.  

Assim, a FMUL propõe-se a fomentar a participação da Faculdade em projetos de investigação nacionais e 

internacionais, através de uma estratégia de comunicação e divulgação de programas de financiamento e dando 

suporte na submissão e gestão de projetos junto da comunidade científica da Faculdade. 
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 OO6: Fomentar a cultura de empreendedorismo e inovação na comunidade académica. 

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser realizado para fomentar a Inovação e o Empreendedorismo, a 

FMUL pretende desenvolver várias iniciativas junto da comunidade académica, entre as quais, a organização do 

1.º Congresso de Inovação da FMUL, a realização de workshops com uma vertente prática nas áreas de inovação e 

empreendedorismo, e a identificação, no seio da comunidade FMUL, de interessados em participar em atividades 

colaborativas internacionais, nomeadamente no quadro do EIT Health. 

 

 OO7: Assegurar uma gestão eficaz da produção científica. 

A produção científica é um indicador de grande impacto para investigadores e instituições, concorrendo para o 

posicionamento nos rankings nacionais e internacionais e para a dotação orçamental atribuída às Instituições de 

Ensino Superior. Neste sentido, desenvolver-se-á uma proposta para a implementação de uma plataforma de 

gestão da produção científica da comunidade FMUL, que permita de forma eficiente e eficaz a recolha, 

armazenamento, validação e pesquisa de referências da publicação científica. 

Em termos de produção científica a Faculdade pretende, ainda, dar continuidade ao projeto de ampliar o número 

das suas coleções e depositantes da comunidade FMUL no Repositório da Universidade de Lisboa. 

 

 

4.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 

Num ambiente cada vez mais global, a Internacionalização e as Relações Externas (AE3) é uma área estratégica 

essencial que a FMUL tem vindo a desenvolver, ampliando a sua rede de relações nacionais e internacionais, 

projetando-se e afirmando-se como uma instituição de referência a nível do ensino e da investigação 

Com vista a Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas (OE3) a Faculdade propõe-se assim a: 

Garantir o compromisso com a Universidade de Lisboa (OO8); Ampliar a rede de parcerias nacionais e 

internacionais nas vertentes do Ensino, Clínica e Investigação (OO9); Promover a projeção da FMUL a nível 

nacional e internacional (OO10); Estreitar as relações com a sociedade civil (OO11). 
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 OO8: Garantir o compromisso com a Universidade de Lisboa. 

A FMUL continuará firmemente empenhada na consolidação do compromisso que mantém com a Universidade 

de Lisboa, dando todo o seu apoio e prestando toda a sua colaboração a diversas iniciativas promovidas pela 

Universidade.  

Neste sentido, é intenção da Faculdade aprofundar a sua participação nas Redes Temáticas da Universidade de 

Lisboa, preparando o enquadramento da FMUL na Rede “Espaço” e numa nova Rede Temática – “Promoção da 

Saúde por uma Universidade Sustentável". 

A Faculdade pretende ainda divulgar o seu espólio museológico no website "Património Universidade de Lisboa", 

no âmbito do projeto "A Universidade de Lisboa e o Património", que nasceu sob a égide do Ano Europeu do 

Património Cultural (2018). 

 

 OO9: Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais nas vertentes do Ensino, Clínica e 

Investigação. 

Com o propósito de se afirmar como instituição de referência no ensino médico e na investigação biomédica, 

tanto no panorama nacional como no internacional, a FMUL continuará a procurar novas oportunidades de 

estabelecer relações de cooperação com instituições congéneres nacionais e internacionais. 

O HSM, enquanto hospital universitário, é a instituição nuclear para o ensino da medicina clínica ministrado pela 

FMUL. No entanto, e de modo a assegurar a necessária diversidade, qualidade e eficiência do ensino e da 

formação prestados, a Faculdade continuará o seu trabalho de consolidação da sua Rede de Instituições Afiliadas.  

Por outro lado, a FMUL empenhar-se-á na celebração de novos protocolos, identificando parceiros e alargando a 

sua rede no plano internacional, nomeadamente entre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.  

 

 OO10: Promover a projeção da FMUL a nível nacional e internacional. 

No sentido de projetar a FMUL, a nível nacional e internacional, é indispensável abrir as portas ao exterior e aos 

desafios da cooperação, dando a conhecer o que a Faculdade faz em termos formativos, pedagógicos e 

científicos. Para tal, irá proceder-se à produção de materiais institucionais promocionais bilingues, 

nomeadamente, uma brochura e um vídeo de apresentação institucional da FMUL. 

