
 

 

Designação do Projeto Equipamentos para Novos Programas de Ensino 

Superior na área da Saúde por Simulação Avançada 

Multidisciplinar 

Código do Projeto LISBOA-07-5674-FEDER-000004 

Objetivo Principal Investir na educação, na formação e na formação 

profissional para aquisição de competências e a 

aprendizagem ao longo da vida 

Região de Intervenção Lisboa 

Entidade Beneficiária FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

LISBOA 

Data da aprovação 14-10-2016 

Data de início 02-01-2017 

Data de conclusão 27-09-2017 

Custo Total Elegível 1.389.266,55 EUR 

Apoio Financeiro da União 

Europeia 

FEDER – 694.633,27 EUR 

Apoio Financeiro Público 

Nacional/Regional 

0 EUR 

Objetivos, atividades e 

resultados esperados 

A presente operação tem como principais objetivos 

estratégicos: 

 Proporcionar um ensino de excelência na 

área das ciências médicas, incluindo nos 

programas curriculares, o ensino por 

simulação alargado a todos os anos e 

unidades curriculares do Mestrado 

Integrado de Medicina da FMUL; 

 Possibilitar e facilitar a integração da 

componente simulação na avaliação dos 

alunos pré-graduados; 

 Realizar formação de alunos ou médicos 

recém-graduados como formadores na área 

da simulação, captando e atraindo os 

mesmos para o corpo clínico do CHLN; 

 Realizar formação conjunta de equipas 



 

 

multidisciplinares no âmbito do trabalho do 

BO, CI, Urgência/Emergência, entre outros; 

 Efetuar o treino de equipas 

multidisciplinares no transporte de doentes; 

 Realizar treino e formação específica em 

técnicas invasivas e diferenciadas em 

diversas áreas; 

 Desenvolver áreas híbridas 

educacionais/experimentais com 

abordagem interprofissional e 

multidisciplinar; 

 Proporcionar Programas de Ensino e 

formação de excelência passíveis de 

acreditação e reconhecimento internacional 

por boas práticas em simulação avançada; 

 Contribuir para a afirmação internacional da 

FMUL, nomeadamente através da captação 

de alunos estrangeiros; 

 Facilitar a integração da FMUL em redes 

europeias de ensino e investigação. 

De forma indireta e através dos resultados 

proporcionados pelos programas de ensino e 

formação na prática clínica é ainda objetivo da 

presente operação: a excelência clínica endógena 

com impacto positivo na qualidade assistencial e no 

outcome clínico dos doentes.  

Resultados Esperados: 

N.º de Alunos beneficiados com equipamentos 

destinados à criação de novos programas do ensino 

superior à luz do mercado de trabalho: 2.170 

alunos/ano a partir de 2017 

Esta operação permitirá ainda apostar no 

desenvolvimento de novos programas de ensino 

que visam aumentar e diversificar a oferta de cursos 

não conferentes de grau académico, que incluam o 

treino por simulação multidisciplinar em áreas 

emergentes e pouco exploradas com base nas 

inovadoras tecnologias de simulação avançada de 

alta-fidelidade, respondendo adequadamente às 



 

 

necessidades do mercado no âmbito da Medicina e 

dos cuidados de saúde. 

Possibilitará ainda o desenvolvimento de programas 

de ensino e/ou formação inovadores, em Portugal, 

com recurso à simulação avançada de alta-

fidelidade, no âmbito de ações públicas de boas 

práticas em saúde, nomeadamente nas áreas de 

suporte básico de vida, prevenção de quedas de 

idosos, cuidados assistenciais, preparação para 

situações de catástrofe, transporte de doentes, 

entre outros.  

 

 

 

 

 


