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Nota Introdutória 

 

No âmbito do Plano de Acção para o triénio 2012-2015 da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa, explicitado no Programa de Candidatura à Direcção da Faculdade, procedeu-se à elaboração do 

Relatório de Actividades 2013 e do Plano de Acção 2014 para apresentação à Assembleia da Faculdade. 

A concretização da fusão da Universidade Clássica e Técnica representa uma oportunidade para reforçar 

o papel da FMUL na Academia, constituindo-se como núcleo para o desenvolvimento duma grande área 

de intervenção académica nas Ciências da Vida e da Saúde. É para a realização desse objectivo que a 

articulação e sinergias no âmbito do Centro Académico de Medicina (CAML) são fundamentais e 

constituirão uma grande mais-valia para a nossa Instituição, contribuindo para um novo paradigma de 

desenvolvimento científico consubstanciado na Convergência das BioCiências e da Medicina com as 

Ciências Físicas, a Engenharia e Tecnologia.  

De acordo com os Estatutos em vigor a direcção do Centro Académico de Medicina passou a ser 

desempenhada pelo Presidente do Conselho de Administração do HSM-CHLN, sendo o Director da 

Faculdade membro da Direcção do CAML. 

Vivemos um período de enorme constrangimento financeiro e indecisão que podem asfixiar as 

instituições universitárias e limitar a sua autonomia e dinamismo.  

Na Faculdade repercutem-se linearmente as dificuldades conhecidas.  

Impõe-se nova visão política e organizativa do sistema universitário que liberte recursos e potencie as 

reformas necessárias e, simultaneamente, assegure os mecanismos internos que minimizem as 

consequências negativas sobre a nossa organização e o cumprimento da nossa missão académica. 

Nessa dimensão, a Faculdade tem acompanhado através dos mecanismos institucionais ao dispôr, como 

a Comissão Mista e a Direcção do Centro Académico, a evolução e modernização indispensáveis no 

HSM-CHLN que permitam salvaguardar a qualidade do ensino pré e pós-graduado da Medicina, a 

capacidade de intervenção dos responsáveis académicos e a sua posição no contexto da organização 

hospitalar, tendo como objectivos fundamentais a qualidade, eficácia e dimensão académica da 

Medicina Clínica e dos serviços prestados à Comunidade. Partilharemos todos os esforços e iniciativas 

que se venham a desenvolver para assegurar ao HSM-CHLN os meios indispensáveis para o exercício da 

sua missão, não apenas na região geográfica em que se integra, mas como unidade de referência 

nacional e internacional com os financiamentos adequados à verdadeira natureza da sua missão. Com 

efeito, a actividade clínica dos docentes da Faculdade constitui, também, expressão da nossa actividade, 

do nosso Serviço à Comunidade e da responsabilidade social enquanto insituição pública, facto que é 

frequentemente subvalorizado ou mesmo ignorado. 
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No âmbito da Investigação Científica a Faculdade manteve a política de apoio financeiro e logístico 

possível à acção do IMM que celebrou o seu décimo aniversário neste ano. O sucesso da sua actividade é 

também um asset e uma vitória da Faculdade e da estratégia definida e cumprida, desde o início. 

Reafirma-se a necessidade de planeamento progressivamente mais integrado para a gestão e 

organização de actividades comuns e de interesse mútuo, sem que isso deva ser percebido como 

intromissão indevida na esfera da autonomia das instituições. 

Existem outros Centros e Laboratórios de Investigação da Faculdade que não integram o IMM, 

principalmente associados à Medicina Clínica, como o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa 

(CCUL) que resultou da incorporação no Centro de Cardiologia de docentes e investigadores no âmbito 

da Cirurgia Vascular e o recém-constituído Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) criado pela 

convergência endógena de docentes-investigadores de várias unidades para potenciar intervenção 

científica e incrementar competitividade, iniciativa que teve todo o apoio da Direcção da Faculdade.  

O objectivo desta reorganização foi claro: promover centros de investigação fortes em áreas com 

complementaridade (molécula/célula- órgão/indivíduo - indivíduo/sociedade), dinamizar a investigação e 

reforçar a coesão do bloco ensino-investigação e facilitar o apoio logístico e administrativo de acordo 

com as necessidades, possibilitando uso mais racional dos recursos disponíveis. 

Apoiámos, também, a constituição do Centro de Investigação Clínica (CIC), no âmbito do CAML, 

procurando organizar com maior eficácia a extensa actividade desenvolvida em ensaios clínicos e na 

introdução de inovação terapêutica. 

Em conformidade com este desideratum foi desencadeado um projecto de obtenção de informação 

actualizada sobre a actividade dos Institutos, Centros de Investigação e Clínicas Universitárias, que possa 

constituir um retrato fidedigno da actividade desenvolvida e constituir uma base realista para a tomada 

de decisões tendo como objectivo promover rentabilização da sua acção e constituir base mais sólida 

para a definição de um programa estratégico de acção para o Futuro. A sua análise está em curso e será 

objecto de relatório específico a comunicar oportunamente. 

Estas iniciativas pareceram-nos indispensáveis para assegurar uma participação activa e melhor 

articulação de toda a Faculdade e do CAML no projecto de criação da Área ou Colégio de Ciências da 

Vida e da Saúde na nova Universidade e, também, para uma gestão mais rigorosa de recursos e 

planeamento de iniciativas transversais e pluri-institucionais. 

Na apresentação do Plano de Acção 2014 adoptou-se um modelo suficientemente flexível de modo a 

permitir os ajustamentos que se venham a revelar necessários perante adaptações inevitáveis às diversas 

contingências com que somos confrontados. Constitui um documento estratégico de apoio ao Quadro 

de Avaliação e Responsabilização – QUAR – e ao processo de tomada de decisão e enuncia acções 

indispensáveis para a concretização de iniciativas programadas e/ou em curso. 
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A execução técnica destes documentos, sob a minha orientação, esteve a cargo de um grupo de trabalho 

dirigido pelo Secretário Coordenador da Faculdade, Dr. Luís Pereira. 

O presente Relatório de Actividades 2013 e o Plano de Acção 2014 serão submetidos, nos termos do 

previsto no n.º 2 do artigo 21.º dos Estatutos da FMUL à apreciação e aprovação pela Assembleia da 

Faculdade de Medicina. 

 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 7 de Março de 2014 

 

O Director 

Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes 
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I. Enquadramento Estratégico do Programa de Mandato 

 

O Programa de Mandato do Director (2012-2015) traduziu o compromisso com o desenvolvimento da 

Faculdade de Medicina, mantendo a divisa Uma Escola que honra o passado e constrói o futuro e o 

programa que se apresenta à Assembleia da Faculdade integra-se nessa visão estratégica que foi 

sufragada pela re-eleição ocorrida em 2012 e que corresponde a uma instituição empenhada na 

investigação e na inovação e comprometida como uma praxis clínica de modernidade e qualidade, como 

pilares fundamentais para um ensino médico moderno e transformador.   

Os objectivos fundamentais foram: 

• Consolidação do Centro Académico de Medicina de Lisboa pelo reforço da organização da 

Faculdade e melhorando a sua performance global, procura activa de sinergias e melhor 

articulação com o IMM e o HSM-CHLN; 

• Reforço da rede de afiliação institucional englobando hospitais e centros de saúde indispensáveis 

ao ensino médico de qualidade e com ratios adequados de discente/docente;  

• Implementação de medidas de aperfeiçoamento e ajustamento da reforma curricular de modo a 

melhorar a sua eficácia e a consolidação duma oferta pedagógica diversificada e aberta aos 

desafios intelectuais e científicos do tempo presente;  

• Fomento da investigação como pilar duma educação médica de base científica, aberta à 

inovação e à sua incorporação inteligente na praxis clínica; 

• Participação clínica activa como expressão real da dimensão pública e social global da acção da 

Faculdade de Medicina que inclui a prestação de serviço à Comunidade no âmbito da actividade 

clínica dos seus docentes. 

 

Missão da FMUL 

 

A Missão da Faculdade está consignada nos Estatutos aprovados e será proposta a sua manutenção no 

ajustamento decorrente da sua aprovação no âmbito da nova Universidade de Lisboa: A formação de 

médicos, o ensino e a investigação em Medicina e Ciências Biomédicas 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, reconhecimento do mérito e sentido 

de serviço à comunidade. 

Corresponde à visão estratégica que se reafirma para a FMUL: Desenvolver a Faculdade de Medicina e o 

Centro Académico de Medicina como pilar da nova Universidade e, desse modo, consolidar posição 

cimeira no panorama nacional e assegurar relevância no contexto internacional. 
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Manter-se-á uma estratégia de actuação que promova integração funcional e eficácia às várias áreas de 

intervenção consubstanciadas na figura 1, que foram objecto de actuação coordenada, quer no 

lançamento de novas iniciativas, quer no reforço de projectos em curso. 

 

 

Figura I 

Estratégia de actuação 

 

 

 

II – Relatório de actividades do ano de 2013 

O Relatório do ano de 2013 tem como objectivo proporcionar avaliação objectiva e quantificável dos 

níveis de eficácia e eficiência institucional alcançados na prossecução das iniciativas desenvolvidas, 

contribuindo para fundamentação mais rigorosa das propostas de acção apresentadas para o ano de 

2014. 

 

II.I. Ensino 

 Formação inicial pré-graduada 

O objectivo prioritário da FMUL é ensinar para a profissão médica, educar na Ciência e na Cultura, 

promover conhecimento e inovação pela Investigação e formar homens e mulheres livres, capazes de 

contribuírem de forma útil e activa para o desenvolvimento do seu País. 
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No Mission Statement da FMUL estes objectivos estão claramente enunciados: Formar médicos com 

sólida formação científica, capazes de auto-aprendizagem e capacidade para lifelong-learning, com 

competências em comunicação com os doentes, inter-pares e com a sociedade, habilitados a trabalhar em 

equipas profissionais multidisciplinares, atentos aos desafios contemporâneos em Saúde 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. 

A reforma do ensino iniciada em 2007/08 foi completada e todos os estudantes em 2012/2013 fizeram a 

sua formação de acordo com o modelo de ensino implementado pela Reforma. A concretização dos seus 

objectivos permitiu reafirmar os seus princípios, promover a modernização da organização curricular 

com áreas integradas de ensino, facilitar a aquisição de competências profissionais, da comunicação ao 

exercício clínico, da formação ética à dimensão social da Medicina e à Saúde Pública, baseadas em sólida 

educação científica e traduzindo visão unitária e integrada da educação pré-graduada orientada para a 

Medicina Clínica. A integração das disciplinas tradicionais em áreas curriculares, o fortalecimento da 

cooperação entre as ciências fundamentais e a medicina clínica de modo a reforçar a dimensão científica 

do ensino clínico, a exposição precoce dos alunos à realidade prática da clínica, o reforço da intervenção 

pedagógica em Medicina Geral e Familiar, a redução das horas de contacto e o estímulo à maior 

iniciativa dos estudantes nas opções curriculares e no desenvolvimento da investigação científica são 

objectivos que têm vindo a ser  prosseguidos e concretizados desde então. 

As adaptações indispensáveis nos 4.º e 5.º anos requerem reorganização departamental dos serviços 

clínicos, nomeadamente em Medicina e Cirurgia, competência que pertence exclusivamente ao 

Conselho de Administração do HSM-CHLN. 

Na apreciação da actividade desenvolvida importa considerar alguns indicadores académicos: 

 

 

 
Quadro I 

Síntese de Indicadores de Formação Inicial (MIM) 2012/2013 

 

Alunos 1.º ano / 1.ª vez 330 

Alunos protocolo da Univ. Madeira 36 

Alunos Concurso especial licenciados 42 

Total de novos alunos 398 

Total de estudantes inscritos 2163 

Total de trabalhadores estudantes no MIM 135 

Total de diplomados no MIM (2011/2012) 360 

Índice de variação do n.º estudantes (ref.2005) 46,2% 

Índice de variação do O.E. (ref. 2005) 2,8% 
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O.E. por estudante do MIM 5.0003,79€ 

Taxa de insucesso por ano escolar < 8% 

Taxa de insucesso dos 6 anos curso Valor médio 5% 

Percentagem que termina o MIM em 6 anos 91% 

Média da classificação final do MIM (2011/2012) 15,78 

Instituições envolvidas estágio clínico 205 

Alunos em mobilidade – outgoing 145 

Alunos em mobilidade – incoming 135 
 

Fonte: Área Académica 

 

O número de alunos que ingressaram no Mestrado Integrado em Medicina registou uma evolução 

crescente entre 2005/2006 e 2008/2009, tendo-se mantido com valores aproximados desde então até 

2012/2013. 

A taxa global de insucesso, quer por abandono no 1º ano, quer pela necessidade de repetição de ano é 

francamente baixa <8%, mas constitui motivo de preocupação, está a ser analisada pela Divisão 

Académica, mas numa primeira apreciação poderá ser influenciada pelo número de trabalhadores-

estudantes, cujas obrigações profissionais podem dificultar o normal aproveitamento académico. 

 

 

 

 

Figura II 

Total de novos alunos e acesso através do Concurso Especial para Licenciados 
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Fonte: Área Académica 
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A partir de 2007/2008 com a imposição ministerial de abertura de vagas no âmbito do Decreto-Lei nº 

393-B/99, de 2 de Outubro e, mais tarde, com carácter obrigatório, através do Decreto-Lei nº 40/2007, de 

20 de Fevereiro, há um novo contingente de alunos de pré-graduação, o qual corresponde até 15% do 

mínimo de vagas do contingente geral a partir do ano lectivo 2011/2012 e cujo processo de admissão 

contempla metodologia própria que inclui entrevista pessoal. 

 

Figura III 

Nº de Total de Alunos/Ano Inscritos no MIM na FMUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Área Académica 

 

Apesar do número de entradas de novos alunos ter vindo a estabilizar, o número total de alunos inscritos 

regista uma tendência de aumento, desde 2005/2006, facto que denunciámos e que necessita correcção. 

Partilhamos da preocupação expressa do exagerado número de alunos e da repercussão potencialmente 

negativa na qualidade do ensino e no desenvolvimento profissional futuro. 

 
Quadro II 

Número Total de Alunos Inscritos por Ano Curricular 

 
Ano 

Curricular 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1º Ano 301 328 343 372 352 355 361 363 

2º Ano 296 314 321 299 339 328 331 317 

3º Ano 294 347 349 385 368 390 381 381 

4º Ano 224 263 320 329 365 346 383 363 

5º Ano 244 236 273 328 340 383 360 404 

6º Ano 185 231 225 258 312 318 362 335 

 

Fonte: Área  Académica 
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As figuras seguintes ilustram claramente a inadequação e insustentabilidade financeira da estratégia que 

o Ministério anterior impôs para a admissão de alunos em Medicina e que não foi ainda objecto de 

reavaliação. 

Em sucessivas ocasiões públicas tive a oportunidade de tomar posição sobre esta matéria denunciando a 

falsidade de conceitos e ideias que fizeram caminho no espaço público da informação, nomeadamente, 

sobre a apregoada carência de médicos e a necessidade de importação destes profissionais por 

incapacidade formativa das Escolas Médicas nacionais. Este foi um equívoco com um preço elevadíssimo 

para o País, que motivou decisões críticas como a constante imposição de novos numerus clausus 

mediante artifícios semânticos para ultrapassar a oposição expressa por muitos de nós. As 

consequências desta política desastrosa estão à vista de todos: incapacidade de assegurar formação pós-

graduada a todos os alunos que completaram o Curso de Medicina, desvalorização da profissão através 

de excesso de oferta de profissionais, má utilização de recursos financeiros que deveriam ter sido 

aplicados na modernização das escolas existentes e que eram suficientes para as necessidades do País 

como os factos o vieram a comprovar, em vez de financiamento de experiências pedagógicas, 

porventura interessantes, mas dissociadas da realidade e da efectiva capacidade financeira do sistema 

universitário. Ouvem-se agora clamores para a redução abrupta da admissão de novos alunos, alguns 

provindo de quem concordou com a política anterior, manipulando eventuais receios da comunidade 

académica sobre a sua empregabilidade futura, mas sem referência às decisões difíceis que se impõem e 

à necessidade de uma política coerente e inteligente de Educação Médica e organização dos serviços de 

Saúde. 

A minha posição foi sempre clara sobre este assunto. Considero indispensável a formulação duma nova 

política para a Educação Médica, desde o acesso até à formação pós-graduada, ao conhecimento tão 

correcto quanto possível das necessidades futuras, ao encerramento de escolas excedentárias e sem 

capacidade formativa adequada, o compromisso claro dos Ministérios da Educação e Saúde para uma 

nova organização dos hospitais e centros de saúde para o ensino e formação em Medicina e, finalmente, 

uma nova estrutura do financiamento para o ensino médico e para as instituições onde se realiza.  

Sem esta visão global receio que os clamores levantados sobre o excesso de alunos sirvam apenas para 

vir a legitimar medidas de redução do orçamento das instituições universitárias e a consequente dotação 

do Orçamento do Estado. 

A nossa realidade é muito clara e bem evidenciada nos quadros subsequentes que confirmam o 

desinvestimento progressivo na Educação Médica. 

O número de alunos que ingressaram no Mestrado Integrado em Medicina em 2013 (398), manteve a 

tendência de aumento, verificada no período compreendido entre 2005 e 2013, durante o qual o número 

de alunos de formação inicial aumentou 46,2% e o incremento no orçamento público foi de 2,8% (Figura 

IV). 
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Figura IV 

Índice de variação do n.º de Estudantes e Orçamento de Estado (dotação corrigida sem integração 
do saldo da gerência anterior e sem Contrato de Confiança/Fundo de Solidariedade), tendo por 

referência valores de 2005 (%) 
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A comparticipação pública por aluno registou, nesse período, variação negativa de 30% (de 7.117,31€ em 

2005 para 5.003,79€ em 2013), tendo sido compensada pelo aumento das receitas próprias (Figuras V e 

VI). 