Na projeção da Faculdade no plano nacional é fundamental ter em consideração o principal público-alvo, os 

alunos do Ensino Secundário. Com o objetivo de alcançar este público no momento do seu ingresso no Ensino 
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Superior, a FMUL propõe-se continuar a organizar e a participar em eventos dirigidos a alunos do Ensino 

Secundário de forma autónoma e/ou integrada nas comitivas da Universidade de Lisboa. 

No domínio da internacionalização, a FMUL pretende prosseguir com o processo de equivalência de grau 

estrangeiro, bem como elaborar uma proposta de Regulamento para os Programas de Mobilidade. 

 

 OO11: Estreitar as relações com a sociedade civil. 

A FMUL, como instituição do ensino superior cujo propósito é preparar as gerações de médicos para interagir no 

tecido social e com a sociedade, não pode alhear-se e isolar-se do meio envolvente. Foi neste sentido que foi 

constituído, em 2018, o Conselho de Cidadãos (Despacho 38/2018, 6 de junho). 

Em 2019, a Faculdade dará continuidade a este objetivo com a organização do 1.º Encontro do Conselho de 

Cidadãos, que constituirá um fórum de reflexão e ponderação sobre os desafios presentes e futuros que se 

colocam ao Ensino Superior e às Escolas Médicas, bem como sobre as estratégias a adotar para superar esses 

mesmos desafios. 

Como uma Escola aberta ao exterior, a FMUL tem vindo a assumir a sua responsabilidade social, propondo-se a 

continuar a organizar e a participar em várias iniciativas deste índole, nomeadamente através do projeto 

Faculdade de Ajudar. 

 

 

4.4. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Uma outra área estratégica passa pela organização e modernização administrativa, pois a FMUL 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. 

Com o intuito de Fomentar a Modernização Administrativa (OE4) a Faculdade procurará: Garantir a qualidade 

institucional e a melhoria contínua dos serviços prestados (OO12); Desenvolver um modelo integrado de 

comunicação (OO13); Promover a qualificação, valorização e satisfação profissional dos recursos humanos 

(OO14); Implementar melhorias ao nível das infraestruturas físicas e tecnológicas (OO15); Assegurar de forma 

eficiente e sustentável a gestão financeira da FMUL (OO16). 
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 OO12: Garantir a qualidade institucional e a melhoria contínua dos serviços prestados. 

No âmbito deste objetivo, irá desenvolver-se o projeto de implementação do Sistema Interno de Garantia de 

Qualidade na FMUL, em conformidade com as diretrizes e o Regulamento do Sistema Interno de Garantia de 

Qualidade da Universidade de Lisboa, tendo em vista requerer futuramente a respetiva certificação junto da 

A3ES. De forma a dar início a este projeto pretende-se em 2019 proceder à elaboração do Manual de Qualidade. 

Ainda tendo em vista a melhoria da qualidade institucional irá ser criado o Barómetro "FMUL em Números", 

permitindo, através de vários indicadores, caracterizar e monitorizar as atividades desenvolvidas ao nível  das 

áreas estratégicas. 

No seguimento do trabalho desenvolvido no âmbito do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD), nomeadamente das ações de formação e de sensibilização, do levantamento e mapeamento de 

processos e de dados e a identificação de eventuais riscos, serão implementadas as propostas de melhoria 

apresentadas no relatório final do projeto. 

A Faculdade dará ainda continuidade ao projeto das bibliotecas setoriais, o qual consiste em fazer um 

levantamento da situação atual de cada uma delas e apresentar propostas de melhorias e de intervenção. 

O acolhimento e o apoio à comunidade estudantil nas áreas de desenvolvimento pessoal, social e profissional tem 

sido um propósito da FMUL, juntando-se à AEFML e desenvolvendo em parceria vários projetos. Exemplos disso 

são: o Mentoring, que visa uma melhor integração dos novos alunos no ambiente académico e social, através de 

um acompanhamento psicopedagógico; o Espaço S, com o objetivo de prestar apoio psicológico aos estudantes; 

o  Solvin’ It, que  corresponde a um projeto de peer-teaching com a dinamização de sessões periódicas de 

educação pelos pares; o Mentoring 2.0, que visa o acompanhamento, interação e discussão entre internos do Ano 

Comum ou Formação Específica e um conjunto de alunos dos anos clínicos. A Faculdade propõe-se, assim, a 

continuar a apoiar os seus alunos através da dinamização de diversas iniciativas de âmbito científico, social e 

assistencial. 

A segurança e saúde no trabalho tem sido uma preocupação constante da FMUL, neste domínio está prevista a 

conclusão do Plano de Segurança do Edifico Central e a revisão do Plano de Segurança do Edifício Egas Moniz. 

A sustentabilidade ambiental tem sido, igualmente, outra das preocupações da Faculdade. Paralelamente à 

gestão e manutenção do funcionamento da Faculdade, tem-se procurado fazer uma gestão ambiental cuidadosa 

ao nível do consumo de energia, água, resíduos recicláveis, resíduos perigosos, materiais recicláveis e mobilidade, 

prevendo-se para 2019 a redução de consumíveis de impressão. 
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 OO13: Desenvolver um modelo integrado de comunicação. 

Comunicar de forma eficiente e eficaz é fundamental tanto ao nível interno como externo, sobretudo para 

projetar a Faculdade no panorama nacional e internacional. A comunicação institucional tem sido uma das 

apostas da FMUL nos últimos anos e, em 2019, procurará dar continuidade a este trabalho com a implementação 

de um novo portal, com uma maior difusão da newsletter (news@fmul) e com a expansão das redes sociais 

(Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn). 

 

 OO14: Promover a qualificação, valorização e satisfação profissional dos recursos humanos. 

A Faculdade considera que a qualificação dos seus colaboradores reflete-se no seu desempenho e na qualidade 

do trabalho desenvolvido e nos serviços prestados. Neste sentido, têm sido implementadas medidas de incentivo 

à melhoria da qualificação do pessoal não docente. Em 2019, a FMUL continuará a investir em ações de formação 

de acordo com as necessidades e tendo em consideração as áreas relevantes e estratégicas para os serviços da 

Faculdade, exemplo disso, será a formação em Contabilidade de Gestão. 

Para além da formação profissional, a FMUL continuará também a apoiar e a investir na qualificação académica 

do pessoal não docente, nomeadamente através do Programa de Apoio Financeiro de Formação Académica, com 

a atribuição de bolsas de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento. 

 

 OO15: Implementar melhorias ao nível das infraestruturas físicas e tecnológicas. 

A FMUL, mediante as necessidades e na medida das suas possibilidades orçamentais, continuará a investir 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. Para 2019, prevêem-se várias 

iniciativas, tais como: a inauguração e entrada em funcionamento do Edifício Reynaldo dos Santos; a modulação e 

integração de novos processos de gestão académica no sistema Fénix; a implementação da nova versão da 

plataforma eLearning Moodle de apoio ao ensino; o funcionamento do Portal do Colaborador no quadro do 

sistema SAP e a implementação do novo website da Biblioteca-CDI. 
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 OO16: Assegurar de forma eficiente e sustentável a gestão financeira da FMUL. 

Assegurar uma gestão financeira eficiente e sustentável da Faculdade requer uma execução rigorosa e contida 

dos recursos financeiros, nesse sentido, iniciar-se-á a implementação da Contabilidade de Gestão na FMUL. A 

informação no âmbito da contabilidade de gestão será útil para apoiar o Conselho de Gestão nos processos 

internos de gestão pública e contribuirá para a responsabilização na prestação de contas. De forma a dar início a 

este processo irá ser realizada formação profissional nesta área e o sistema SAP será parametrizado. 
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A Faculdade, para prosseguir a sua missão, cumprir com os seus objetivos e assegurar as suas atribuições, contou, 

em 2018, com um corpo de 767 profissionais, constituído por 588 docentes, 8 investigadores, 157 não docentes e 

14 bolseiros. Tendo em consideração as necessidades dos Serviços e no sentido da consolidação do número dos 

seus recursos humanos, prevê-se, para o ano de 2019, um crescimento moderado dos mesmos. 

 

Quadro 4 - Recursos Humanos em 2018 e Previsão para 2019 

Categorias 2018
Previsão

 2019

Docentes 588 599

Investigadores 8 10

Bolseiros 14 14

Não Docentes  157 160

Total 767 783  
                                                               Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

Em termos de Recursos Financeiros, o valor previsto do orçamento para 2019 é de 18 931 381 €, encontrando-se 

a respetiva previsão orçamental (receitas próprias e despesas) retratada, em percentagem e por rúbrica, nas 

figuras 3 e 4 e, de forma mais detalhada, nos quadros relativos à previsão das receitas e das despesas para 2019 

(Anexo IV, pp. 44-45). 