 

Figura V 

Orçamento de Estado (dotação corrigida sem integração do saldo da gerência anterior e sem 
Contrato de Confiança/ Fundo de Solidariedade) / Estudantes (€) 
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Fonte: Área Financeira e Área Académica 
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Figura VI 

Índice de variação das dotações financeiras: Orçamento de Estado e Receitas Próprias, tendo por 
referência valores de 2005 (dotações corrigidas sem saldo da gerência anterior e sem Contrato de 

Confiança/Fundo de Solidariedade) (%) 

15,4

3,1

31,1

11,9 13,110,9 13,0 14,4
22,2

16,5

-6,6

2,8

-6,3

7,8
2,05,5

-25

0

25

50

75

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Receitas próprias Orçamento de Estado  
Fonte: Área  Financeira  

 

O modelo integrador nas ciências fundamentais, minimizando a separação entre disciplinas e 

aproximando ciclos básico e clínico, a exposição precoce dos alunos à medicina prática, familiar e 

hospitalar, mediante estágios nos Centros de Saúde e nas instituições hospitalares afiliadas, 

prosseguidos pela Reforma do Ensino iniciada em 2007, têm vindo a ser acompanhados através da 

realização periódica e sistemática de processos de avaliação. Estes processos contam com o apoio dos 

serviços específicos da Faculdade (Avaliação Interna e Garantia da Qualidade - AIGQ) que procedem à 

implementação, recolha e tratamento dos respectivos dados e foram conduzidos, em 2013, pelo 

Conselho Pedagógico (avaliação das aulas teóricas), pelas Coordenações Pedagógicas de Ano com a 

participação activa da Associação de Estudantes e os relatórios das comissões pedagógicas de ano. 

Constituem um mecanismo de controle de qualidade activamente participado por docentes e discentes. 

Reflectindo a permanente avaliação dos programas das várias áreas disciplinares, na sequência das 

recomendações da avaliação externa e de um processo alargado de debate interno, com a participação 

dos vários órgãos de decisão e com a intervenção activa dos Coordenadores de ano, das Comissões de 

curso, dos docentes e discentes e após aprovação pelos órgãos da Faculdade e da Universidade, 

concretizaram-se alterações do plano curricular consideradas necessárias para melhorar a eficácia do 

ensino. 

Não obstante a redução do financiamento, a FMUL manteve níveis muito elevados de aproveitamento 

educativo, com manutenção de reduzida taxa de insucesso escolar (na globalidade, valor inferior a 8% 
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por ano escolar e no conjunto dos seis anos curriculares, um valor médio de 5%), satisfação dos alunos 

face ao novo modelo de organização do curso, eficiência comparável em relação ao anterior plano 

curricular medida pelas classificações obtidas pelos discentes, aceitação generalizada e maior satisfação 

das equipes docentes.  

A legislação impôs a atribuição duma titulação – Licenciatura em Estudos Básicos de Medicina – após os 

alunos completarem os três primeiros anos, decisão com a qual manifestámos claramente a nossa 

discordância, pela ausência de qualquer significado prático e pela oposição clara ao conceito de 

formação unificada e interdependente que consubstanciou a reforma curricular adoptada pela 

Faculdade. 

A duplicação do número de diplomados assim obtidos serve apenas propósitos de índole estatística, sem 

qualquer tradução prática efectiva. 

Importa ainda realçar que, em média, a percentagem de alunos que termina o curso/MIM no tempo 

previsto para a sua conclusão (6 anos), é de 91%.  

 
Figura VII 

Número Total de Diplomados em Medicina + Estudos Básicos de Medicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: A partir do ano lectivo 2009/2010, para além do grau de Mestre, a FMUL passou a conferir o grau de Licenciado em 
Estudos Básicos de Medicina, aos alunos que concluem os três primeiros anos curriculares.   
 

Fonte: Área  Académica 
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designámos por – Parceria para o Ensino – foi consolidada. Esta política iniciada no primeiro mandato 

2005-2007 procurou reforçar a qualidade e diversidade da oferta educativa durante o 3º ano – estágio 

hospitalar na disciplina de Introdução à Clínica – e no ciclo clínico, proporcionando maior diversidade de 
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inatingível se o ensino ficasse confinado ao Hospital de Santa Maria e foi decisiva para o sucesso da 

experiência prática do 6.º ano profissionalizante.  

 

Quadro III 

Evolução do número de instituições de saúde envolvidas no Estágio Clínico do 6.º ano  
 

Instituições  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Hospitais  13 13 13 15 17 23 33 34 

Centros de 

Saúde 
84 87 101 117 152 145 156 171 

Totais 97 100 114 132 169 168 189 205 

 

Fonte: Área  Académica 

 

Manteve-se o modelo de contrato de Livre-Docência para os médicos dessas instituições afiliadas 

envolvidos no ensino, cuja remuneração foi indexada à duração da acção formativa.  

No ano lectivo de 2012/2013 os custos relativos à expansão do ensino nos 1º e 2º anos, na área da 

Medicina Geral e Familiar, foi de 130.621,00€ e no segundo semestre do 3º ano, o Estágio Hospitalar, de 

8 semanas, foi de  153.988,95€, totalizando 284.609,95€. 

A Mobilidade Académica continuou a registar elevada procura, mais 6,9% em relação ao ano anterior, 

com um total de 280 alunos, no ano lectivo de 2012/13, em incoming e outgoing e por tipo de programa, 

(QuadroIV). 

No âmbito dos programas de mobilidade, a Cooperação Internacional, em conjunto com a Avaliação 

Interna e Garantia de Qualidade e com o apoio dos alunos do Conselho Pedagógico, procedeu à 

elaboração de uma escala de conversão das classificações obtidas em mobilidade que, após aprovação por 

parte dos Órgãos, passou a ser implementada para os alunos outgoing a partir do ano lectivo 2012/2013. 

De modo a que os alunos preparem a sua mobilidade de uma forma informada e de modo a que possa 

existir maior sucesso no processo de mobilidade, a partir da candidatura para 2013/2014, o Núcleo de 

Cooperação Internacional procedeu à realização de sessões de esclarecimento presenciais, destinadas a 

mobilidade de estudos para 4.º e 5.º anos curriculares e para o estágio clínico do 6.º ano. 

Os alunos que se encontram a realizar mobilidade na Faculdade de Medicina – Incoming Students – 

continuam a merecer particular atenção e foram recebidos numa sessão de acolhimento com a 

colaboração da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina (AEFML). Graças ao 

empenhamento da Cooperação Internacional (Responsável: Prof. João Forjaz de Lacerda) prosseguiu-se 

uma política de reforço dos contactos com Instituições de renome internacional para a realização de 
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estágios clínicos para os nossos alunos, nomeadamente em Inglaterra, com o Imperial College London 

(ICL), o King’s College London (KCL) e a University College London (UCL). 

É objectivo da Cooperação Internacional promover maior exigência académica aos estudantes externos 

que procuram a Faculdade e assegurar a qualidade da acção formativa nas instituições estrangeiras que 

recebem os nossos estudantes.  
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Quadro IV - Mobilidade académica 
 

MOBILIDADE ACADÉMICA NA FMUL NO ANO LECTIVO 2012/2013 

País 

Outgoing 

Totais 

Incoming 

Totais 
Programa de Mobilidade Programa de Mobilidade 

Almeida 
Garrett 

Convénios e 
Protocolos UL 

Erasmus Free-
moovers 

Almeida 
Garrett 

Ciências sem 
Fronteiras 

Convénios e 
Protocolos UL 

Erasmus Free-
moovers SMS SMP SMS SMP 

Alemanha     9 2   11       10 6 8 24 
Angola   1       1               
Argentina        1 1               
Austrália         2 2               
Austria     2 2    4       5 1   6 
Bélgica      1 1 1 3         2   2 
Brasil   30       30   3 21     9 33 
Dinamarca       2   2               
Eslováquia                   1     1 
Espanha     6 3   9       14 2   16 
EUA         1 1               
França     11 8 1 20               
Grécia                     1   1 
Hungria                     1   1 
Itália     27 3 1 31       29 1   30 
Luxemburgo       1   1               
Polónia                   2 1   3 
Portugal             6           6 
Reino Unido       5 19 24           1 1 
Republica Checa                   7 2   9 
Roménia                   2     2 
Suiça       3 1 4               
Timor-Leste         1 1               

Totais 
  31 56 30 28 

145 
6 3 21 70 17 18 

135 
145 135 

 
Nota: Na mobilidade outgoing SMP o total refere-se ao n.º de mobilidades na medida em que existiram 4 alunos que fizeram duas mobilidades cada um. 
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 Formação Avançada 

Quadro V 

Síntese de indicadores de Formação Avançada 2012/2013 
 

Alunos de doutoramento CAML 105 

Total de cursos do CAML 18 

Total de inscrições cursos do CAML 181 

Alunos de outros doutoramentos escolarizados 67 

Alunos de doutoramento não escolarizado 55 

Total de alunos de doutoramento 227 

Total de alunos de mestrado 323 

Total de alunos de cursos de especialização 21 

Total de diplomados em doutoramento 21 

Total de diplomados em mestrado 34 

Alunos inscritos em cursos de formação contínua 379 
 

Fonte: Instituto de Formação Avançada - IFA 

 

Prosseguiu-se a estratégia de renovação do ensino pós-graduado, conferente ou não de Grau Académico. 

O apoio ao Programa de Doutoramento do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) que agrega 

Hospital (HSM-CHLN), Instituto de Medicina Molecular (IMM) e FMUL foi reforçado. Este Programa Doutoral, 

gerido por uma Direcção e Comissão Científica específica, utiliza os recursos existentes nas três instituições e 

aproveita as sinergias daí resultantes. Está centrado em projectos de investigação supervisionados, promove 

a autonomia, espírito crítico e capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares de excelência e inclui 

uma componente de formação flexível e modular. 

Os cursos de formação avançada que decorreram em 2013, mantendo o  conceito inovador de escolarização, 

segundo interesses e necessidades dos inscritos no programa doutoral e em estreita cooperação com os 

tutores respectivos, estão enunciados no Quadro VI. 

No  contexto do Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa ocorreu o Encontro Anual 

de Estudantes de Doutoramento que teve lugar nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2013 e foi organizado pela 

comissão de estudantes. O encontro promove a interacção entre os doutorandos e investigadores/ 

professores do nosso campus, reunindo investigadores, clínicos e não-clínicos, com interesses nas diferentes 

áreas da Ciência Biomédica e da Medicina Clínica e tem-se afirmado como um evento da maior relevância 

dentro da comunidade do CAML com um elevado número de participações: 130 alunos, com 28 

apresentações orais e 23 posters. 
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Quadro VI 

Cursos de formação avançada do programa doutoral realizados em 2013 
 

Curso ECTS 
Candidatos: 
PhDCAML 

Candidatos: 
Outros 

Programas 

Candidatos: 
Externos ao 
PhDCAML 

Total 
Inscritos 

Avaliação 
global (1-5) 

Fontes de Informações em Ciências 
da Saúde (Nível Básico) 

Não 
confe

re 
1 2 0 3 Sem avaliação 

Recuperação e gestão da 
informação em Ciências da Saúde 
(Nível Avançado) 

Não 
confe

re 
0 4 0 4 Sem avaliação 

Nanomedicina 1 4 2 6 12  

Applied Biostatistics 4 6 5 1 12 3.8 

Biosafety training for use of the IMM 
BSL3 Facility 

0.5 2 0 7 9 4.8 

Protein expression and purification: 
tips and tricks 

1 12 0 6 18 4.08 

Introduction to clinical research - 
Module INTRODUCTION 

7.5 6 2 ------ 8 3.92 

Introduction to clinical research - 
Module STATISTICAL TESTS 

7.5 3 3 ----- 6 4.09 

ntroduction to clinical research - 
Module DIAGNOSTIC STUDIES 

7.5 2 2 ----- 4 4.23 

Introduction to clinical research - 
Module CAUSATION STUDIES 

7.5 2 2 ---- 4 ---- 

Introduction to clinical research - 
Module CLINICAL TRIALS 

7.5 4 1 ----- 5 3.96 

Introduction to clinical research - 
Module ETHICS IN CLINICAL 
RESEARCH 

7.5 5 2 ---- 7 4.09 

Introduction to clinical research - 
Module PROGNOSTIC STUDIES 

7.5 4 1 ---- 5 4.32 

Introduction to clinical research - 
Module SYSTEMATIC REVIEWS 

7.5 2 2 ---- 4 4.16 

Challenges in Immunology 
0.5 12 15 1 28 4.3 

Flow Cytometry 
2 3 7 3 13 4.4 

Scientific Career Development 101 
0.25 4 7 6 17 4.66 

miRNAs & non-coding RNAs in cell 
biology and human disease  1 5 11 6 22 4.56 

 
        Fonte: Instituto de Formação Avançada – IFA 

 

A par do Programa de Doutoramento do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML), os programas de 

doutoramento – Doutoramentos em Neurociências, Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar e 

Voz, Linguagem e Comunicação, este em colaboração com a Faculdade de Letras – tiveram um incremento 
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do número de doutorandos. Os doutoramentos não escolarizados têm vindo a diplomar os seus doutorandos, 

diminuindo assim o número de inscritos. 

 
 

Quadro VII 

Alunos Inscritos – Programas de Doutoramento 
 

Anos lectivos 
Centro 

Académico de 
Medicina 

Neurociências 

Doenças 
Metabólicas e 

Comportamento 
Alimentar 

Voz, 
Linguagem e 
Comunicação 

Total 

2008/2009 - - 13 - 13 

2009/2010 - - 20 23 43 

2010/2011 83 6 24 29 142 

2011/2012 100 9 23 21 153 

2012/2013 105 15 27 25 172 

 
 
 Fonte: RAIDES 12 

Quadro VIII 

Alunos Inscritos – Doutoramento Não Escolarizado 
 

Anos lectivos 
Ciências 

Biomédicas 
Medicina 

Ciências 
da 

Saúde 

Ciências e 
Tenologias 
da Saúde 

Total 

2006/2007 93 76 6 - 175 

2007/2008 89 80 15 - 184 

2008/2009 86 65 24 - 175 

2009/2010 103 23  41 167 

2010/2011 27 28  32 87 

2011/2012 22 34  26 82 

2012/2013 19 34  22 55 

 
 
 Fonte: RAIDES 12 

Quadro IX 

Total de alunos Inscritos em Doutoramento 
 

Anos lectivos 
Não 

escolarizado 
Escolarizado Total 

2006/2007 175 - 175 

2007/2008 184 - 184 

2008/2009 175 13 188 

2009/2010 167 43 210 

2010/2011 87 142 229 

2011/2012 82 153 235 

2012/2013 55 172 227 
 
Fonte: RAIDES 12 
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As inscrições nos programas de Formação Avançada reflectem as tendências que se verificam após a 

aplicação do Processo de Bolonha ao Ensino Superior, nomeadamente nos cursos pós-graduados conferentes 

do grau de Mestre, em instituições cuja formação inicial recebeu a designação de mestrado integrado como 

aconteceu na Faculdade de Medicina, verificando-se um progressivo decréscimo no número de estudantes 

nos cursos de mestrado e nos cursos de especialização não conferentes de grau e nos mestrados. (Quadros X 

e XI). 

Quadro X 

Alunos Inscritos – Cursos de Mestrado 
 

Anos lectivos 

N.º de 
novas 

edições de 
cursos 

Total de alunos 
inscritos em todas as 

edições de cursos 

2005/2006 7 642 

2006/2007 8 718 

2007/2008 9 753 

2008/2009 10 662 

2009/2010 8 697 

2010/2011 8 434 

2011/2012 7 331 

2012/2013 6 323 
 
  Fonte: Dimas e RAIDES 12 
 

Quadro XI 

Alunos Inscritos – Cursos de Especialização não conferentes de grau 
 

Anos 
lectivos 

 
Nome curso 

N.º de 
novas 

edições de 
cursos 

Total de alunos 
inscritos em 

todas as edições 
de cursos 

2005/2006 Ciências da dor 1 38 

2009/2010 Epidemiologia 1 11 

2011/2012 
Nutrição Clínica 

Macroscopia e Anatomia Patológica 
2 63 

2012/2013 
Investigação clinica: curso prático 

Medicina hiperbárica e sub – aquática 
Oncobiologia 

3 21 

 Fonte: DIMAS e RAIDES 

 

Nos cursos de formação pós-graduada/formação contínua verificou-se um acréscimo no número de inscritos, 

mais 26% do que no ano anterior (Quadro XII). 
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Quadro XII 

Inscritos – Formação pós-graduada/formação contínua 
 

Ano civil 
N.º de 
cursos 

Total de inscritos em 
todas as edições de 

cursos 

2006 19 710 

2007 18 724 

2008 33 742 

2009 22 627 

2010 25 435 

2011 27 405 

2012 26 295 

2013 18 379 
 
  Fonte: Instituto de Formação Avançada – IFA 
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O número de estudantes que obtiveram diploma final tem vindo a aumentar nos doutoramentos e a diminuir 

nos mestrados (Quadros XIII, XIV e Figura VIII). 

 

Quadro XIII 

Diplomados por ramo/especialidade/curso 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

      
Ramo Especialidad

e Teses Curso Especialida
de 

Tese
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     Fonte: RAIDES 12 

 

Quadro XIV 

Nº de alunos diplomados por curso de mestrado por ano civil 

Cursos de mestrado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bioética 6 3 3 1 - 2 

Ciências da Dor - 2 7 2 - 1 

Ciências do Sono 5 6 4 3 2 3 

Comunicação em Saúde - - - 2 - - 

Comportamentos Desviantes e Ciências 
Criminais 6 3 - - - 

 
- 

Comportamentos de Dependência e seus 
Tratamentos 1 1 1 - - 

 
- 

Cuidados Paliativos 4 7 14 16 16 4 

Dietética e Nutrição - - 1 2 - - 

Doenças Infecciosas Emergentes 6 6 6 5 4 3 

Doenças Metabólicas e Comportamento 
Alimentar 

- - - 3 4 
6 

Epidemiologia - - 5 - 2 1 

Imunologia Clínica - 1 - - - - 

Medicina Legal e Ciências Forenses 4 4 4 8 3 1 

Microbiologia Clínica 15 10 8 2 2 - 

Neurociências 4 6 7 6 6 5 

Neuroftamologia 3 3 - - - - 

Nutrição  - - - - 2 1 

Psicogerontologia 6 1 1 - - - 

Saúde do Adolescente - - - - - 3 

Saúde Escolar 4 6 1 - - - 

Sexualidade Humana - 9 3 - 4 4 

Vitimização da Criança e do Adolescente - 1 1 1 - - 

Total 64 69 66 51 45 34 
Fonte: RAIDES 12 
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Figura VIII 

Evolução do número de alunos diplomados em mestrado e doutoramento 
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Fonte: DIMAS e RAIDES 

 

A Faculdade mantém protocolos de cooperação com outras instituições de ensino superior, como a Escola 

Superior das Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTeSL) e a Escola Naval, dinamizando cursos de índole 

profissionalizante que correspondem a necessidades objectivas e que se têm traduzido em experiências 

gratificantes e bem sucedidas. 

A cooperação com a Escola Superior das Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTeSL) tem vindo a dinamizar os 

programas de Mestrado de índole profissionalizante em Tecnologias de Diagnóstico e Intervenção 

Cardiovascular e em Nutrição Clínica. A cooperação com a Escola Naval permitiu lançar o curso de 

especialização de índole profissionalizante em Medicina Hiperbárica e Sub-Aquática. 

Tornou-se óbvia a necessidade de mobilizar os docentes da Faculdade para a organização de acções de 

Formação Avançada que preencham efectivas necessidades de formação interdisciplinar e integrada em 

temas de Saúde e Medicina Clínica. Acentou-se a importância de assegurar a qualidade e interesse das acções 

formativas de modo a atrair maior número de alunos que procuram aperfeiçoamento científico e qualificação 

profissional e, desse modo, aumentar a competitividade dos nossos programas, no contexto da área 

metropolitana de Lisboa, face a outras ofertas existentes. 

Este objectivo constitui uma prioridade do nosso programa, configura uma necessidade para a afirmação da 

FMUL como instituição moderna de ensino com impacto e relevância na sociedade, representa um 

compromisso estratégico com a Universidade em aumentar o número de estudantes de Formação Avançada 

e ter impacto positivo no incremento das receitas próprias da FMUL. 
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Este assunto foi amplamente discutido no Conselho Científico, com os diretores dos institutos, laboratórios e 

clínicas e exige uma estratégia coordenada de toda a Escola e intenso debate interno para  que possamos 

reverter a situação actual e incrementar, de forma significativa, a Formação Avançada de modo a ir ao 

encontro das necessidades reais da sociedade e poder constituir um factor de desenvolvimento relevante. 

 

II.II. Ciência e Inovação 

Quadro XV 

Síntese de indicadores de Ciência e Inovação 
 

Total de Projetos investigação GAPIC/Bolsas FCG 38 

Alunos em projetos GAPIC/Bolsas FCG 44 

Tutores projetos investigação GAPIC/Bolsas FCG 52 

Unidades de investigação envolvidas GAPIC/Bolsas FCG 32 

Artigos Publicados em Revistas Indexadas  - Web of Science 508 

Número de Citações (sem auto-citações) 339 

Índice - h 7 
 

Fonte: GAPIC e  Biblioteca-CD 

 

A FMUL manteve o apoio à investigação científica, incluindo na pré-graduação, uma vez que se considerou 

que a prática de investigação científica é indispensável à Educação Médica moderna e contribui para 

promover curiosidade científica, raciocínio crítico e dedicação, qualidades inerentes à boa prática médica.  

Neste contexto, destaca-se o Programa de Educação pela Ciência (Programa GAPIC), iniciado em 1997, com 

o objectivo de fomentar a investigação científica junto dos alunos da pré-graduação, mediante programa 

competitivo para financiamento de projectos de investigação. Este programa tem sido coordenado pelo 

Gabinete de Apoio à Investigação Científica (GAPIC) com apoio explícito da Direcção da Faculdade. 

Em 2013 foi possível, para além das candidaturas regulares a financiamento no âmbito do Programa 

“Educação pela Ciência”, expandir a oferta de projectos de investigação financiados para alunos de pré-

graduação do CMIM da FMUL, no âmbito do projecto “Educação pela Ciência – Promoção da 

Investigação Científica na Educação Médica Pré-Graduada”, através de financiamento adicional pela 

Fundação Calouste Gulbenkian obtido mediante candidatura do GAPIC a concurso competitivo na área 

pedagógica. 

O GAPIC atribuiu assim, para além de 14 bolsas no âmbito do 16.º Programa “Educação pela Ciência”, 15 

Bolsas Gulbenkian/FMUL de Investigação Científica, destinadas a projectos de investigação com um 

componente acrescido de originalidade, e 2 Bolsas Gulbenkian/FMUL de Mobilidade Científica para estágios 

em unidades europeias de investigação. 

O 16.º Programa “Educação pela Ciência” e as Bolsas Gulbenkian/FMUL permitiram que cerca de 44 alunos 

desenvolvessem 38 projectos de investigação, orientados por 52 tutores, em 32 unidades de investigação. 
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Quadro XVI 

Número de projectos, alunos, tutores e unidades por tipo de bolsa 

Bolsas N.º projectos N.º alunos N.º tutores N.º unidades 

16.º Programa “Educação pela Ciência” 21 27 28 16 

Bolsas Gulbenkian/Fmul De Investigação 15 15 22 14 

Bolsas Gulbenkian/Fmul De Mobilidade 2 2 2 2 

TOTAL 38 44 52 32 
 

Fonte: GAPIC 

Foi disponibilizada oferta de Estágios de Iniciação Científica nos institutos e laboratórios da Faculdade que 

permitiram um primeiro contacto dos alunos com a prática de investigação e que foram apreciados 

favoravelmente pela comunidade discente. 

A necessidade de realização de trabalhos finais para a conclusão do Mestrado Integrado de Medicina é, 

igualmente, uma oportunidade para estimular o interesse dos alunos pela actividade científica, tendo alguns 

incorporado nesse trabalho acções e projectos desenvolvidos no âmbito do programa GAPIC. 

Figura IX 

Evolução do número de projetos e de alunos por ano lectivo 
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A 2.ª edição do Dia da Investigação na FMUL, organizado pelo GAPIC e pela AEFML e com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian, decorreu no dia 11 de Dezembro de 2013, no Anfiteatro David-Ferreira no 

Edifício Egas Moniz, e contou com 151 participantes que avaliaram de forma muito positiva este evento. 

Para além da habitual apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Programa “Educação pela 

Ciência”, esta 2.ª edição distinguiu-se pela apresentação das Bolsas Gulbenkian/FMUL de investigação 

científica e de mobilidade. Os estágios no âmbito das Bolsas Gulbenkian/FMUL foram acompanhados de 

reportagem fotográfica de que resultou uma exposição fotográfica, a partir da qual era fácil captar o espírito 

de entusiasmo e empenhamento dos nossos estudantes nas suas novas actividades de investigação. 

Realizaram-se, adicionalmente, outras atividades, como: a apresentação do estudo “Análise Estrutural de 

Redes na Investigação Científica do CAML; a sessão da AEFML sobre “Oportunidades de Investigação para 

Alunos"; a palestra “Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado: O Fado nos labirintos da identidade portuguesa” 

proferida pelo Professor Rui Vieira Nery; a iniciativa Critical Mind Game, um concurso em que os alunos foram 

convidados a elaborar questões de escolha múltipla numa área disciplinar; visitas a unidades de investigação. 

Durante todo o evento esteve sempre patente o espírito do nosso mecenas deste ano, Calouste Sarkis 

Gulbenkian, sendo evocados aspectos relevantes da sua vida e da Fundação que deixou em legado. 

De forma a apoiar os alunos no decorrer dos seus projectos de investigação, nomeadamente alunos que se 

encontram a realizar o seu trabalho final do CMIM e também Médicos Internos, o GAPIC organizou cursos 

de formação de apoio à investigação científica, com vista a fornecer-lhes conhecimentos e ferramentas 

úteis para o desenvolvimento dos seus trabalhos académicos e científicos. 

Quadro XVII 

Número de candidatos e de participantes por curso 

Cursos 
N.º 

Candidatos 
N.º  

Participantes 

Curso de Iniciação ao SPSS (4.ª edição) 45 18 

Curso de Revisões Sistemáticas como Projecto de Investigação (3.ª edição) 26 16 

Curso Preparação de Casos Clínicos para Publicação (3.ª edição) 30 16 

Total 101 50 
 

Fonte: GAPIC 

Em 2013, o GAPIC iniciou o estudo “Análise Estrutural de Redes na Investigação Científica do CAML” que se 

centrou na análise das relações desenvolvidas em torno da investigação científica, em que o IMM assume 

papel fulcral. Este estudo recorreu à Análise Estrutural de Redes Sociais (ARS) que permite identificar redes 

de investigação, as parcerias e relações formais assentes em projectos financiados e também as 

colaborações, isto é, relações informais que se estabelecem como interacções pontuais e espontâneas. 
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A investigação científica na FMUL decorre essencialmente no IMM e nos Centros de Investigação que são 

reconhecidos formalmente pela FCT. 

O IMM, reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade da investigação biomédica que 

desenvolve, continua a ser uma aposta estratégica da Faculdade enquanto pólo dinamizador do 

desenvolvimento e modernização da investigação científica neste campus académico importante para 

dinamizar a dimensão científica da actividade clínica e dos centros de investigação interdisciplinares. 

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

CAML (IMM/HSM/FMUL), pode ser apreciada de forma objectiva pelo número de publicações indexadas na 

Web of Science, Results of Institute for Scientific Information (ISI web of knowledge) (Site: 

http://apps.isiknowledge.com/ ), sendo claro o desenvolvimento significativo da produção científica nos 

últimos anos, nomeadamente, desde o início de actividade do IMM em 2004.  

A opção por este tipo de análise expressa uma realidade: é que a actividade científica neste campus 

académico comporta não só a investigação biomédica fundamental, como a sua interrelação com a Medicina 

Clínica (from bench to bed side and vice-versa), deve incluir a própria investigação clínica relevante que decorre 

nos serviços clínicos e que tem um grande envolvimento dos docentes da Faculdade, e este é o cimento do 

Centro Académico de Medicina de Lisboa. 

No quadro XVIII apresentam-se os dados relativos ao registo de publicações no quinquénio 2009-2013 que 

denotam um aumento significativo até 2011, e uma ligeira descida nos dois últimos anos. 

 

Quadro XVIII 

CAML - Registo de publicações por ano (2009-2013) e percentagem 
em relação ao total do período (2.525) 

 
2013 508  20.118 % 

2012 551  21.821 % 

2011 564 22.336 % 

2010 508  20.118 % 

2009 394  16.603 % 
 

Fonte: Biblioteca-CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em  6 de Março de 2014 

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=(2009 – 2013), total 2.525 artigos publicados no período 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

 

No contexto da ULisboa, na qual o universo da Produção Científica cresceu substancialmente os resultados 

apurados nos últimos cinco anos continuam a colocar o CAML numa posição privilegiada, ocupando ainda os 

lugares cimeiros não só no contexto da Universidade de Lisboa, onde representa 16 % do total da produção 

científica registada no mesmo período (2.525/15.744), face a 37% (2 265/6085) considerando apenas a 

http://apps.isiknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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realidade académica anteriormente existente. No Quadro XIX apresentam-se os resultados relativos ao 

Citation Report (2009-2013), a partir do qual se obtêm valores relativos a: nº total de citações (14.556), nº total 

de citações sem auto-citações (13.676), nº total de artigos citados (12.918), nº total de artigos citados sem 

auto-citações (12.442), média de citações por item (5.76) e índice h (46). Relativamente ao índice h, o valor 

obtido (46), demonstra que pelo menos 46 das publicações, foram citadas pelo menos 46 vezes, durante o 

período analisado. 

Quadro XIX 

Relatório de citações CAML (2009-2013) 
 

Total de publicações 

Total de citações 

Total de citações sem auto-citações 

Total de artigos citados 

Total de artigos citados sem auto-citações 

Média de citações por item 

Índice h   

2.525 

14.556 

13.676 

11.918 

12.442 

5.76 

46 

 

Fonte: Biblioteca-CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

 

A partir da chave de pesquisa anteriormente referenciada, foi possível efectuar uma análise quantitativa da 

produção científica do CAML em 2013, apenas nas publicações indexadas na Web of Science, excluindo deste 

modo uma grande parte dos trabalhos publicados em revistas portuguesas da área das ciências da saúde. 

Destas, até à data do presente trabalho, apenas estão indexadas quatro: Acta Médica Portuguesa, Acta 

Reumatologica Portuguesa, Revista Portuguesa de Cardiologia e Revista Portuguesa de Pneumologia. 

Como se verifica no Quadro XX, foram encontrados 508 resultados, distribuídos por 7 diferentes tipologias de 

documentos (Figura X). Em termos de produção científica, revestem-se de maior relevância os artigos, os 

artigos de revisão e as letters, embora se apresentem os resultados referentes a todas as categorias.  
 

Quadro XX 

Total de Publicações e Tipologias de Documentos - CAML 2013 

Total de Publicações 508 

Article 

Meeting Abstract 

Review 

Letter 

Editorial Material 

Case Report 

Others 

295 

119 

39 

32 

32 

5 

15 

 

Fonte: Biblioteca-CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/


Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Plano de Acção 2012-2015 

Relatório de Actividades 2013 e Plano de Acção 2014 

 [30] 

 
Figura X 

 Tipologias de Documentos - CAML 2013  

 
Fonte: Biblioteca-CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

 
De acordo com as categorias (áreas/ramos do conhecimento), definidas pela Web of Science, obtém-se um 

ranking (Top 25), demonstrativo da investigação desenvolvida no CAML, nas diversas áreas, conforme consta 

no Quadro XXI. 

 
Quadro XXI 

Área / Ramo do Conhecimento (Top 25) - CAML 2013 
 

Web of Science Categories Total 

Neurosciences Neurology 
Cardiovascular System Cardiology 

Immunology  
Biochemistry Molecular Biology 

Research Experimental Medicine 
Respiratory System 
Behavioral Sciences 

General Internal Medicine 
Microbiology 

Biophysics  
Hematology 

Science Technology Other Topics 
Oncology 

Allergy 
Pharmacology Pharmacy 

Surgery  
Genetics Heredity 

Infectious Diseases 
Psychiatry 

Rheumatology 
Cell Biology 

Psycology 
Dermatology 

Chemistry  
Gastroenterology Hepatology 

96 
67 
58 
53 
45 
45 
41 
35 
29 
29 
26 
25 
24 
23 
22 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
14 
 11 
 11 
 11 

Fonte: Biblioteca -CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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No Quadro XXII, verifica-se que a grande maioria dos trabalhos foram publicados em língua inglesa (93 %), 

sendo esta a língua “franca” da investigação científica e das publicações com maior factor de impacto. 

 

Quadro XXII 

Língua de Publicação - CAML 2013 
 

Língua de Publicação Total % 508 

Inglês 

Português 

Espanhol 

474 

32 

2 

93 % 

7 % 

0.3 % 

 

Fonte: Biblioteca-CD – Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 6 de Março de 2014 

 

Noutra perspectiva poder-se-á concluir que o contexto CAML se situa numa posição cimeira em relação às 

outras escolas médicas nacionais, apenas ultrapassada pela Universidade do Porto, cuja contabilidade inclui a 

produção científica das duas escolas médicas e dos laboratórios associados que a integram, e em relação à 

Medicina Clínica, onde ocupando o número de publicações a segunda posição está em primeiro lugar em 

relação ao Factor de Impacto das revistas científicas onde ocorreram as nossas publicações (Figuras XI e XII). 

 
Figura XI 

 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/
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Figura XII 

 

Fonte: RUL 
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II.III. Recursos Humanos e Financeiros 

 Recursos humanos 

Quadro XXIII 

Síntese de indicadores de Recursos Humanos 

Total de docentes 557 

Total de docentes ETI’s 228 

% Docentes ETI’s em relação ao padrão UL (70%) 62,80% 

Total de docentes ETI’s inferior ao padrão 135,1 

Total de investigadores  9 

Total de não docentes  167 

% de não docentes ETI’s em relação ao padrão UL (70%) 59,18% 

Total de não docentes ETI’s inferior ao padrão 115,2 

Horas de formação de não docentes 2257 

Total de participantes não docentes em acções de formação 84 
 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 

No ano de 2013 a FMUL considerou um total de 2764 alunos (entre formação inicial e formação avançada) 

para determinar o correspondente padrão de ETI’s (equivalente a tempo integral), de acordo com o critério 

estabelecido pelo Despacho Interno R/87/2010 da UL, e no qual se estabeleceu um limite de 70% do quadro 

padrão da Universidade de Lisboa para os docentes e não docentes, ao invés dos 85% que era o critério de 

referência para todas as Faculdades, criado pelo Senado da UL em 2006. 

Desta forma, no final do ano de 2013, a FMUL registou um número de docentes equivalente a 228 ETI’s, 

inferior aos 363,1 ETI’s que o critério de referência de 2010 estabeleceu, o que corresponde a menos 135,1 

ETI’s.  

A FMUL passou assim para 62,80% dos docentes ETI’s que podia ter, situando-se em patamar 

consideravelmente inferior aos 70% do quadro padrão, mantendo a tendência dos últimos anos e não 

obstante se continuar a manter o incremento da sua acção pedagógica. 

De notar ainda que, apesar de o total de efectivos ter aumentado de 524, em 31 de Dezembro de 2012, para 

557, em 31 de Dezembro de 2013, esse aumento não se traduziu na mesma proporção em termos de ETI’s 

que, ao invés, passaram para 228 ETI’s, em comparação com os 229,4 ETI’s registados no ano anterior. 
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Quadro XXIV 

Caracterização de Colaboradores Docentes em 31.12.2013 

Categoria Total efectivos 

Regime de Carreira 
Ciclo de 

Estudos 

De Carreira Convidado 
Ciclo 

Básico 
Ciclo 

Clínico 

Catedrático 27 (22,8 ETI`s) 22 5 14 13 

Associado 37 (28,8 ETI`s) 25 12 19 18 

Auxiliar 110 (49,5 ETI`s) 28 82 69 41 

Assistente 379 (125,7 ETI`s) 3 376 154 225 

Monitor 4 (1,2 ETI`s) 0 4 4 0 

 557 (228 ETI`s) 78 479 260 297 

Docente livre 119   20 99 

      
Nota: 70% Ratio padrão = 363,1 ETI´s, a que corresponde uma diferença de menos 131,1 ETI´s 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 
Existem ainda algumas situações de docentes que, embora contabilizados no total de docentes e ETI’s, não se 

encontram em exercício efetivo de funções na FMUL, seja por motivo de licença sem vencimento ou por 

ocupação de cargos políticos. Tais situações correspondem a 3,8 ETI’s num total de 5 docentes. 