 

Figura 3 – Previsão das receitas próprias para 2019 por rúbrica orçamental (%) 

 
     Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Figura 4 – Previsão da despesa para 2019 por rúbrica orçamental (%) 

 
                                    Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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ANEXO I: Composição dos Órgãos de Governo 

 

DIRETOR e SUBDIRETORES 

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

CONSELHO DE GESTÃO 

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

CONSELHO DE ESCOLA 2017-2020 

Presidente: Prof. Doutor José Manuel Morão Cabral Ferro  
Vice-Presidente: Dr.ª Maria de Belém Roseira 
Membros Externos:  
Dr.ª Maria de Belém Roseira  
Dr. João Almeida Lopes 
Docentes e Investigadores: 
Prof. Doutor António Cândido Vaz Carneiro 
Prof. Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Prof. Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Prof. Doutor 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: 
Aluna Joana Esteves Ribeiro Rodrigues (iniciou mandato a 06/07/2018) 
Aluna Carolina Isabel de Jesus e Sá (iniciou mandato a 06/07/2018) 
Aluna Francisco Estorninho da Mata Santana Ramos (iniciou mandato a 06/07/2018) 

Aluno Rúben Tomás Martins d’Elvas Leitão (17/06/2016 a 05/07/2018) 
Aluna Ana Filipa Antunes do Carmo (17/06/2016 a 05/07/2018) 
Aluno Miguel Ângelo Silva Miranda (17/06/2016 a 05/07/2018) 
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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 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) 

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)  

 
 

 

CONSELHO CIENTÍFICO 2018-2022 

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

O Conselho Científico da FMUL é composto por 22 Professores e Investigadores, assim distribuídos: 
19 Professores e Investigadores Doutorados da Faculdade: 
Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino 
Professor Doutor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
Professor Doutor José Luis Bliebernicht Ducla Soares 
Professor Doutor Rui Manuel Martins Victorino 
Professora Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Professora Doutora Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Professora Doutora Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira 
Professor Doutor Miguel Augusto Rico Botas Castanho 
Professor Doutor Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro 
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Professora Doutora Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto 
Professora Doutora Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião 
Professor Doutor António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Professor Doutor António José Feliciano Barbosa 
Professor Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Professor Doutor Alexandre Valério de Mendonça 
Professora Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa 
Professor Doutor Paulo Sérgio de Matos Figueira da Costa 
Professor Doutor Manuel Diamantino Pires Bicho 
Professora Doutora Maria Isabel Silvério Fonseca Soares 
 
1 Representante das Unidades de Investigação da Faculdade: 
Professor Doutor António Cândido Vaz Carneiro 

2 Representantes das Unidades de Investigação do iMM-JLA: 
Professor Doutor Bruno Miguel de Carvalho e Silva Santos 
Professora Doutora Luísa Maria Vaqueiro Lopes 
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ANEXO II: Organograma dos Serviços 
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ANEXO III: QUAR – Quadro de Responsabilização 2019 

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

Organismo: FACULDADE DE MEDICINA

MISSÃO

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OE3: Dinamizar a internacionalização e as Relações Externas

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

EFICÁCIA

QUAR - Quadro de avaliação e responsabilização  |  ANO 2019

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

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

sentido de serviço à comunidade." [Estatutos da Faculdade de Medicina da ULISBOA]

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

O
E2

O
E3

O
E4

Ind.16 - Data de conclusão da parametrização do sistema SAP no âmbito da 

Contabilidade de Gestão
NSA 2.º semestre 50% set

Ind.15 - N.º de horas de formação do pessoal não docente em Contabilidade de Gestão
NSA 128 50% NSA

Ind.14 - N.º de bolsas atribuídas ao pessoal não docente no âmbito do Programa de 

Apoio Finaceiro de Formação Académica
4 5 50% >5

Ponderação 15%OO16: Assegurar de forma eficaz e sustentável a gestão financeira da FMUL

OO14: Promover a qualificação, valorização e satisfação profissional dos recursos humanos Ponderação 15%