No caso dos Investigadores a FMUL manteve o número de Investigadores no seu mapa de Pessoal, sendo que 

um deles está contratado através de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, ao 

abrigo do programa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

Quadro XXV 

Caracterização de Colaboradores Investigadores em 31.12.2013 

Categoria 
Total 

efectivos 

Regime de Horário Ciclo de ensino 

Exclusividade Tempo integral Básico Clínico 

Investigador Principal 3 2 1 1 2 

Investigador Auxiliar 6 5 1 4 2 

 9 7 2 5 4 

 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 

Importa acentuar que a par das actividades de ensino e de investigação, a actividade clínica representa um 

aspecto fundamental da acção dos docentes desta Escola, consequência da inserção da Faculdade num 

grande hospital de referência onde ocorrem cerca de 37.000 internamentos/ano e mais de 450.000 consultas 

externas, em que a participação activa dos docentes da Faculdade é uma constante tendo, inclusivamente, 

alguns deles funções de direcção dos serviços clínicos no HSM-CHLN.  



Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Plano de Acção 2012-2015 

Relatório de Actividades 2013 e Plano de Acção 2014 

 [35] 

Esta actuação, que é dificilmente quantificável, expressa a intervenção directa da Faculdade de Medicina 

ao serviço da Comunidade e a ela deve acrescentar-se a acção dos seus Docentes em Centros de Saúde e 

outras instituições públicas de Saúde, Educação e Investigação. 

Por sua vez, no caso dos colaboradores não docentes, os 70% da dotação/padrão ETI’s correspondem a 282,2 

ETI’s. Contudo, no final de 2013, a FMUL registava 167 ETI’s, dos quais oito (8) não se encontravam em 

exercício efetivo de funções na Instituição (comissões de serviço em entidade externa, licenças de longa 

duração e mobilidade noutras instituições) o que significa que a FMUL conta apenas com um corpo não 

docente de 159 colaboradores, em exercício efectivo de funções. 

A FMUL voltou a registar, no decurso do ano de 2013, uma ligeira redução dos seus colaboradores não 

docentes, ou seja, de 180 ETI’s em Dezembro de 2011, passou para 168 ETI’s no final de 2012 e para 167 ETI’s 

no mesmo mês de 2013. Esta ligeira redução (de 1 ETI’s) deveu-se à saída de 13 colaboradores, em 

contraponto com 12 admissões, 9 das quais resultaram de procedimentos concursais autorizados para fazer 

face ao grande número de pedidos de aposentação apresentados no final de 2012 e que, a não serem 

substituídos, pelo menos em parte, deixariam a FMUL com um défice ainda maior de recursos humanos. 

 
 

Quadro XXVI 

Movimentação de Colaboradores Não Docentes em 31.12.2013 
 

Total Efectivos ND 2012 168 
Total Efectivos ND 2013 = Total 

2012 - Saídas 2013 + Entradas 2013 
167 

SA
ÍD

A
S 

20
12

 

Aposentações 6 

EN
TR

A
D

A
S 

20
12

 Regresso de Comissão 
Serviço 

1 
Reafectações 1 

Rescisões 1 Reafectação 1 

Proc. Concursal 2 Mobilidade 1 

Comissão Serviço 3 Proc. Concursal 9 

  Total Saídas 2012 13   Total Entradas 2012 12 

 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 

No quadro XXVII são indicados os procedimentos concursais desenvolvidos durante o ano de 2013, em que às 

9 admissões acima referidas se juntam mais duas alterações de situação de colaboradores que estavam em 

regime de CTFP – Termo Certo e que por concurso passaram para um contrato por Tempo Indeterminado e 

ainda um processo de recrutamento de um dirigente intermédio de 3º grau para a área da Biblioteca. 
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Quadro XXVII 

Caracterização de Procedimentos Concursais 2013 – Colaboradores Não Docentes 

 

CATEGORIA ÁREA FUNCIONAL Nr Vagas a 
concurso 

Nr 
Candidaturas 

Nr Candidatos Convocados para Métodos Seleção 

Avaliação 
Curricular 

Prova 
Escrita 

Avaliação 
Psicológica 

Entrevista 
Avaliação 

Competências 

Entrevista 
Profission
al Seleção 

Dirigente Grau 
3 

Biblioteca e 
Informação  1 5     5 

Técnico 
Superior 

Assessoria técnica aos 
Órgãos de Governo  2 41 1 37 6 1 6 

Gabinete de Apoio 
aos Órgãos  1 9 2 5  2 5 

Técnico 
Diagnóstico e 
Terapêutica 

Análises Clínicas 
Microbiologia 1 210 6    6 

Assistente 
Técnico 

Coordenação Pólos 
Administrativos 2 244  215   22 

Divisão Académica 1 230  203   6 

Instituto de 
Bioquímica 1 70  69 12  9 

Núcleo de Tecnologias 
de Informação - AV 1 162 1 137  1 5 

Assistente 
Operacional 

Instituto de Anatomia 1 71  56 8  7 

Instituto de Fisiologia 1 33  30 7  6 

TOTAIS 12 1075 10 752 33 4 77 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 

O número de não docentes representa menos 115,2 ETI’s do que o previsto na dotação padrão de 2010 o que, 

apesar de continuar a ter um reflexo positivo na contenção de despesas, continua igualmente a exigir um 

esforço adicional na prossecução da reorganização das competências e tarefas encetada nos últimos anos, 

com o objectivo de minimizar o possível impacto negativo na eficiência e eficácia dos serviços da Escola.  

A FMUL passou assim a apresentar 59,18% dos não docentes ETI’s que podia ter, pelo que continua também, 

num patamar consideravelmente inferior ao permitido no quadro padrão definido para a UL. 

A distribuição e actividade dos colaboradores não docentes da Faculdade encontram-se discriminadas no 

Quadro XXVIII. 
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Quadro XXVIII 

Caracterização Colaboradores Não Docentes em 31.12.2013 
 
 

Unidade 
Total 

efectivos 

Regime de 
contrato 

Categoria 

Indeter
minado 

Termo 
certo 

Dirigente 
T. 

Superior 
T. 

Diagnóstico 
Informát. 

Ass. 
Técnico 

Ass. 
Operacional 

1. Serviços de Gestão 
Central 

55 
(35,1%) 

        

1.1. Depto. Gestão Administrativa 

1.1.1. Área de RH e 
Financeiros 

 20 1 3 4   11 3 

1.1.2. Área Académica  12 1 1 7   5  

1.1.3. Área instalações 
equip. tecnologias da 
informação 

 10   1  3 3 3 

1.2 Área de biblioteca e 
informação 

 11  1 2   8  

2. Assessorias 
Institucionais 

19 
(14,3%) 

        

2.1. Instituto de 
Formação Avançada 

 6   2   4  

2.2. G. Comunicação e 
Imagem 

 2   2     

2.3. G. Apoio à 
Investigação Científica 

 1   1     

2.4. G. Apoio aos 
Órgãos de Governo 

 10  2 5   3  

3. Serviços 
Descentralizados 

85 
(50,6%) 

        

3.1. Polos 
Administrativos 

 13 2 1 4   8 2 

3.2. Clínicas 
Universitárias 

 10   1 2  5 2 

3.3. Institutos  36 6  13 5  11 13 

3.4. Laboratórios  7   3 1  1 2 

3.5. Centros  11   2 2  6 1 

 159(*) 149 10 8 51 10 3 69 25 

 
(*) – O número total de colaboradores não docentes, acima indicado (159) não inclui oito (8) colaboradores que não se encontram em exercício efectivo 
de funções na FMUL. (Situações de comissões de serviço noutras instituições ou licença sem vencimento). 
 
Nota: 70% Ratio padrão = 282,2 ETI´s, a que corresponde uma diferença de menos 115,2 ETI´s 
 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 
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Estes dados reflectem uma política activa de gestão de recursos humanos que permitiu manter a actividade 

da Faculdade, não obstante a redução do seu quadro de pessoal docente e não docente, e consubstancia um 

esforço colectivo que me apraz realçar. Serve também como base de trabalho, agora no contexto da ULisboa, 

para a definição duma política de recursos humanos equilibrada e que contemple as necessidades reais das 

instituições que integram a Universidade. 

No ano de 2013 a FMUL deu continuidade à política de qualificação dos colaboradores não docentes e não 

investigadores adoptada nos últimos anos como forma de potenciar o melhor desempenho e aquisição de 

novas competências. Partindo de uma estratégia coerente, o plano de formação foi sendo alimentado com 

base nas necessidades específicas identificadas ao longo do ano, a nível individual ou por grupo profissional, 

visando a melhoria do desempenho dos formandos, em cooperação com o Núcleo de Formação dos Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa.  

Em 2013 os colaboradores não docentes e não investigadores da FMUL usufruíram de 43 cursos/ 

seminários/acções de formação, num total de 2257 horas de formação. 

 
Quadro XXIX 

Horas Formação 2013 
 

Horas formação Cursos frequentados N.º participações 

2257 43 84 
 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 
Do total de cursos frequentados, 27 constituíram acções organizadas no âmbito do projecto financiado pelo 

POPH e desenvolvido pelo Núcleo de Avaliação e Formação de Pessoal Não Docente e Não Investigador da 

Universidade de Lisboa (SPUL), o que permitiu aos nossos colaboradores a frequência destas acções a título 

gratuito, ou seja, sem encargos para os mesmos ou para a nossa instituição.  

Em termos de acções não financiadas, num total de 511€ a cargo da Faculdade de Medicina, verificaram-se 5 

participações.  Pode ver-se ainda, pelo quadro seguinte, a distribuição dos colaboradores que frequentaram 

as acções referidas, em função da respetiva categoria profissional. 

 

Quadro XXX 

Participações em Acções de Formação por Categoria Profissional 

Categoria Participações (n) 

Dirigentes/Coordenador Técnico 6 

Técnico Superior 62 

Assistente Técnico 11 

Técnicos Diagnostico e Terapeutica 4 

Tec. Informática/Audiovisuais 1 

Total 84 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 
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 Recursos financeiros 

Quadro XXXI 

Síntese de indicadores de Recursos Financeiros 

Total Orçamento 16.126.281€ 

Orçamento de Estado (O.E.) e FCT  10.823.197€ 

Receitas próprias da Faculdade 3.991.624€ 

%  do O.E. + FCT no Orçamento 67,12% 

%  das Receitas próprias no Orçamento 24,75% 

%  das propinas de formação inicial nas receitas próprias 55,75% 

%  das despesas de pessoal no total da despesa 80,73% 

%  das despesas da Faculdade suportadas pelo O.E.  67,12% 

%  das despesas suportadas por receitas próprias 32,88% 

%  das despesas de pessoal suportadas pelo O.E. 90,43% 
 

Fonte: Área Financeira 

 

A execução do Orçamento é apresentada nos Quadros XXXII, XXXIII e Figuras XIII, XIV e evidencia o rigor e a 

necessária contenção que tem vindo a ser prosseguida nos últimos anos, indispensável nas circunstâncias 

financeiras actuais. 

O Quadro XXXII apresenta um aumento da receita de 10,25% em 2013 comparativamente a 2012. Contudo, 

este aumento deve-se, essencialmente, ao aumento do saldo de gerência anterior e ao reforço do orçamento 

de estado derivado do retorno do pagamento dos subsídios de férias e de natal. No que diz respeito às 

receitas próprias verifica-se um ligeiro aumento (1,06%) que poderá ser justificado pelo aumento das 

propinas de formação inicial (3,69%) e ao retorno do pagamento dos serviços de laboratório por parte do 

CHLN (93,90%). Contudo, verifica-se uma redução acentuada (18,76%) da receita proveniente de protocolos 

de ensino, nomeadamente, com as escolas militares. 

Os valores da execução da receita referidos no Quadro XXXII traduzem o esforço de angariar receitas próprias 

que continuam a ter origem, na sua quase totalidade (cerca de 84,55%), nas actividades de ensino, através 

das propinas de formação inicial (55,75%), das propinas de cursos de especialização, mestrado e 

doutoramento (18,20%) e dos protocolos de ensino (10,59%), compensando assim a redução verificada na 

prestação de serviços e a inexistência de verbas provenientes da investigação, uma vez que o IMM tem 

autonomia financeira de acordo com o estatuto de Laboratório Associado e a Faculdade não cobra 

overheads sobre essas verbas recebidas pelo IMM para financiamento de projectos de investigação. 

Acentuou-se, também, um cada vez maior peso das propinas de formação inicial no conjunto das receitas 

próprias, tendo passado de 50,63% em 2011, para 54,34% em 2012 e 55,75% em 2013. 
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Quadro XXXII 

Execução da receita por rubrica orçamental em 2011 e 2012 
 

Receita Execução 2012 Execução 2013 Variação % 

Total Orçamento 14.627.157 € 16.126.281 € 1.499.124 € 10,25% 

     Saldo da gerência Anterior 841.149 € 1.311.460 € 470.311 € 55,91% 

     OE + FCT 9.836.411 € 10.823.197 € 986.786 € 10,03% 

     RP  3.949.597 € 3.991.624 € 42.027 € 1,06% 
Propinas Formação Inicial 2.146.252 € 2.225.420 € 79.168 € 3,69% 

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 718.969 € 726.663 € 7.694 € 1,07% 
Prestação de Serviços Laboratório 48.236 € 93.531 € 45.295 € 93,90% 

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 283.774 € 305.441 € 21.667 € 7,64% 
Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, Univ. Madeira e IST) 520.400 € 422.766 € -97.634 € -18,76% 

Bancos 160.000 € 165.000 € 5.000 € 3,13% 
Juros 829 € 1.009 € 180 € 21,72% 

Outras Receitas 71.137 € 51.794 € -19.343 € -27,19% 
 

Fonte: Área Financeira 

 
 
 
 

Figura XIII 

(%) Distribuição da execução das receitas próprias de 2013 por rubrica orçamental  
 

 
 

Fonte: Área Financeira 
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Quadro XXXIII 
Execução da despesa por rubrica orçamental em 2012 e 2013 

 
Rubricas 

Execução 
2012 

Execução 
2013 

Variação % 

Despesas Pessoal 10.412.752 11.968.584 1.555.832 14,94% 
   Docentes e Investigadores 7.284.733 8.373.189 1.088.456 14,94% 
   Não Docentes 3.128.019 3.595.395 467.376 14,94% 

Aquisição de Bens 314.417 341.690 27.273 8,67% 
   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 66.926 107.319 40.393 60,36% 
   Gastos com Reagentes 83.660 121.827 38.167 45,62% 
   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 52.526 33.097 -19.429 -36,99% 
   Outros bens 111.305 79.447 -31.858 -28,62% 

Aquisição de Serviços 2.349.203 2.218.367 -130.836 -5,57% 
   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 749.154 693.021 -56.133 -7,49% 
   Limpeza e Higiene 356.759 318.607 -38.152 -10,69% 
   Comunicações 31.872 15.258 -16.614 -52,13% 
   Formação 9.333 2.071 -7.262 -77,81% 
   Vigilância e Segurança 249.033 229.609 -19.424 -7,80% 
   Conservação de Bens/Assistência Técnica 304.954 507.271 202.317 66,34% 
   Outros Serviços 648.098 452.529 -195.569 -30,18% 

Aquisições de bens de capital 135.728 179.363 43.635 32,15% 
   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 46.154 25.855 -20.299 -43,98% 
   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico) 89.574 153.507 63.933 71,37% 

Juros e outros encargos 54.439 42.231 -12.209 -22,43% 
   Outros encargos financeiros 54.439 42.231 -12.209 -22,43% 

Transferências Correntes 49.161 74.587 25.426 51,72% 

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Reitoria, Fac.Farmácia 49.161 74.587 25.426 51,72% 

Total 13.315.700 14.824.821 1.509.121 11,33% 
 
Fonte: Área Financeira 

 
Figura XIV 

(%) Distribuição da execução da despesa de 2013 por rubrica orçamental 

 
Fonte: Área Financeira 
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Por sua vez, os valores da execução da despesa referidos no Quadro XXXIII traduzem e reflectem o aumento 

dos encargos de pessoal (14,94%) em virtude do retorno do pagamento dos subsídios de férias e de natal. 

Manteve-se o esforço de contenção de despesas, nomeadamente, na Aquisição de Serviços, com a diminuição 

do seu valor global em 5,57% (-130.836€) em virtude de uma gestão mais eficaz que permitiu a diminuição de 

encargos e de se ter procedido à renegociação dos principais contratos relacionados com Encargos das 

Instalações – água, electricidade e gás – (-7,49%), com a Limpeza e Higiene (-10,69%), com as Comunicações 

(-52,13%) e a Vigilância e Segurança (-7,8%). Por outro lado, verificou-se um aumento significativo de 

despesas com a Conservação de Bens/Assistência Técnica (66,34%) e com as Despesas de Investimento – Obras, 

Equip.Básico – (71,37%), o que era previsível face à acentuada contenção dos últimos anos nestas rubricas. 

Também na Aquisição de Bens registou-se um aumento global de mais 8,67% devido, essencialmente, ao 

acréscimo significativo das rubricas de Material de Educação e Cultura (60,3%) relativas às assinaturas de 

periódicos para a Biblioteca e de Gastos com Reagentes (45,62%) para apoio às unidades, contrabalançadas 

com a diminuição de Gastos de Economato (-36,99%). 