Ind.13 - Verba disponível para a formação profissional do pessoal não docente 14 300 € 15 000 € 50% >15 000 €

11 068 12 000 35% >12 000

Ind.11 - N.º de visualizações da newsletter 18 744
[8 edições)

20 000 35% >20 000

Ind.12 - N.º seguidores nas redes sociais

Ponderação 15%

Ind.10 - Data da implementação de um novo portal NSA 2.º semestre 30% 3.º trimestre

OO13: Desenvolver um modelo integrado de comunicação

Ponderação 10%

Ind.8 - N.º de instituições afiliadas para o ensino 51 53 50% >53

Ind.9 - N.º de protocolos com entidades dos PALOP 15 17 50% >17

OO9: Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais nas vertentes de Ensino, Clínica e Investigação

Ponderação 15%

Ind.6 - N.º de eventos para a promoção da inovação e empreendedorismo ND 13 60% >13

Ind.7 - N.º de interessados em participar em colaborações internacionais do EIT Health 3 10 40% >10

OO6: Fomentar a cultura de empreendedorismo e inovação na comunidade académica

Ponderação15%

Ind.4 - N.º  de projectos de investigação financiados por entidades nacionais ±134
[2017]

134 50% >134

Ind.5 - N.º de projectos de investigação finaciados por entidades internacionais ±40
[2017]

40 50% >40

OO5: Promover a participação da FMUL em projetos de investigação nacionais e internacionais

Ind.3 - N.º de candidaturas ao Prémio GAPIC David-Ferreira 22 30 35% ≥30

Ind.2 - N.º de candidaturas ao Programa "Educação pela Ciência" / Bolsas CHLN/FMUL 35 40 35% ≥40

Desvios

35%

Ponderação 15%

Valor 2018 Meta 2019 Peso Superação

OO4: Estimular o interesse pela atividade científica no seio da comunidade estudantil
Ind.1 - N.º de investigadores registados na plataforma "Find the investigator you are 

looking for"
53 75 40% ≥75

Objetivos / Indicadores
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

QUALIDADE

O
E1

O
E4

NSA

Ind.37 - Data de funcionamento do Portal do Colaborador ao nível sistema SAP NSA 1.º trimestre 15% 1.º trimestre

Ind.38 - Data de implementação do novo website da Biblioteca-CDI NSA 2.º semestre 20% 3.º trimestre

Ind.36 - Data de implementação da nova versão da plataforma e-Learning Moodle NSA 1.º trimestre 20% janeiro

Ind.35 - N.º de novos processos de gestão académica modulados e integrados no 

sistema Fénix
ND ND 15% ND

Ind.32 - Data de conclusão da revisão do Plano de Segurança do Edifício Egas Moniz NSA 2.º semestre 12,5% 1.º semestre

Ind.34 - Data de inauguração e entrada em funcionamento do Edifício Reynaldo dos 

Santos
NSA 1.º semestre 30% 1.º trimestre

Ind.33 - Unidades de consumíveis de impressão -  toners 86 82 10% > - 5%

OO15: Implementar melhorias nas infraestruturas físicas e tecnológicas Ponderação 20%

Ind.31 - Data de conclusão do Plano de Segurança do Edifício Central NSA 2.º semestre 12,5% 1.º semestre

Ind.30 - Data de conclusão do relatório com propostas de intervenção no âmbito do 

projeto Bibliotecas Sectoriais
NSA 2.º trimestre 12,5% 1.º trimestre

Ind.27 - Data da divulgação e publicação da 1.ª edição do  Barómetro  "FMUL  em 

Números"
NSA 4.º trimestre 10% 3.º trimestre

Ind.29 - N.º de novas iniciativas de apoio à comunidade estudantil no âmbito dos 

projetos Mentoring, Solvin't e Espaço S
8 12 12,5% >12

Ind.28 - % de medidas aplicadas no âmbito do RGPD NSA 30% 15% >30%

Ponderação 30%

Ind.17 - Submissão à A3ES do pedido de alteração do plano de estudos do MIM com a 

reforma do plano de estudo dos anos clínicos
NSA 2.º semestre 20% 1.º semestre

30%

Valor 2018 Meta 2019 Peso Superação DesviosObjetivos / Indicadores

Ind.26 - Data da publicação do Manual de Qualidade NSA 4.º trimestre 15% 3.º trimestre