As despesas da Faculdade foram suportadas em 67,12% pelo Orçamento de Estado (OE) e em 32,88% por 

receitas geradas pela Faculdade. Verificou-se assim o acentuar da tendência de diminuição das verbas 

recebidas do OE e o crescimento progressivo do que tem vindo a ser suportado por receitas geradas pela 

Faculdade, uma vez que esses valores tinham sido em 2012, respectivamente, 71,19% e 28,81% e, em 2011, 

respectivamente, 76,56% e 23,44%. 

Já as despesas de pessoal que representam 80,73% do total das despesas (81,14% do total em 2011 e 78,20% 

do total em 2012) foram suportadas em 90,43% pelo OE e em 9,57% pelas receitas próprias quando, em 2012, 

2011 e 2010, essas percentagens tinham sido, respectivamente, de 88,23% e 11,77%, de 90,05% e 9,05% e de 

97% e 3%. 

Por último, será de referir que a quase totalidade dos saldos transitados, por força da aplicação das sucessivas 

Leis de Execução Orçamental, encontram-se cativos, sem poderem ser movimentados pela Faculdade, tendo 

sido inscritos em rubricas orçamentais que permitam fazer face à situação da CGA, caso o processo que 

continua a correr nos tribunais venha a ter um desfecho desfavorável à Faculdade. 
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II.IV. Instalações e Equipamentos e Tecnologias de Informação 

 Instalações e Equipamentos 

Quadro XXXIV 

Síntese de indicadores de Instalações e Equipamentos 
 

 n.º total  1335 

Ocorrências n.º soluções com equipa interna 445 

 n.º soluções com equipa externa 890 

 n.º horas efectivas de limpeza 48.163h 

Tarefas de n.º contentores RHP's (GIII e GIV) recolhidos  4.453 

especialidade Lts. de RLP's recolhidos 4.480 lts 

 Kgs. Outros materiais recolhidos 9.748 Kgs 

 Custo total Ed. Egas Moniz 1.077.078,83€ 

 Custo por m2 Ed. Egas Moniz (Área global de 14.828,33 m2) 72,64€ 

Gestão de  Custo total Áreas IMM(27,07% da área global) 291.566,06€ 

instalações Custo total Edifício Central (Área global de 4.013,85 m2) 498.017,63€ 

 Custo por m2 (12% da área global CHLN) 31,21€ 

 Custo total Áreas AIDFM (0,1% da área global CHLN) 4.044,82€ 

 

 

As actividades de conservação dos espaços físicos e equipamentos da FML são asseguradas de forma directa 

no Edifício Egas Moniz, já que no Edifício Central existe uma gestão partilhada com o Centro Hospitalar 

Lisboa Norte com uma escala mais reduzida de responsabilidade directa. 

O Edifíco Egas Moniz, com 16.000m2, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, com uma população média 

de circulação que ultrapassa os 500 elementos, entre docentes, investigadores, não docentes e alunos. 

A gestão diária das instalações exige um acompanhamento permanente e diário de diversos tipos de equipas 

técnicas externas, por exemplo, de manutenção, limpeza, segurança e gestão de resíduos. Estas tarefas 

exigem a definição de procedimentos consolidados em manuais de procedimento, reuniões periódicas com 

supervisores das empresas externas, avaliação de níveis de actuação, resolução de situações de carácter 

extraordinário e gestão de conflitos. 
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O quadro seguinte compara os valores de 2012 e 2013 em matéria de encargos com as instalações e o sucesso 

de algumas medidas que permitiram melhorar a eficiência da sua gestão. 

 
Quadro XXXV.i 

Variação de encargos com manutenção de instalações 2012/2013 
 

Encargos com as instalações

Tipologia de Serviço
Edifício 
Central

Edifício Egas 
Moniz

Total 2012
Edifício 
Central

Edifício Egas 
Moniz

Total 2013

Electricidade 440.478,62 € 440.478,62 € 402.514,41 € 402.514,41 €
Electricidade CHLN 162.942,86 € 162.942,86 € 157.234,82 € 157.234,82 €
Água CHLN      10.139,21 € 14.071,50 € 24.210,71 € 9.004,20 € 12.077,83 € 21.082,03 €
Gás 82.284,88 € 82.284,88 € 103.567,95 € 103.567,95 €
Manutenção 134.172,39 € 134.172,39 € 56.241,13 € 104.447,81 € 160.688,94 €
Vídeo-vigilância 6.125,40 € 6.125,40 € 6.254,55 € 6.254,55 €
Extintores e carretéis 658,67 € 803,07 € 1.461,73 € 1.854,46 € 2.257,42 € 4.111,88 €
Tratamento de resíduos 3.543,78 € 31.893,98 € 35.437,76 € 3.727,97 € 33.551,74 € 37.279,71 €
Limpeza 150.579,01 € 177.403,54 € 327.982,55 € 146.240,72 € 172.366,52 € 318.607,24 €
Elevadores 10.344,40 € 10.344,40 € 14.131,63 € 14.131,63 €
Jardins 4.989,75 € 4.989,75 € 1.434,74 € 5.738,94 € 7.173,68 €
Fontes de Água 551,04 € 826,56 € 1.377,60 € 807,65 € 1.211,47 € 2.019,12 €
Gestão centralizada 5.535,00 € 5.535,00 € 7.245,56 € 7.245,56 €
Contentores assépticos 299,70 € 5.694,30 € 5.994,00 € 312,17 € 5.931,22 € 6.243,39 €
Segurança CHLN 32.169,48 € 32.169,48 € 26.807,90 € 26.807,90 €
Segurança 78.634,16 € 146.034,86 € 224.669,02 € 70.869,73 € 131.615,22 € 202.484,95 €
Comunicações 8.239,52 € 9.828,27 €
Central Telefónica 5.927,37 € 5.927,37 €
Sistema de controlo de acessos 758,30 € 758,30 € 1.516,59 € 1.802,68 € 1.802,68 € 3.605,36 €
Portas Automáticas 2.650,23 € 2.650,23 € 1.508,26 € 1.508,26 €
Manutenção de posto de transformação 2.214,00 € 2.214,00 € 2.029,50 € 2.029,50 €
Combustível 2.596,92 € 2.596,92 € 1.912,87 € 1.912,87 €
Inspecção de elevadores 0,00 € 1.874,87 € 1.874,87 €
Material Higiene Limpeza 7.839,37 € 20.951,53 € 28.790,90 € 6.783,56 € 21.206,82 € 27.990,38 €
Material escritório 13.565,59 € 6.550,29 € 20.115,88 € 13.118,76 € 4.942,47 € 18.061,23 €
Material de Informática 21.504,09 € 11.255,12 € 32.759,21 € 15.173,21 € 10.442,47 € 25.615,68 €
Consumíveis manutenção/reparações 
extra contrato 23.010,03 € 69.030,09 € 92.040,12 € 21.679,46 € 65.038,38 € 86.717,84 €

Total 1.697.026,89 € 1.662.519,39 €
 

Fonte: Plataforma de gestão de requisições ao exterior, dossier técnico de contrato e Área Financeira 
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Quadro XXXV.ii 

Variação de encargos com manutenção de instalações 2012/2013 
 

Variação de Despesa com encargos com instalações

Tipologia de serviço
≠ 2013/2012 
(Ed. Central)

≠ 2013/2012 
(EEM)

≠ 2013/2012 
(Total)

∆ 2013/2012 
(Ed. Central)

∆ 2013/2012 
(EEM)

≠ 2013/2012 
(Total)

Electricidade -37.964,21 € -37.964,21 € -8,62% -8,62%
Electricidade CHLN -5.708,04 € -5.708,04 € -3,50% -3,50%
Água CHLN           -1.135,01 € -1.993,67 € -3.128,68 € -11,19% -14,17% -12,92%
Gás 21.283,07 € 21.283,07 € 25,87% 25,87%
Manutenção 56.241,13 € -29.724,58 € 26.516,55 € -22,15% 19,76%
Vídeo-vigilância 129,15 € 129,15 € 2,11% 2,11%
Extintores e carretéis 1.195,80 € 1.454,35 € 2.650,15 € 181,55% 181,10% 181,30%
Tratamento de resíduos 184,20 € 1.657,76 € 1.841,95 € 5,20% 5,20% 5,20%
Limpeza -4.338,29 € -5.037,02 € -9.375,31 € -2,88% -2,84% -2,86%
Elevadores 3.787,23 € 3.787,23 € 36,61% 36,61%
Jardins 1.434,74 € 749,19 € 2.183,93 € 15,01% 43,77%
Fontes de Água 256,61 € 384,91 € 641,52 € 46,57% 46,57% 46,57%
Gestão centralizada 0,00 € 1.710,56 € 1.710,56 € 30,90% 30,90%
Contentores assépticos 12,47 € 236,92 € 249,39 € 4,16% 4,16% 4,16%
Segurança CHLN -5.361,58 € -5.361,58 € -16,67% -16,67%
Segurança -7.764,42 € -14.419,65 € -22.184,07 € -9,87% -9,87% -9,87%
Comunicações 1.588,75 € 19,28%
Central Telefónica 0,00%
Sistema de controlo de acessos 1.044,39 € 1.044,39 € 2.088,77 € 137,73% 137,73% 137,73%
Portas Automáticas -1.141,97 € -1.141,97 € -43,09% -43,09%
Manutenção de posto de transformação -184,50 € -184,50 € -8,33% -8,33%
Combustível -684,05 € -684,05 € -26,34% -26,34%
Inspecção de elevadores 1.874,87 € 1.874,87 €
Material Higiene Limpeza -1.055,81 € 255,29 € -800,52 € -13,47% 1,22% -2,78%
Material escritório -446,83 € -1.607,82 € -2.054,65 € -3,29% -24,55% -10,21%
Material de Informática -6.330,88 € -812,65 € -7.143,53 € -29,44% -7,22% -21,81%
Consumíveis manutenção/reparações 
extra contrato -1.330,57 € -3.991,71 € -5.322,28 € -5,78% -5,78% -5,78%

-34.507,50 € -2,03%Total
 

Fonte: Plataforma de gestão de requisições ao exterior, dossier técnico de contrato e Área Financeira 

 

Apesar do esforço para diminur encargos, nem sempre isso acabou por ser possível. O Edifício Egas Moniz, 

com 10 anos de funcionamento intenso, necessita de constantes intervenções para minimizar o seu desgaste. 

Além disso, verificaram-se alterações legais em matéria de requisitos mínimos de funcionamento que 

exigiram novos investimentos, tendo-se, em alguns casos, optado por investir em equipamentos de maior 

eficiência, cujos benefícios só serão visíveis a partir do 2º ano. 
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O Contrato-Programa continuou a ser executado através da construção do Edifício Câmara Pestana e da 

recuperação do Teatro Anatómico: 

Edifício Câmara Pestana – O contrato para a empreitada de construção do novo Edifício foi suspenso em 

Janeiro de 2012 em virtude da empresa ter entrado em processo de insolvência, sem que tenha havido 

qualquer solução para o impasse durante o ano de 2013. A obra está sob a gerência directa da Reitoria, e a 

Faculdade tem disponibilizado toda a colaboração para que se possa encontrar solução que viabilize o 

projecto. 

Teatro Anatómico – O processo de recuperação do Teatro Anatómico decorreu no ano de 2012, com 

financiamento suportado integralmente pelo PIDDAC da Universidade de Lisboa, tendo sido a gestão técnica 

assegurada pela Universidade de Lisboa, Área de Edificado. 

Inaugurado em 12 de Junho de 2013 pelo Reitor António Sampaio da Nóvoa, a sua actividade de ensino e 

investigação é uma realidade para os alunos que iniciaram o seu longo processo de aprendizagem no ano 

lectivo 2013/2014. Conta com técnicos altamente especializados para apoio à sua actividade de ensino e com 

capacidade para responder a desafios nesta área do saber. Com recurso a verbas do seu orçamento, a 

Faculdade de Medicina investiu numa área complementar ao Teatro Anatómico – Plastinação – maximizando 

os recursos humanos disponíveis e com competências técnicas adquiridas no exterior.  

Os valores a seguir indicados, incluem ainda a melhoria das instalações sanitárias, gabinetes de trabalho e 

corredor do piso 1 do Instituto de Anatomia, num total de 118.527,07 euros. 
 

Quadro XXXVI 

Investimento FMUL 2013 – Sala de Plastinação e Áreas de apoio 

Especialidade Fornecedor Valor (c/iva) 

Projecto (investimento de 2012) Layout, Lda. 3.277,00€ 

Execução Projecto_Fase I Paulo & Filhos, Lda. 49.200.00€ 

Execução Projecto_Fase II e obras de beneficiação Paulo & Filhos, Lda. 71.770,35€ 

Bancadas de trabalho e hotte Industrial Laborum 27.939,45€ 

Equipamento de plastinação Talheimer 17.262,56€ 

Sistema de Segurança Esegur 1.554,71€ 

Fonte: Dossier técnico de contratação pública, Área Financeira 
 

 

 Tecnologias de Informação – audiovisuais 

Quadro XXXVII 

Síntese de indicadores de Tecnologias de Informação - audiovisuais 

 n.º horas de aulas regulares 4.163h 

Prestação de n.º horas de aulas em videoconferência 560h 

serviços em sala n.º horas de apoio a eventos 200h 

 n.º horas trabalho c/ajudas pedagógicas 944h 

Fonte: Núcleo de Audiovisuais 
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A produção multimédia e o apoio à actividade lectiva e promoção de eventos científicos (FM-Audiovisuais) 

têm sido fundamentais para garantir o sucesso da prática pedagógica, através do apoio presencial em sala, 

dinamização de sistemas de ensino à distância, recolha, classificação e tratamento de material capaz de criar 

ajudas pedagógicas de excelência. Complementarmente dá suporte a todos os eventos científicos realizados 

na Instituição, com promoção interna ou externa. 

Não obstante as limitações em matéria de investimento foi possível manter a qualidade de serviço, através 

de um planeamento anual de necessidades, de propostas de investimento em equipamentos mais eficazes, 

de utilização de novas técnicas adequadas às necessidades e recursos disponíveis e gestão e conservação do 

património existente. 
 

II.V. Modernização Administrativa 
 

 Pólos Administrativos 
O conceito actual de Pólos Administrativos, na forma como está actualmente organizado, através da 

Coordenação dos Pólos Administrativos (CPA), data de 2011, e tem vindo a exercer um conjunto de iniciativas 

no sentido de planear, organizar, monitorizar e avaliar os recursos técnicos e humanos afectos às unidades 

descentralizadas da Faculdade (clínicas universitárias, institutos e laboratórios) que dão suporte técnico 

administrativo para o desenvolvimento das actividades lectivas e de investigação científica. 

Os colaboradores dos Pólos encontram-se distribuídos por essas unidades descentralizadas Quadro XXXVIII e 

têm perfis muito variados Quadro XXXIX. 

 
Quadro XXXVIII 

Distribuição dos colaboradores por Tipo de Unidade descentralizada  
(Técnicos Superiores e Assistentes técnicos) 

Unidades de Investigação/Ensino 
Nº de 

unidades 
Nº de colaboradores 

2012 
Nº de colaboradores 

2013 

Clínicas Universitárias 27 14 14 

Institutos 11 18 16 

Laboratórios e Centro Bioética 8 4 4 

Total 46 36 33 
 

Fonte: Coordenação dos Pólos Administrativos 
 

Quadro XXXIX 
Caracterização sócio académica do secretariado técnico-administrativo CPA  

(Técnicos Superiores e Assistentes técnicos) 

Unidades de Investigação/Ensino Sexo 
Idade 

(Média) 
Habilitações Literárias  

(Moda) 
Categoria 

(Moda) 

Clínicas Universitárias 
8 Fem / 
2 Masc 

44,8 
Ensino Secundário ou equiv. 

c/curs. prof. 
Assistente 

Técnico 

Institutos 
16 Fem/  
3 Masc  

47,8 
9º ano / Ensino Secundário ou 

equiv. c/curs. prof. 
Assistente 

Técnico 

Laboratórios e Centro Bioética 7 Fem 47,2 Licenciatura 
Técnico 
Superior 

Coordenação dos Pólos Administrativos 
2 Masc /  

1 Fem 
36,5 Licenciatura 

Técnico 
Superior 

 
Fonte: Coordenação dos Pólos Administrativos 
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A CPA para a prossecução dos seus objectivos procurou fomentar em 2013 uma dinâmica de trabalho em 

rede, como forma de incrementar a fluidez e a coesão entre os serviços, o que lhe permite: 

I) Igualar o conhecimento e o modo de saber-fazer entre os colaboradores, construindo 

dinâmicas de acção funcionais; 

II) Construir equipas de apoio junto dos colaboradores; 

III) Envolver e responsabilizar os colaboradores nos processos de criação, decisão e 

implementação de propostas de melhoria; 

IV) Reavaliar procedimentos e processos implementados; 

V) Combater o isolamento entre Unidades; 

VI) Continuidade da capacidade de resposta do serviço nos períodos de ausência dos 

colaboradores. 

Estas acções foram sustentadas por uma estratégia de actuação com as seguintes iniciativas: 

I. Memórias Institucionais – elaboração de Manuais de Procedimentos onde são descritos todos os passos 

para se efectuar uma tarefa. São documentos orientadores que têm como principal objectivo sintetizar 

toda a informação numa única página, para uma rápida e fácil leitura dos procedimentos e que 

demonstram, de forma precisa, a execução das tarefas do dia-a-dia. Este modelo identifica também as 

equipas de apoio em cada processo. Estas equipas são constituídas por colegas que ficam responsáveis 

pelo acompanhamento dos procedimentos.  

II. Sessões de Esclarecimento Regulares – foram criadas com o objectivo de fomentar o debate de ideias e a 

proximidade com os colegas. São de carácter obrigatório para todos os colaboradores CPA. Nestas 

sessões são apresentados os manuais de procedimentos, explicando a sua funcionalidade e modo de 

actuação. Estes encontros permitem a reflexão conjunta sobre os documentos propostos e a recolha de 

comentários/sugestões de melhoria.  

III. Área Virtual de Partilha de Documentos – a partilha de documentos criados ou reformulados, 

comunicados internos, ficheiros uniformizados são partilhados na área virtual CPA, à qual todos os 

colaboradores têm acesso. Desta forma, podem consultar rapidamente e efectuar um download ou 

upgrade em qualquer altura dos documentos que necessitam. Esta área de partilha virtual está em 

constante actualização.  

IV. Comunicação Electrónica Institucional – implementado um novo modelo de comunicação electrónica 

institucional, com a criação de 35 novos endereços de correio electrónico das Unidades da FMUL (clínicas 

universitárias, institutos e laboratórios). Com esta estratégia e a definição de normas comuns de utilização 

desta ferramenta conseguiu-se reforçar a nossa identidade institucional, melhorar o arquivo electrónico e 

proporcionar uma comunicação mais eficiente entre os serviços; 

V. Matrizes de trabalho – resultado da partilha de exemplos de documentos/ficheiros, entre colegas, 

possibilitando a elaboração de matrizes padrão que servem de modelo de actuação. Nas sessões de 
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esclarecimento, estas matrizes são discutidas e testadas, verificando-se se abrangem todas as situações 

que estavam previstas, servindo assim de base a uma formação personalizada.  

 

Figura XV 

Dinâmicas de Trabalho em Rede 

 

Uma das áreas de intervenção da CPA no ano de 2013 consistiu na intensificação da formação e preparação 

dos colaboradores para prestarem apoio na gestão da plataforma de E-learning (MOODLE), tendo-se obtido 

um incremento do número de áreas disciplinares que utilizam e disponibilizam materiais pedagógicos nesta 

plataforma, com destaque para os primeiros anos e menor participação nos anos clínicos (Figura XVI). 
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Figura XVI 

(%) Distribuição por ano curricular da utilização do Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação dos Pólos Administrativos 

 

 Correcção de Exames de Escolha Múltipla através de Leitura Óptica  

O serviço de correcção de exames por leitura óptica (LOE), iniciado em Fevereiro de 2011 e gerido pela equipa 

multidisciplinar de Avaliação Interna e Garantia de Qualidade (AIGQ), realizou 150 pedidos de correcção de 

exame no ano lectivo de 2012-2013. Verifica-se uma tendência crescente no números de pedidos que 

abrangeram unidades curriculares do Mestrado Integrado em Medicina, Mestrado Integrado em Engenharia 

Biomédica, Licenciatura em Ciências da Saúde e Cursos de Mestrado da FMUL. 

 
Figura XVII 

N.º total de pedidos por ano lectivo para correcção de exames por leitura óptica 

 

Fonte: AIGQ - Avaliação Interna e Garantia de Qualidade 
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Ao mesmo tempo, verificou-se uma diminuição muito significativa em relação ao tempo de entrega dos 

resultados às unidades curriculares do Mestrado Integrado em Medicina, desde o início do projeto (Figuras 

XVIII e XIX). 

 
Figura XVIII 

N.º de pedidos e tempo médio de entrega dos resultados (CMIM – 1.º semestre, 1.ª chamada) 
 

   (UCs)        (horas) 

 
Fonte: AIGQ - Avaliação Interna e Garantia de Qualidade 

 
Figura XIX 

N.º de pedidos e tempo médio de entrega dos resultados (CMIM – 2.º semestre, 1.ª chamada) 
 

   (UCs)        (horas) 

 
Fonte: AIGQ - Avaliação Interna e Garantia de Qualidade 

 

Esta melhoria de desempenho permitiu uma mais rápida afixação das pautas, cumprindo com os prazos 

definidos no calendário escolar para a divulgação dos resultados através de envio da grelha de resposta aos 

alunos, por correio electrónico.  

No final de cada semestre os docentes responsáveis pelas disciplinas/áreas disciplinares receberam o 

relatório de “Análise estatística das classificações”. O relatório compreende a análise estatística univariada, 

de dados relativos às classificações obtidas nos exames corrigidos por leitura óptica, apresentado o 
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Histograma das classificações, a tabela de distribuição frequencial por classificação e tabelas de distribuição 

frequencial por cada item de resposta do exame. Este último parâmetro permite ao docente verificar em 

todas as questões a percentagem de respostas correctas e erradas assinaladas pelos alunos. 

No 2.º semestre de 2012/2013 a AIGQ reformulou o procedimento de concretização deste relatório para 

tentar garantir a entrega no prazo de 48 horas (na tentativa de igualar o prazo para revisão de prova, segundo 

as normas do regulamento Pedagógico do 1.º ao 5.º ano). Este procedimento revelou-se bastante positivo, 

sendo comunicando ao Conselho Pedagógico que no ano lectivo de 2013/2014 os docentes responsáveis irão 

receber o relatório estatístico no prazo de 48 horas. 

 Avaliação Organizacional 

A par dos processos de avaliação pedagógica solicitados pelos docentes, a equipa multidisciplinar de 

Avaliação Interna e Garantia de Qualidade (AIGQ) manteve o apoio às diversas unidades da FMUL, 

colaborando na avaliação das acções de formação profissional 2013 (Coordenação do Departamento de 

Gestão Administrativa - Núcleo de Recursos Humanos), na avaliação da Semana do Acolhimento aos novos 

alunos 2012/2013 em Setembro (coordenado pela equipa organizadora) e na avaliação do evento “Estudar 

Medicina na FMUL - Dia do Candidato 2013” (coordenado pela equipa organizadora). 

 Instituto de Formação Avançada (IFA) 

Prosseguindo a identificação de funções administrativas passíveis de serem simplificadas com benefícios 

directos para os alunos foram desenvolvidas novas funcionalidades na secretaria virtual no âmbito do 

Projecto Balcão Único – UL. Iniciou-se o desenho de processos do IFA de acordo com a Metodologia CAF com 

o objectivo de aumentar a eficácia dos sistemas de informação da Formação Avançada. 

 

II.VI. Cooperação institucional 

 Acordos Institucionais 

No decurso do ano de 2013 foram celebrados os seguintes protocolos: 

o Extensão da vigência do protocolo de colaboração com o Banco Espírito Santo (BES) 

Objecto: Criar uma parceria estratégica entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Banco 

Espírito Santo, cobrindo as diversas dimensões da sua actividade, tendo em vista a criação de valor para os 

signatários. 

o Contrato de comodato com o Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral (IICBRC) 

Objecto: Empréstimo, a título gratuito, de diversas peças de interesse histórico pertencentes ao espólio da 

FMUL, para uma exposição duradoura e de interesse público do IICBRC, pelo período de utilização necessário. 

o Protocolo de cooperação com o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Museus da 

Universidade de Lisboa) 

Objecto: Dotar as colecções científicas e histórico-científicas de uma estrutura duradoura que preserve e 

valorize, no seio da Universidade de Lisboa, as colecções históricas da FMUL.  
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o Protocolo de cedência e doação do  espólio José Francisco David Ferreira à Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT) 

Objecto: Estabelecer os termos e condições da doação à FCT do Espólio José Francisco David Ferreira. 

Organização, estudo e divulgação do Património. 

o Adenda ao protocolo de articulação institucional com a Administração Regional de Saúde do 

Centro IP 

Objecto: Adicionar ao Protocolo o Estágio Clínico de Medicina Geral e Familiar, compreendido na componente 

clínica do plano de estudos do 6.° Ano do curso de Medicina, ministrado pela FMUL.  

o Acordo/Memorando de entendimento com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) - 

Hospital de Santa Maria, EPE (HSM) 

Objecto: Repartição de despesas de água, electricidade e serviços de vigilância. 

 Instituições que colaboram no Estágio Clínico do 6.º ano  

A Faculdade, no âmbito da colaboração com as instituições hospitalares que recebem o Estágio Clínico do 6º 

ano, e no sentido de melhorar as condições de apoio ao trabalho pedagógico que têm vindo a prestar, 

disponibilizou o acesso aos recursos da Biblioteca Digital, veículo fundamental para o apoio ao ensino, 

investigação e prática médica. 

Foi assim definida a possibilidade de permitir um acesso a partir da instalação do serviço de VPN’s (Virtual 

Private Networks) em cada uma das instituições que manifestassem interesse e, de modo a garantir uma 

melhor utilização dos recursos a disponibilizar, definiu-se a possibilidade de dinamizar um conjunto de 

sessões de divulgação/formação para o desenvolvimento de competências que permitam localizar, avaliar e 

usar eficazmente a informação necessária, a partir dos recursos disponíveis na Biblioteca Digital. De acordo 

com a disponibilidade e interesse manifestados, as formações podem ocorrer presencialmente ou à distância 

(e-learning). 

 Colaboração com a Associação de Estudantes 

Foi prosseguido o apoio às iniciativas da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa,  

interlocutor fundamental em todos os processos da nossa Escola. 

  Apoio à Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina (AAAFML) 

Foi prosseguido o apoio às iniciativas da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina, AAAFML, 

através de apoio logísitico e administrativo às suas iniciativas. 
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II.VII. Eventos e divulgação institucional 

 Principais eventos 

Do extenso elenco de eventos que ocorreram organizados pela Faculdade ou em que a Faculdade participou 

em 2013, salientam-se os seguintes: 

o Lição de Jubilação do Prof. Doutor Henrique Bicha Castelo 

Realizou-se, no dia 20 de Fevereiro de 2013, a Última Lição do Prof. Doutor Henrique Bicha Castelo, com o 

título “Um Olhar sobre um Tempo sem Filigranas” e que contou com a presença de ilustres académicos e 

convidados. Participaram na mesa da Cerimónia o anterior Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. António 

Sampaio da Nóvoa, o Director da Faculdade de Medicina de Lisboa, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes, o 

anterior Presidente com Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte CHLN, Prof. Dr. J. 

Correia da Cunha, o Presidente de Assembleia da Faculdade, Prof. Doutor J. Lobo Antunes, o Dr. António 

Ruivo, da Clínica Universitária de Cirurgia II, e o anterior Presidente da Associação de Estudantes da FMUL, o 

Aluno Miguel Almeida. 

o Participação na 2.ª Convenção de Funcionários Não Docentes da Universidade de Lisboa 

Realizou-se, no dia 5 de Março de 2013, na Reitoria da Universidade de Lisboa, a 2.ª Convenção de 

Funcionários Não Docentes da Universidade de Lisboa. Sob o tema “Fusão e agora? Propostas para a Nova 

Universidade”, esta Convenção visou constituir uma oportunidade para debater, em conjunto, aspectos 

relacionados com a organização geral da Universidade, com a representação dos não docentes nos órgãos de 

gestão da instituição e com a organização dos serviços técnico-administrativos. O evento pretendeu também 

concretizar um momento privilegiado para a troca de ideias e apresentação de propostas. 

o Lição de Jubilação Professor Doutor Mário Gastão Lopes 

No dia 4 de Abril de 2013, teve lugar na Aula Magna a Última Lição do Prof. Doutor Mário G. Lopes. Na 

cerimónia estiveram presentes inúmeros professores, médicos, enfermeiros, alunos, funcionários da 

Faculdade e do Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria. Destaca-se a presença do Director 

da FMUL, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes, do Presidente do Conselho Científico, Prof. Doutor Rui 

Manuel Martins Victorino, da Directora Clínica do HSM-CHLN, Profª Doutora Maria do Céu Machado, do 

Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, entre outros. 

o Prémio Ensino Professor Francisco Pulido Valente 2013: Aniversário dos 20 anos  

O Prémio Pulido Valente Ensino 2013 foi entregue em sessão solene realizada na Aula Magna no dia 2 de Maio 

de 2013. Foi proferida uma palestra pelo convidado, Professor Luís Magalhães, docente do Instituto Superior 

Técnico, intitulada: "Estratégia de Ciência e Tecnologia em Portugal - capacidades, oportunidades, desafios". 

Extraordinariamente, houve também uma intervenção do Prof. Doutor Carneiro de Moura sobre o percurso 

dos 19 premiados nas edições anteriores. Na edição comemorativa dos 20 anos da realização deste prémio, a 

vencedora foi a aluna Ana Sofia Rodrigues La Puente Furtado, com a nota de 19 valores em Medicina II. 
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o Cerimónia oficial de inauguração do Teatro Anatómico 

No dia 12 de Junho de 2013 teve lugar a cerimónia oficial de inauguração do novo Teatro Anatómico, no 

Instituto de Anatomia da FMUL, ao qual foi atribuído o nome Professor Armando dos Santos Ferreira, 

constituindo, dessa forma, uma justa homenagem ao detentor do mais alto cargo de Direcção do Instituto de 

Anatomia que, durante o maior período de tempo, conduziu aquele instituto na sua história centenária (1964-

1991), moldando a sua vocação clínica no ensino e na ciência.  

o Cátedra Calouste Gulbenkian 

Decorreu, no dia 11 de Julho, na Aula Magna uma sessão conjunta FMUL/HSM no âmbito da Cátedra 

Fundação Calouste Gulbenkian/FMUL em Cuidados Paliativos. Instituída em Maio de 2011, através de um 

Protocolo de Colaboração entre a FMUL e a Fundação Calouste Gulbenkian com o apoio do anterior Reitor da 

Universidade de Lisboa, a Cátedra Calouste Gulbenkian pretende promover o conhecimento em domínios da 

humanização e dimensão social da Medicina, contemplando uma perspectiva multidisciplinar e global e 

reforçando a interface com as ciências sociais e a cultura.  

o Cerimónia de Comemoração do 10º Aniversário do Instituto de Medicina Molecular 

No dia 21 de Setembro decorreu a Cerimónia de Comemoração do 10.º Aniversário do Instituto de Medicina 

Molecular. Estiveram presentes o Prof. Doutor João Lobo Antunes (Presidente do IMM), a Professora Carmo-

Fonseca (Directora Executiva do IMM), o Prof. Doutor José Fernandes e Fernandes (Director da FMUL), o Dr. 

Carlos Martins (Presidente do Conselho de Administração do CHLN e Presidente do Centro Académico de 

Medicina de Lisboa), o Prof. Doutor António Cruz Serra (Reitor da Universidade de Lisboa) e ainda o Dr. Paulo 

Macedo (Ministro da Saúde). O Programa teve como tema um Debate sobre a Ciência ao Serviço da 

Medicina. 

o XI Encontro de Engenharia Biomédica 

Decorreu, no dia 6 de Novembro, o XI Encontro de Engenharia Biomédica, organizado pela Faculdade de 

Medicina e pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. No evento foram abordados temas no 

âmbito da Engenharia Biomédica e da colaboração emergente entre a FMUL e o IST. 

o Jubilação do Prof. Doutor Mário Andrea 

A Sessão de Jubilação do Prof. Doutor Mário Andrea, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de 

Lisboa e Director da Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da FMUL, decorreu no dia 8 de Novembro. A 

sessão contou com a presença de ilustres convidados, como a Dra. Maria de Belém, o Duque de Bragança e a 

sua esposa, o Embaixador da República de Angola em Portugal, Prof. Dr. José Marcos Barrica, entre muitos 

outros amigos que não quiseram faltar à última lição do Professor. 

o Cerimónia de Abertura das Comemorações dos 100 anos da AEFML 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa faz 100 anos a 30 de Setembro de 2014 e 

iniciou em 2013 as Comemorações do seu Centenário. No dia 13 de Novembro, decorreu, na Aula Magna, a 

Cerimónia de Abertura das Comemorações do seu Centenário. Nesta simbólica sessão estiveram presentes 



Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Plano de Acção 2012-2015 

Relatório de Actividades 2013 e Plano de Acção 2014 

 [56] 

vários órgãos sociais da Faculdade e Universidade: professores, colaboradores, dirigentes e ex-dirigentes 

associativos, colegas e convidados. O evento foi ainda enriquecido com as actuações musicais do Coro da 

AEFML e da Tuna Médica de Lisboa. 

o 1º Aniversário Biobanco 

No dia 13 de Novembro, o Biobanco-IMM comemorou o seu primeiro aniversário. O Biobanco-IMM é uma 

estrutura criada pelo Instituto de Medicina Molecular, que acolhe e armazena uma colecção de amostras 

biológicas, doadas voluntariamente, com o objectivo de impulsionar a investigação biomédica. Actualmente, 

com milhares de amostras, designadamente sangue, soro, saliva, urina, osso, DNA e tecido tumoral, e 

respectiva informação clínica, o Biobanco-IMM constitui uma plataforma única de apoio técnico à 

investigação da origem de doenças com enorme impacto na saúde dos cidadãos, como o cancro ou a 

osteoporose. O Biobanco-IMM integra a rede europeia de biobancos do BBMRI. Participou neste último ano 

em vários projectos internacionais, para os quais contribuiu com mais de 1.500 amostras. 

o Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento 

O Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento do Centro Académico de Medicina de Lisboa celebrou, em 

2013, sete anos de existência. Nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2013, a sétima edição contou com a participação 

de alunos com filiação em diversos grupos do Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa e Hospital de Santa Maria. Em 2013, o VII Encontro contou com a presença do 

prestigiado Professor Arthur Horwich, laureado com o Prémio Lasker em 2011, e da Professora Maria Leptin, 

directora da European Molecular Biology Organization. Este ano, duas relevantes personalidades da ciência 

realizada em Portugal partilharam também o seu conhecimento com os alunos: Sílvia Conde (CEDOC) e Rita 

Branquinho (CENIMAT/I3N). O Encontro Anual ganha, desde 2012 com a presença de Helena Vieira (CEO da 

Bioalvo), uma componente de empreendedorismo e de investigação empresarial e aplicada. 

 News@FMUL 

Durante 2013, a NEWS@FMUL seguiu a mesma temática do ano anterior – a apresentação e divulgação das 

Unidades Estruturais da Faculdade. Dando ênfase a uma Unidade Universitária e à temática da área, com uma 

Reportagem/Perfil do Director e a publicação de trabalhos sobre o tema, de docentes e de alunos mestrandos 

e doutorandos, apresentou as unidades que constituem a FMUL. 

Prosseguiu o compromisso de divulgar as Provas Académicas realizadas na Faculdade, bem como a 

participação dos Docentes em júris de provas noutras instituições. Os programas de investigação para alunos 

(Bolsa AstraZeneca, Programa Educação pela Ciência | Bolsas Gulbenkian) foram tema sempre presente nas 

edições deste ano, permitindo divulgar datas e resultados importantes. 