Ind.21 - % de adesão dos docentes à aplicação móvel App myFenix na avaliação das 

atividades letivas do 1.º ano
NSA 75% 10% >75%

10%223

Ind.24 - N.º de ciclos de estudos pós-graduados acreditados 

OO2: Dispor de uma oferta formativa Pós-Graduada diversificada e de qualidade Ponderação 30%

OO12: Garantir a qualidade institucional e a melhoria contínua dos serviços Ponderação 20%

1 1 50%

OO1: Garantir a qualidade do Ensino Pré-Graduado

>275

Ind.18 - Data do Despacho de Nomeação da Comissão de Avaliação do Ensino Pré-Clínico NSA 1.º semestre 20% 1.º trimestre

Ind.20 - Data de publicação do novo Regulamento de Creditações NSA 2.º semestre 10% 1.º semestre

275

Ind.25 - N.º de ciclos de estudos pós-graduados em processo de avaliação 4 5 50% NSA

Ind.22 - % de adesão dos alunos à aplicação móvel App myFenix na avaliação das 

atividades letivas do 1.º ano
NSA 75% 10% >75%

Ind.23 - N.º de candidatos à Licenciatura em Ciências da Nutrição no ano letivo 

2019/2020

Ind.19 - Aplicação do novo Regulamento do Trabalho Final do MIM aos alunos a 

frequentar o 4.º ano do MIM, no ano letivo 2018/2019
NSA 2.º semestre 20% 1.º semestre
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EFICIÊNCIA

15% 1.º semestre

15% NSA

Ponderação 15%

O
E1

O
E2

O
E3

OO7: Assegurar uma gestão eficiente da produção científica 
Ponderação 20%

24/abr

2

março/abril

2

15%

OO11: Estreitar as relações com a sociedade civil
Ponderação 15%

Ind.45 - Reuniões para preparação do enquadramento da participação da FMUL nas 

Redes Temáticas da ULisboa "Promoção da Saúde por uma Universidade Sustentável" e 

"Espaço"

NSA ND 30% NSA

Ind.44 - Data de disponibilização de peças do espólio museológico da FMUL no website 

"Património ULisboa"
NSA 2.º semestre 70% 3.º trimestre

Ind.53 - N.º de iniciativas de solidariedade e responsabilidade social 5 6 50% >6

Ind.52 - Data de realização do 1.º Conselho de Cidadãos NSA jan 50% NSA

Ind.50 - Data do Dia do Candidato

Ind.51 - N.º de eventos dirigidos aos estudantes em que a FMUL participa

2.º semestre

Ind.43 - Data de produção da proposta para a implementação de uma plataforma de 

gestão da produção científica
NSA 1.º semestre 50% 1.º semestre

OO8: Reafirmar e reforçar o compromisso com a ULisboa

OO10: Promover a projeção da FMUL a nível nacional e internacional

NSA

Ind.42 - N.º de colecções/depositantes da comunidade FMUL no Repositório.ULisboa 3 246 3 500 50% >3 500

Ind.41 - N.º Cursos de Formação Contínua 18 14 35% NSA

Ind.40 - N.º Candidaturas ao Prémio de Mérito - Prof. Doutor João Gomes Pedro 4 6 30% >6

OO3: Promover a Educação Médica Ponderação 25%

Ind.39 - N.º Ações de Formação em Educação Médica para Docentes 5 15 35% NSA

35%

Valor 2018 Meta 2019 Peso Superação DesviosObjetivos / Indicadores

Ind.46 - N.º de pedidos de equivalência de grau estrangeiro 254 125 15% >125

Ind.49 - Data de divulgação do vídeo institucional NSA 2.º semestre 20% 1.º semestre

Ind.48 - Data de divulgação da brohura institucional bilingue NSA 2.º semestre 20% 1.º semestre

Ind.47 - Data de publicação do Regulamento para os Programas de Mobilidade NSA

Ponderação 25%
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Ind. 1 Ind. 19 Ind. 37