Também foi desenvolvida uma estreita relação com a Associação de Estudantes, divulgando as iniciativas por 

ela desenvolvidas. Com a eleição dos novos corpos dirigentes, a newsletter foi um veículo de apresentação de 

novos projectos para a AEFML, com destaque para uma entrevista cedida pela nova Presidente. 
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O Instituto de Medicina Molecular foi um parceiro fundamental na comunicação de notícias na área da 

investigação, contribuindo com uma série de artigos nas várias edições. Foi dado destaque à comemoração 

dos 10 anos da sua criação, com entrevistas e cobertura dos vários eventos que se realizaram. 

A Associação para a Investigação e Desenvolvimento da FMUL comemorou o seu 20º aniversário e a edição 

de Setembro contou com uma entrevista ao seu Presidente. 

Foi dado especial destaque ao processo de fusão entre a Universidade “Classica” e a Universidade Técnica, 

com a criação da Nova Universidade de Lisboa, tendo sido publicadas, ao longo do ano, várias notícias sobre 

esta temática. 

 Iniciativas de divulgação  dirigidas a Estudantes 

o Futurália 

Pelo terceiro ano consecutivo a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) marcou presença 

na Futurália, que decorreu de 13 a 16 de Março na FIL - Parque das Nações, tendo como o mote “Uma feira 

para todos!”. De forma uníssona, organizada e conjunta, a FMUL integrou, uma vez mais, o stand da 

Universidade de Lisboa. Neste ano, a estrutura do stand foi o resultado de um projecto de Belas Artes que 

conceptualmente “abraçou” o visitante, convidando-o a entrar. Este foi o espaço agregador das diferentes 

orgânicas que aí se fizeram representar: Faculdades de Medicina, Ciências, Farmácia, Dentária, Psicologia, 

Direito, Letras, Institutos de Educação e Geografia e Ordenamento do Território.  

o Dia do Candidato 

O Dia do Candidato realizou-se no dia 11 de Abril, juntando-se à iniciativa do Dia Aberto da Universidade de 

Lisboa (UL). Visitaram-nos 116 jovens, com uma média de idade de 17 anos provenientes, maioritariamente, 

dos Distritos de Lisboa e Santarém, com o objectivo de obterem informação para fundamentarem a sua 

escolha aquando da candidatura. De forma a corresponder às expectativas, da parte da manhã assistiram a 

apresentações que abordaram questões como (i) o plano de Estudos do Mestrado Integrado em Medicina da 

FMUL, (ii) a Investigação na FMUL, (iii) a prática clínica desenvolvida por alguns alunos da FMUL em África, 

(iv) a partilha de experiências em investigação e no âmbito do programa ERASMUS. À semelhança de anos 

anteriores foram ainda organizadas visitas guiadas a alguns Institutos e Serviços da FMUL que contaram com 

o forte apoio dos alunos da Associação de Estudantes da FMUL e algumas unidades de Investigação do 

Instituto de Medicina Molecular. Na parte da tarde juntaram-se aos restantes participantes do dia Aberto da 

UL, que teve lugar na Aula Magna da reitoria da UL, onde puderam assistir a breves apresentações de dança, 

música e desporto de alunos que frequentam Faculdades pertencentes à UL. De regresso à FMUL a 

Associação dos Estudantes da FMUL apresentou-lhes as actividades associativas.  

o Bem-Vindos à FMUL 2013/2014 

No período compreendido entre 10 e 13 de Setembro decorreram as matrículas / inscrições dos alunos do 1.º 

ano, 1.ª vez, onde se manteve o procedimento de dividir os alunos pelos dias da semana na medida em que 

este procedimento foi avaliado de uma forma muito positiva. À semelhança do ano lectivo transacto, no 
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período que antecedeu a realização da matrícula / inscrição os alunos visualizaram um vídeo de divulgação 

dos serviços da FMUL mais direccionados ao apoio ao aluno. Este vídeo foi especificamente desenvolvido 

para o efeito pela equipa da Unidade de Tecnologias da Informação – Meios Audiovisuais da FMUL. Após a 

realização da matrícula / inscrição manteve-se a entrega de um kit com várias informações necessárias para o 

início do ano académico, de onde se pode destacar o Guia Multimédia, que este ano sofreu um arranjo gráfico 

efectuado pelo Gabinete de Comunicação e Imagem. Entre outros materiais e informação, o Guia Multimédia 

integra o Guia do Estudante, documento em que o aluno pode consultar a legislação e os despachos internos 

referentes ao Curso de Medicina e à gestão do seu percurso académico. 

o Dia da Investigação 2013 

Decorreu no dia 11 de Dezembro de 2013 a segunda edição do Dia da Investigação da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa. Promovido pelo Gabinete de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica e 

Inovação (GAPIC), em colaboração estreita com a Associação de Estudantes da FMUL (AEFML), este dia é a 

um tempo ícone, prova e celebração de vivências de ciência pelos estudantes de medicina. Corresponde 

também ao cumprimento da missão explícita do GAPIC, a incorporação deste tipo de vivências na trajectória 

académica dos estudantes de medicina. 

II.VIII. Responsabilidade Social 

 Projecto Faculdade de Ajudar 

Nascido da vontade de um grupo de colaboradores, este projecto tem mobilizado a Faculdade de Medicina 

para Acções de Solidariedade e de Responsabilidade Social em várias vertentes. 

Em 2013 a FMUL deu continuidade a um compromisso para com ações de Responsabilidade Social 

materializadas, nos seguintes projetos: 

(i) Banco Alimentar – participação nas duas campanhas, Maio e Dezembro, no habitual Supermercado “Pingo 

Doce das Galhardas” onde foram recolhidos 3.250Kg e 3.535Kg, respectivamente; 

(ii) Campanha de Recolha de Bens – decorrente da identificação de enormes carências identificadas, aquando 

da visita prévia à realização do “Dia Solidário”, realizada às instalações do Centro Social 6 de Maio, o grupo 

dinamizou uma campanha de recolha de bens que resultou na entrega de bens alimentares, roupa de bebé, 

fraldas, roupas de casa, brinquedos, material escolar e livros, no “Dia Solidário”, realizado na mesma 

instituição. 

(iii) Campanha de Recolha de Bens “18 Escolas 18 Ajudas” – organizado em parceria com a Universidade de 

Lisboa, esta campanha envolveu as 18 UO’s que apoiaram 18 Instituições de Solidariedade Social. A FMUL 

contribuiu para o CSP Nossa Senhora do Amparo de Benfica, tendo sido entregues 16 sacos com alimentos.  

(iv) Consignação 0.5% do IRS – esta acção anual visa ajudar uma entidade particular de solidariedade social, 

religiosa ou de utilidade pública aquando da apresentação do IRS, através da contribuição com 0,5% do 

imposto total que o Estado liquida. 
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(v) Dia Solidário – decorreu a 5 de Abril de 2013, no Centro Social 6 de Maio, envolvendo 27 colaboradores da 

FMUL, AIDFM e SPUL. Este ano a actividade consistiu na pintura e reparação de 3 salas enquanto outros 

conviviam com as crianças, desenvolvendo várias actividades e ajudando nos almoços. 

(vi) Projeto PROLER 2013 – Projecto de Livros em Rede da Iniciativa da Coordenação dos Pólos 

Administrativos (CPA) em parceria com a Divisão da Biblioteca e Informação da FMUL, contando com a 

colaboração e envolvimento do Projecto Faculdade de Ajudar. A 2ª Edição do PROLER continuou a ter por 

objectivo a doação e troca de manuais escolares. 

(vii) Dadores de Sangue e Registo de Dadores de Medula Óssea – Inscreveram-se 66 novos dadores de 

sangue, 45 dadores efectuaram dádiva de sangue, 35 novos dadores registaram-se como dadores de Medula 

Óssea  

(viii) Um Dia na Faculdade – Contou com a colaboração da Associação de Estudantes através da realização do 

“Hospital do Pequeninos” bem como com outras atividades redirecionadas aos mais novos: campeonato de 

Beyblades, pinturas faciais, cantinho do desenho, grupo de Hip Hop, cantores João Barreto e  Ana e o mágico 

João Moreno.  

 Bolsas de Apoio da FML enquadradas pelo Programa UL – Consciência Social 

O volume de trabalho no período que antecede a realização das matrículas / inscrições dos alunos do 1.º ano e 

durante a realização das mesmas excede, em muito, a capacidade de resposta da equipa da Área Académica. 

Nesse sentido, a fim de poder prestar apoio concreto à execução de certas tarefas durante este período, 

nomeadamente apoio telefónico, recorreu-se ao apoio de dois alunos da Faculdade, seleccionados no 

contexto do enquadramento proporcionado pelo Programa UL – Consciência Social. A experiência que 

decorreu durante duas semanas, num horário diário de 8h, foi muito bem sucedida. 
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II.IX. QUAR 2013 

 

Nos Quadros seguintes apresenta-se a execução do QUAR no ano de 2013 e o seu grau de concretização, 

procurando proporcionar avaliação objectiva e quantificável do seu cumprimento, no contexto do Plano de 

Acção 2012 a 2015. 
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Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
 
Ministério: Educação e Ciência 

 

 
 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2013 
[Lei n.º 66-B/2007, 28 de Dezembro – Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da Administração Pública – SIADAP 1] 

 
 
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, 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. 

 

Visão 
 

Afirmar a Faculdade de Medicina e o Centro Académico de Medicina como um pilar da nova Universidade e, desse 
modo, consolidar posição cimeira no panorama nacional e assegurar relevância no contexto internacional. 

 

Objectivos estratégicos (OE) 
 

OE1: Reforçar as áreas de ciência e inovação biomédica e clínica 
OE2: Consolidar a imagem institucional 
OE3: Prosseguir a qualidade dos serviços 
 

Objectivos operacionais Valor 
2012 

Meta 
2013 Superação Resultado 

Classificação 
Desvios 

SP AT NA 
 
Eficácia          30%                                                                                                                                              [36%] 
 

OBJ 1                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER A 
INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA E A 
FORMAÇÃO 
AVANÇADA 

Indicador 1 

Desenvolvi-
mento do 
Website PhD 
CAML 

       

Não se 
aplica 

Forma cálculo N.º NSA 31 DEZ 
2013 

Antes 31 
DEZ 2013 

Não 
realizado   X 

Ponderação 40%        
 

 

Indicador 2 

Áreas científicas 
participantes no 
Encontro Anual 
Doutoramento 

       

 

(83%) 
Forma cálculo N.º 4 6 >6 11 X   

Ponderação 30%        
 

 
Indicador 3 

Participantes no 
Dia da 
Investigação 

       

(8%) Forma cálculo N.º 131 140 >140 151 X   

Ponderação 30%        
 

OBJ 2                Ponderação de 50% 
 

AUMENTAR A 
VISIBILIDADE 
DA CIÊNCIA E 
INVESTIGAÇÃO 
NA FMUL 

Indicador 4 

Nº de 
publicações em 
revistas 
indexadas 

       

 

(125%) Forma cálculo N.º 240 245 >245 508 X   

Ponderação 50%        
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Objectivos operacionais Valor 
2012 

Meta 
2013 Superação Resultado 

Classificação 
Desvios 

SP AT NA 
 

 

Indicador 5 

Desenvolvi-
mento relatório 
utilização de 
tecnologias 

       

 

(25%) 
Forma cálculo N.º NSA 31 DEZ 

2013 
Antes 31 
DEZ 2013 

Setembro 
2013 X   

Ponderação 50%        
 

Eficiência          30%                                                                                                                                                  [26%]                                                                                                                                                            
 

OBJ 5                Ponderação de 50% 
 

REFORÇAR A 
COMUNICAÇÃO 
INTERNA E A 
DIVULGAÇÃO 
EXTERNA 

Indicador 6 

Novas 
Iniciativas na 
área da 
comunicação 

       

 

(100%) Forma cálculo N.º NSA 2 >2 4 X   

Ponderação 50 %        
 

 
Indicador 7 

Mapeamento de 
informação no 
portal da FMUL 

       

Não se 
aplica Forma cálculo N.º NSA 31 DEZ 

2013 
Antes 31 
DEZ 2013 

Não 
realizado   X 

Ponderação 50%        
 

OBJ 6                Ponderação de 50% 
 

PROSSEGUIR A 
POLÍTICA DE 
SIMPLIFICAÇÃO 
DE PROCESSOS 

Indicador 8 Processos 
mapeados         

(125%) 
Forma cálculo N.º NSA 8 >8 18 X   

Ponderação 70%        
 

 

Indicador 9 

Processos que 
visem a 
optimização de 
recursos 

       

 
 

(0%) Forma cálculo N.º NSA 4 >4 4  X  

Ponderação 30%        
 

Qualidade          40%%                                                                                                                                              [61%] 
 

OBJ 8                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 
NOVOS 
SERVIÇOS 
JUNTO DOS 
PRINCIPAIS 
STAKEHOLDERS 

Indicador 10 Novos Serviços 
internos        

(50%) 
Forma cálculo N.º NSA 2 >2 3 X   

Ponderação 50%        
 

 Indicador 11 Novos Serviços 
externos         

(50%) Forma cálculo N.º NSA 2 >2 3 X   

Ponderação 50%        
 

OBJ 9                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 
INICIATIVAS DE 
ACCOUNTABILI
TY 

Indicador 12 Iniciativas 
realizadas        

(133%) Forma cálculo N.º NSA 3 >3 7 X   

Ponderação 50%        
 

 Indicador 13 Iniciativas 
divulgadas        

(133%) Forma cálculo N.º NSA 3 >3 7 X   

Ponderação 50%        
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Fontes de verificação 
 
Ind 1 – Memorandos da Equipa de 
Trabalho Ind 6 - Sistema de Controlo Interno Ind 11 – Sistema de controlo interno 

Ind 2 – IFA Ind 7 – Memorandos da Equipa de 
Trabalho Ind 12 – Documentos produzidos 

Ind 3 – Memorandos da Equipa de 
Trabalho Ind 8 – Relatórios da Equipa de Trabalho Ind 13 – Sistema de controlo interno 

Ind 4 – Web of science (05.03.2014) Ind 9 – Sistema de Controlo Interno  

Ind 5 – Sistema de Controlo Interno Ind 10 - Sistema de controlo interno  
 
 
Meios disponíveis 
 

Recursos humanos 
Existentes 

(31.12.2012) 
Planeados 

Executados 
(31.12.2013) 

Desvios 

Docentes 524 524 545 4,0% 

Investigadores    9    9    9 0% 

Não-Docentes 168 160 159 0,6% 

Total 701 693 713 2,8% 
 

Orçamento (M€) Estimado Executado Desvios 

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços) 14.778.659€ 14.824.821€ 0,3% 
 
 
Avaliação final da FMUL 
 

Bom  Satisfatório  Insuficiente 
     

A FMUL apresenta um grau de realização 
de resultados muito elevado. 
Atingiu os objectivos mais relevantes, 
superando na globalidade nas três 
vertentes de eficácia, eficiência e 
qualidade. 
Relativamente aos objectivos não 
atingidos, estes centram-se a nível de 
utilização do portal da FMUL, que por 
decisão superior será alterado à imagem 
do Portal da ULisboa. Deixou de ser viável 
a introdução ou actualização de novos 
conteúdos. 

    

 
 
 
 
 
Glossário 
 
      SP (Superou) 
      AT (atingiu) 
      NA (Não atingiu) 
      NSA (Não se aplica) 
      OBJ (Objectivo) 
      IND (Indicador) 
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III. Plano de Acção para 2014 

2014 marca o início de uma nova era na Universidade de Lisboa. Consubstanciada a fusão, eleito o Reitor e 

constituída a equipa reitoral, inicia-se agora um novo caminho que constitui um grande desafio e uma 

oportunidade histórica: dar corpo a um projecto inovador de reconstruir uma nova Universidade, potenciando 

sinergias e cooperação entre as suas diferentes escolas, fomentar a complementaridade e o encontro 

científico nas áreas de fronteira do Conhecimento, dotar o País duma instituição de dimensão mundial e, 

desse modo, contribuir para a afirmação de Portugal no contexto europeu e internacional. 

O ano começou com a divulgação da segunda posição ocupada pela ULisboa no espaço académico ibero-

americano, logo a seguir à Universidade de S. Paulo, notícia que é simultaneamente estímulo e apelo à missão 

histórica da ULisboa no mundo, mantendo os mais elevados padrões de qualidade no ensino, na investigação 

e na prestação de serviço à Comunidade  a par das principais instituições europeias e, simultaneamente, ser 

ponte para a afirmação da Ciência e da Cultura no mundo ibero-americano e nos países de língua e cultura 

portuguesas. 

Desafio exaltante, encontro tardio mas sempre procurado com o Futuro, agora que se aproxima o termo 

inexorável da actividade na direcção da Faculdade e no exercício de funções académicas e hospitalares 

públicas, mas não menos entusiasmante pela assumpção clara de um dever cívico e académico de consolidar 

estratégias, assumir decisões  e manter a rota traçada, num período tão importante na vida da Faculdade e da 

Universidade e num contexto sócio-económico e financeiro tão complexo como aquele que vivemos. 

Este Plano de Acção anual é o último que tenho a honra e o dever de elaborar. 

O caminho foi iniciado em 2005 com a eleição para o primeiro mandato e foi sendo sucessivamente sufragado 

por esmagadora maioria – felizmente nunca por unanimidade! – na Assembleia da Faculdade. Defini então 

objectivos e procurei concretizar uma ideia, uma visão para a Escola Médica onde me formei e na qual 

construí o meu percurso académico e profissional. 

Modernizar o ensino, aproximando-o dos modelos em vigor nas instituições europeias de referência, 

promover e apoiar a investigação como motor de progresso e inovação, promover cooperação cada vez mais 

firme e objectiva com o Hospital Escolar consubstanciando o conceito de Centro Académico de Medicina, de 

modo a ultrapassar divergências e antagonismos que, infelizmente, marcaram negativamente a Medicina 

Académica na nossa instituição, e abrir a Faculdade às instituições de Saúde, hospitalares e ambulatórias, na 

Cidade e na Região, mediante política coerente de afiliação institucional de modo a construir Rede de Ensino 

capaz de proporcionar diversidade e oportunidade de aprendizagem aos nossos alunos e que, 

simultaneamente, pudesse contribuir para que a Faculdade seja centro de referência e motor de investigação 

e inovação, foram as linhas de força que marcaram a minha acção nestes nove anos na Direcção da 

Faculdade. 
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Apenas o Tempo e a Acção na sua continuidade e desenvolvimento possibilitarão juízo independente sobre o 

mérito das opções tomadas. 