Ind. 2 Ind. 20 Ind. 38

Ind. 3 Ind. 21 Ind. 39

Ind. 4 Ind. 22 Ind. 40

Ind. 5 Ind. 23 Ind. 41 

Ind. 6  Ind. 24  Ind. 42

Ind. 7 Ind. 25 Ind. 43

Ind. 8 Ind. 26 Ind. 44

Ind. 9 Ind. 27 Ind. 45

Ind. 10 Ind. 28 Ind. 46

Ind. 11 Ind. 29 Ind. 47

Ind. 12 Ind. 30 Ind. 48

Ind. 13 Ind. 31 Ind. 49

Ind. 14 Ind. 32 Ind. 50

Ind. 15 Ind. 33 Ind. 51

Ind. 16 Ind. 34 Ind. 52

Ind. 17  Ind. 35 Ind. 53

Ind. 18 Ind. 36

Relatório de Atividades  da Área de 

Biblioteca e Informação

Relatório de Atividades do Gabinete 

Técnico - Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades do Gabinete 

Técnico - Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades da Área Financeira 

e Patrimonial

Relatório de Atividades do Gabinete 

Técnico - Edificado e Sustentabilidade

Relatório de Atividades Área Académica e 

Relatório de Atividades Instituto de 

Formação Avançada

Portal E-Learning FMUL e Ulisboa 

Despacho do Diretor - Regulamento para 

os Programas de Mobilidade
[http://www.medicina.ulisboa.pt/sobre-a-

fmul/despachos-do-diretor/]

Relatório de Atividades da Área AcadémicaAtas de reuniões de trabalho RGPD

Relatório de Atividades do GAE

Atas das reuniões

Website Património Ulisboa
[https://www.ulisboa.pt/info/patrimonio]

Relatório de Atividades  da Área de 

Biblioteca e Informação (CDI) + Relatório 

de Atividades do Gabiente de 

Planeamento e Qualidade

Repositório.Ulisboa

Relatório de Atividades  da Área de 

Biblioteca e Informação (CDI)

Relatório de Atividades da Unidade de 

Formação Contínua

Página da Unidade de Formação Contínua 

no site da FMUL
[http://www.medicina.ulisboa.pt/ensino/formacao-

avancada/formacao-continua/cursos-de-actualizacao/]

Actas de reuniõs do Conselho Pedagógico

Relatório de Atividades do Departamento 

de Educação Médica

Pág. portal da FMUL: Find investigator you 

are looking you…
[http://www.medicina.ulisboa.pt/investigacao/gapic/find-

the-investigator-you-are-looking-for/]

Plataforma de Gestão de Projetos; Pág. 

portal da FMUL: Programa "Educação pela 

Ciência"
[http://www.medicina.ulisboa.pt/investigacao/gapic/pro

mover-a-investigacao-cientifica/programa-educacao-pela-

ciencia/]

Registo de candidaturas Prémio GAPIC 

David-Ferreira; Pág. portal da FMUL Prémio 

GAPIC David Ferreira
[http://www.medicina.ulisboa.pt/investigacao/gapic/pro

mover-a-investigacao-cientifica/premio-gapic-david-

ferreira/]

Despacho do Diretor - Regulamento do 

Trabalho Final do MIM 
[http://www.medicina.ulisboa.pt/sobre-a-

fmul/despachos-do-diretor/]

Despacho do Diretor - Regulamento de 

Creditações [http://www.medicina.ulisboa.pt/sobre-

a-fmul/despachos-do-diretor/]

Relatório de Atividades da Área dos Pólos 

Administrativos

Fontes de verificação

Portal da Área de Biblioteca e Informação 

(CDI) no portal da FMUL
[http://www.biblioteca.medicina.ulisboa.pt/]

Relatório de Atividades da Área dos Pólos 

Administrativos

Portal da DGES: Acesso ao Ensino Superior
[https ://www.dges .gov.pt/pt/noticia/acesso-ao-

ens ino-superior-2018?canal=sou-

insti tui%C3%A7%C3%A3o]

Relatório de Atividades da Área Académica

Relatório de Atividades do Instituto de 

Formação Avançada

Portal A3ES 
[http://www.a3es .pt/pt/acreditacao-e-

auditoria/resultados-dos-processos-de-

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

Relatório de Atividades do Instituto de 

Formação Avançada

Manual de Qualidade da FMUL

Portal FMUL: 1.ª publicação do Barómetro 

"FMUL em números"

Relatório de Atividades do GPEQ

Portal da FMUL 

[http://www.medicina.ul i sboa.pt/]

Relatório de Atividades do Gabinete de 

Relações Públicas,

Internacionais e Comunicação

Newsletter 

[http://news.medicina.ul i sboa.pt/]

Relatório de Atividades do Gabinete de 

Relações Públicas, Internacionais e 

Comunicação

Relatório de Atividades do Gabinete de 

Relações Públicas, Internacionais e 

Comunicação + Facebook FMUL + Twitter 

FMUL + Linkd'In FMUL + Instagram FMUL

Relatório da Área de Recursos Humanos e 

Vencimentos

Email do Gabinete de Apoio aos Órgãos de 

Governo - Divulgação de resultados

Relatório de Atividades da Área de Recursos 

Humanos e Vencimentos e da Área 

Financeira e Patrimonial

Relatório da Área Financeira e Patrimonial

Portal A3ES [http://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-

auditoria/resultados-dos-processos-de-

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

Despacho do Diretor: Nomeação da 

Comissão de Avaliação do Ensino Pré-

Clínico [http://www.medicina.ulisboa.pt/sobre-a-

fmul/despachos-do-diretor/]

Relatório de Atividades das Unidades 

Estruturais

Relatório de Atividades das Unidades 

Estruturais

Relatório de Atividades do GIE

Relatório de Atividades do GIE

Pág. do Portal da FMUL: Rede de 

Instituições Afiliadas
[http://www.medicina.ul i sboa.pt/ens ino/rede-de-

insti tuicoes-afi l iadas/]

Relatório de Atividades da Área Académica

Protocolos registados na Direção
[http://www.medicina.ulisboa.pt/sobre-a-

fmul/protocolos/]

Relatório de Atividades Faculdade Ajudar

Relatório da Área de Recursos Humanos e 

Vencimentos

Brochura Bilíngue

Vídeo Institutcional

Pág. Dia do Candidato no Portal FMUL
[http://www.medicina.ulisboa.pt/acontece-na-

fmul/atividades-para-alunos/dia-do-candidato/]

Relatório de Atividades Gabinete de 

Relações Públicas, Internacionais e 

Comunicação

Convocatória e ata da reunião do Conselho 

de Cidadãos
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GLOSSÁRIO

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

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

NA (não atingiu) OE (Objetivo Estratégico)

Orçamento (em milhões de euros)

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços

Estimado Executado Desvios

18 931 381,00 €

Não-Docentes 157 160

Total 767 783

Investigadores 8 10

Bolseiros 14 14

Desvios

Docentes 588 599

Meios Disponíveis

Recursos Humanos
Existentes

31.10.2018
Planeados Executados
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ANEXO IV: Previsão das Receitas e Despesas para 2019 

 

Previsão das receitas próprias para 2019 por rúbrica orçamental (€) 

Receita 
Orçamento 

2019 

Total Orçamento 18 931 381 € 

    OE 12 197 598 € 

    Transferências AP (FCT, IST, ACSS) 2 013 866 € 

    Fundos Europeus 26 950 € 

    RP  4 692 967 € 

Propinas Formação Inicial 2 328 999 € 

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 893 050 € 

Outras Taxas (emolumentos) e juros de mora 289 134 € 

Prestação de Serviços Laboratório 163 637 € 

Venda de Bens e Serviços - Outros  219 248 € 

Aluguer de espaços e equipamentos 735 416 € 

Transferências Correntes (Inst. s/ fins lucrativos e Privadas) 63 383 € 

Juros 100 € 

                             Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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Previsão da despesa para 2019 por rúbrica orçamental (%) 

Rúbricas 
Orçamento 

2019 

Despesas Pessoal 13 863 877 

   Docentes e Investigadores 10 054 179 

   Não Docentes 3 809 698 

Aquisição de Bens 407 411 

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 255 189 

   Gastos com Reagentes 60 768 

   Gastos Economato (mat. secretaria e toners) 15 357 

    Limpeza e higiene 24 730 

   Outros bens 51 367 

Aquisição de Serviços 2 602 529 

   Encargos das instalações (água, eletricidade e gás) 1 010 800 

   Limpeza e Higiene 438 733 

   Comunicações 28 418 

  Deslocação e estadas 59 421 

   Vigilância e Segurança 232 567 

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 361 708 

   Formação e Seminários 19 222 

   Serviços de natureza informática 2 461 

   Outros Serviços 449 199 

Aquisições de bens de capital 1 707 476 

   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 7 500 

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico, Equip. Adm.) 1 699 976 

Juros e outros encargos 169 704 

   Outros encargos financeiros 169 704 

Transferências Correntes 180 384 

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Outras, famílias 180 384 

Total 18 931 381 

                            Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 
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