Agora, compete-me o exercício de coerência com a acção desenvolvida desde 2005. Por essa razão peço que 

me sejam relevadas, neste Relatório,  repetições de propostas que são, tão só, a expressão da convicção e da 

confiança no Futuro da Instituição que procurei servir com dedicação, isenção e independência. 

Permitam-me que dedique este Programa de Acção aos alunos, pois deles é o Futuro. Tenho citado uma frase 

que me ficou gravada no espírito há décadas, num período de grande turbulência, mas também de Esperança 

na Universidade: os estudantes são a alma da Universidade! 

A nós compete-nos ser os guardadores dessa Esperança: 

“Universities should look in both directions,backwards and forward, because universities are custodians of 

civilization” 

III.I. Objectivos Estratégicos 

No novo contexto da ULisboa a Faculdade de Medicina assume como missão prioritária contribuir para a 

Revolução da Convergência entre as Biociências e a Engenharia e Tecnologia, constituindo um pólo de 

desenvolvimento e criação de conhecimento e de inovação na área das Ciências da Vida e da Saúde. 

Para isso é fundamental concretizar os seguintes objectivos que proponho como vectores fundamentais da 

actuação da Direcção da Faculdade até ao fim do mandato em Maio de 2015 e que considero indispensáveis 

manter para assegurar o sucesso desta Escola Médica: 

1 –  Afirmar a Faculdade e o Centro Académico de Medicina na nova Universidade; 

2 – Reforçar a Investigação como elemento diferenciador num ensino moderno e no exercício 

médico de qualidade e de vanguarda; 

3 – Consolidar a Reforma Curricular e a Rede de Instituições Afiliadas; 

4 – Promover nova Dinâmica na Formação Avançada; 

5 – Internacionalizar a oferta formativa;  

6 – Consolidar a organização interna da Faculdade e a sua autonomia;  

7 – Promover Qualidade e uma Cultura de Avaliação na acção docente e na prestação dos 

serviços administrativos; 

8 – Reforçar a cooperação com a Associação de Estudantes, com os estudantes de Formação 

Avançada (Mestrado e Doutoramento) e com os antigos alunos da Faculdade.  

1 – Afirmar a Faculdade e o Centro Académico de Medicina (CAML) na nova Universidade 

A implementação do CAML em 2009 foi um marco relevante. Consubstanciou uma nova visão e filosofia de 

cooperação entre as instituições signatárias do CAML, tendo como objectivo o desenvolvimento da Medicina 

Académica e a prestação dum serviço de vanguarda à Comunidade. Trata-se de um novo paradigma de 

organização académica e de colaboração com a instituição hospitalar nuclear, que tem sido adoptado em 
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vários países como a Holanda, Suécia e Reino-Unido, para mencionar apenas realidades europeias mais 

próximas que os modelos de organização norte-americana, e cujo objectivo deve ser a rentabilização de 

recursos mediante políticas de acção comuns e favorecendo sinergias de modo a criar ecologia favorável à 

criação de conhecimento e à inovação.  

É indispensável à missão da Faculdade e ao seu enquadramento funcional com o IMM e o HSM-CHLN, os dois 

pólos essenciais da acção académica e que conferem à FMUL especificidade, distinção e vantagem 

competitiva. Ignorar esta realidade e as potencialidades futuras do Centro Académico será certamente um 

erro e uma oportunidade perdida, particularmente no contexto da nova Universidade, na qual a consolidação 

do Centro Académico poderá conferir à Faculdade uma outra abrangência e dimensão. De facto é 

fundamental reconhecer que o Hospital constitui não só elemento fundamental para o ensino e a investigação 

como é um verdadeiro laboratório para a incorporação da inovação médica e para o desenvolvimento da 

investigação biomédica centrada sobre a clínica. Da articulação harmoniosa destes três componentes, através 

de objectivos claramente assumidos e políticas de actuação coerentes, o conjunto Faculdade/Hospital/IMM 

pode constituir núcleo de desenvolvimento ímpar no contexto das instituições congéneres nacionais e ganhar 

dimensão internacional. 

Para este objectivo é necessário promover maior entrosamento nas decisões comuns, nomeadamente na 

selecção das lideranças clínicas e académicas, na definição de objectivos e de áreas de desenvolvimento 

comuns, capazes de potenciar desenvolvimento científico e medicina clínica de vanguarda, que possam 

constituir Núcleos de Elevada Diferenciação e Excelência, promovendo a imagem do Centro Académico como 

um núcleo de acção médica de vanguarda no contexto europeu. 

Afirmei em várias ocasiões que o Hospital era o coração da Faculdade e que a boa saúde deste campus 

académico de Medicina requer um HSM-CHLN activo, empenhado na sua modernização, na procura de novos 

modelos organizativos que favoreçam a qualidade e eficácia da prestação médica e no desenvolvimento de 

novas áreas de intervenção diferenciadora no contexto hospitalar nacional e até internacional. 

Considero objectivo prioritário cooperar com o CA do CHLN na definição estratégica de áreas de intervenção 

clínica, na selecção meritocrática das respectivas lideranças, no alargamento da capacidade de intervenção 

pública do Hospital, no fomento da investigação clínica e na incorporação da inovação científica e tecnológica 

na praxis médica. 

A intervenção da Faculdade far-se-á através dos mecanismos institucionais existentes – Comissão Mista e 

Conselho Directivo do CAML – e também pelos contactos informais que espero se possam manter e reforçar 

no presente e no futuro.  

Mas não dispensa, como tenho afirmado, a necessidade de aprofundar as possibilidades deste novo modelo 

de cooperação inter-institucional que o CAML representa. 

Nesse sentido, a Faculdade contribuirá com todo o entusiasmo e apoio às iniciativas que vierem a ser 

propostas e que contribuam para alargar a capacidade de intervenção nacional e internacional das instituições 
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signatárias, para o  seu reforço organizativo, para novos projectos que contribuam para o incremento do seu 

financiamento mediante prestação externa de serviços, como centro de investigação e inovação. 

O objectivo a que nos propomos é claro: contribuir para que o CAML possa ser um centro de referência 

internacional na Medicina Académica e como núcleo de inovação assente numa investigação biomédica e 

clínica endógena e simultaneamente aberta à cooperação internacional progressivamente mais diferenciada 

e exigente. 

2 – Reforçar a Investigação como elemento diferenciador num ensino moderno e no exercício médico de 

qualidade e de vanguarda 

O desenvolvimento da investigação constituiu um objectivo permanente; é elemento qualificador do ensino 

na Faculdade e de afirmação da vitalidade da Escola.  

Para o efeito a FMUL apoiou a acção do IMM proporcionando os meios logísticos e financeiros, 

nomeadamente, participação nos vencimentos de investigadores com actividade docente, despesas de 

energia, segurança, limpeza e manutenção das instalações e abdicou de qualquer participação nos overheads 

associados ao financiamento da investigação.  

Foi uma decisão política claramente assumida e é expressão do apoio e participação interessada no 

desenvolvimento dum Centro de Investigação Biomédica que nasceu da Faculdade de Medicina. 

Estimulou-se a vinculação à Faculdade de alguns investigadores séniores através de lugares de Professor no 

quadro da Faculdade e encorajando o seu envolvimento no ensino, como factor diferenciador e de qualidade 

e tem sido seguida política de alocação de espaço de laboratórios de acordo com necessidades e objectivos 

comuns. 

Simultaneamente, a Faculdade apoiou os Centros de Investigação não incluídos no IMM e reconhecidos pela 

FCT, estimulou a convergência interdisciplinar como no Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa 

(CCUL) baseado no anterior Centro de Cardiologia, e apoia o recém-constituído Instituto de Saúde Ambiental 

(ISAMB) que resultou da convergência de vários grupos de investigação, procurando reforçar sinergias e 

potenciar cooperação pluri-disciplinar com incremento da competitividade científica.  

Considera-se indispensável promover actuação concertada nas seguintes áreas: 

 Participação nos Consórcios Científicos nacionais e internacionais em colaboração com a 

ULisboa no âmbito do programa de financiamento europeu  Horizonte 2020 – nesse sentido 

foram indicados docentes como representantes da FMUL para participação activa nessas 

iniciativas; 

 Procurement activo de fontes de financiamento mediante projectos científicos de interesse e 

fomentando cooperação interinstitucional; 

 Desenvolvimento de estruturas indispensáveis ao desenvolvimento da investigação. 

Neste contexto, é prioritária a conclusão do Edifício Câmara Pestana. 

Em documentos anteriores foi apresentado o Programa de Acção para a sua dinamização. 
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Entendo indispensável, nesta fase em que a Faculdade apoia todos os esforços da Reitoria para assegurar a 

continuidade da obra, definir um Programa de Acção compatível com a estrutura a construir e ainda 

susceptível de adaptações, que seja mobilizador dos investigadores e docentes da Faculdade, que constitua 

Núcleo Estruturante da cooperação com o IST no âmbito da Engenharia Biomédica, que promova actuação 

concertada com o IMM e o HSM-CHLN e disponibilize espaço disponível para fixação de novos grupos de 

investigadores.  

O plano funcional para o edifício foi elaborado após discussão com os diferentes grupos e parceiros 

potenciais, tem por objectivo potenciar iniciativas sustentáveis financeiramente de modo a garantir 

continuidade da sua acção. 

Em conformidade, temos mantido todo o apoio à acção da Reitoria para a continuidade do projecto. 

Noutra perspectiva, e não obstante as limitações financeiras, manter-se-á o apoio financeiro ao Programa 

GAPIC  dirigido à iniciação científica dos discentes mediante selecção competititiva dos melhores projectos 

de investigação, bem como o apoio aos Estágios de Iniciação Científica dos alunos procurando estimular que 

os trabalhos finais do MIM possam progressivamente incorporar investigação dos próprios alunos. 

Como expressão do apoio à investigação como eixo estruturante da acção da Faculdade manter-se-á todo o 

empenhamento no sucesso do Programa Doutoral do CAML através duma política de exigência científica e de 

qualidade na investigação, bem como o apoio institucional para os restantes programas doutorais em curso 

na Faculdade assim como outras iniciativas nas quais há participação activa de docentes da Faculdade, 

actuando esta como instituição proponente. 

3 – Consolidar a Reforma Curricular e a Rede de Instituições Afiliadas  

Todo o ensino pré-graduado na Faculdade obedece integralmente ao novo modelo curricular cuja 

implementação foi iniciada em 2007/2008. A avaliação realizada permitiu comprovar adesão dos estudantes e 

docentes sem que tivesse havido disrupções significativas e com melhoria do aproveitamento global dos 

discentes. 

O actual modelo de ensino reforçou a dimensão científica da formação, tornando-a mais centrada na 

medicina clínica, promoveu a exposição mais precoce dos alunos à prática médica e eliminou redundâncias e 

repetições de matérias. 

Tem havido um processo participado de monitorização e avaliação dos seus resultados com intensa 

participação dos discentes através das comissões de ano, dos coordenadores pedagógicos e do Conselho 

Pedagógico, facto que tem permitido introduzir mudanças pontuais que asseguram maior eficácia e 

qualidade ao ensino. 

Propomos as seguintes iniciativas: 

 Reforço do Núcleo de Educação Médica com a participação do Presidente do Conselho 

Pedagógico de acordo com o funcionamento nos últimos anos; 

 Avaliação dos 4.º e 5.º anos e adequação da organização hospitalar; 
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 Envolvimento activo dos discentes.  

Ainda no contexto do programa curricular obrigatório tem sido manifestado pelos estudantes interesse na 

introdução de uma área de intervenção pedagógica sobre Gestão e Administração em Saúde, na 

continuidade da experiência bem sucedida da cadeira opcional que vigorou até 2013, facto que tem o meu 

apoio. 

Nesse sentido, procurarei estruturar em colaboração com o Presidente do Conselho de Administração do 

HSM-CHLN e a colaboração de vários especialistas, um programa de formação nesta área, cujo interesse é 

claramente percebido por todos. 

O funcionamento da rede de afiliação institucional tem sido um sucesso e permitiu assegurar a expansão do 

ensino clínico com qualidade e a introdução de acções formativas nos 1º e 2º anos nos Centros de Saúde e a 

consolidação do Estágio Hospitalar no 3º ano, no âmbito da disciplina de Introdução à Clínica. 

Esta experiência tem suscitado interesse de diferentes instituições que manifestam a disponibilidade para 

assinar Protocolos de Colaboração com a Faculdade. 

Considero indispensável reforçar esta rede de cooperação e alargá-la a instituições adequadamente 

seleccionadas, públicas e privadas, desde que assegurados requisitos funcionais indispensáveis à qualidade da 

acção pedagógica. 

Esta política iniciada logo em 2005 foi um sucesso e deve ser mantida e desenvolvida. 

A FMUL continuará a assegurar e dinamizar a parceria estabelecida em 2004 com a Escola de Ciências da 

Saúde da Universidade da Madeira para o ensino dos dois primeiros anos do Curso de Mestrado Integrado em 

Medicina, visando aumentar o acesso e dar oportunidade a um número acrescido de estudantes residentes na 

região autónoma para a frequência do Curso de Medicina. 

4 – Promover nova Dinâmica na Formação Avançada 

No Relatório de Actividades do ano 2013 foram apresentados alguns dados objectivos que ilustram a redução 

da procura da oferta formativa na Faculdade, a sua menor competitividade com outras instituições e 

enunciadas algumas iniciativas tomadas para sensibilizar todo o corpo docente da Faculdade para esta 

necessidade. 

O Instituto de Formação Avançada deve continuar como núcleo centralizador e organizador, de modo a 

facilitar todo o processo, reduzindo o peso burocrático sobre os promotores das iniciativas. 

A diversificação e qualificação da Formação Avançada tem que ser um objectivo global e participado por toda 

a Escola e deve ter em conta as necessidades potenciais na Comunidade. 

Promoveu-se a certificação de novas iniciativas, mas é fundamental que no contexto multi-disciplinar e 

integrado possam surgir propostas pedagógicas que pela qualidade, exigência e relevância tenham impacto e 

procura eventual. 

A Faculdade tem as estruturas funcionais indispensáveis para o apoio às iniciativas dos Docentes.  
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A ULisboa constitui uma oportunidade. Nesse sentido, a Faculdade participou activamente no 

desenvolvimento de novos programas de Mestrado em colaboração com o IST, nomeadamente, em 

Tecnologias Biomédicas e integrou três consórcios vencedores no concurso de financiamento de Programas 

Doutorais suscitado pela Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT) em colaboração com o IMM, outro na área 

da Bioquímica e o terceiro sobre Medicina Regenerativa, com o IMM e um grupo do IST.  

5 – Internacionalizar a oferta formativa  

Pré-Graduação: foi aprovada legislação que permite a introdução de propinas diferenciadas na pré-

graduação, facto que pode constituir uma oportunidade eventual para alargar a intervenção da Faculdade, 

sem que sejam afectadas as capacidades de formação actuais, nem ocorra prejuízo para os seus alunos ou 

violação da equidade no acesso. 

Oportunamente chamámos a atenção para a necessidade de re-equacionar o financiamento global da 

Educação Médica, para as limitações do modelo actual no funcionamento das instituições e nos 

constrangimentos daí decorrentes para a redução que se impõe no número de alunos admitidos na FMUL. 

A legislação referida poderá proporcionar oportunidades de financiamento para as Instituições, FMUL em 

particular e, nesse sentido, a Faculdade procurará actuar em conformidade. 

Formação Avançada: é fundamental reforçar a qualidade dos nossos programas para que sejam atractivos 

para estudantes internacionais e esse será também um objectivo que procuraremos concretizar, potenciando 

sinergias com os parceiros do CAML. 

6 – Consolidar a organização interna da Faculdade e a sua autonomia  

Os constrangimentos financeiros actuais têm consequências fortemente negativas na organização da 

Faculdade, mas tem sido possível manter o quadro docente sem redução e com ratios adequados em relação 

ao número de alunos e assegurar o funcionamento administrativo normal. 

No entanto, a sua manutenção pressupõe o procurement de financiamentos autónomos e independentes do 

Orçamento do Estado. 

Neste sentido é fundamental actuar em duas áreas: 

 Desenvolvimento de projectos de investigação competitivos susceptíveis de financiamento;  

 Desenvolvimento dos Programas de Formação Avançada atractivos e com impacto efectivo na 

formação e qualificação dos discentes. 

O financiamento do Programa de Afiliação Institucional para o Ensino está assegurado para o corrente ano 

lectivo, mas confio que possa continuar como um objectivo estratégico da Faculdade.  

7 – Promover Qualidade e uma Cultura de Avaliação na acção docente e na prestação dos serviços    

administrativos 

A modernização dos serviços administrativos da FMUL é uma realidade. Propomos continuar esse projecto no 

contexto agora dos novos modelos de organização administrativa a implementar pela Reitoria da ULisboa no 

melhor espírito de cooperação. 
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Prosseguirá a política de qualificação dos serviços, continuando a modernização técnica e administrativa e a 

qualificação dos recursos humanos, mediante plano iniciado com a CAF (Common Assessment Framework) e 

que incide sobre 3 eixos estratégicos: comunicação, processos e bem-estar organizacional. 

A qualificação dos serviços administrativos é fundamental para a implementação de mecanismos objectivos 

que permitam indicadores fidedignos da actividade global da Faculdade. Houve esforço significativo para 

dotação de meios que facilitem a análise de inquéritos, questionários, para a estandartização e rapidez na 

avaliação de provas, e que são suporte essencial para a concretização de medidas de avaliação da nossa 

actividade. 

Não obstante as limitações apontadas ao actual modelo, a Faculdade tem cumprido com a avaliação dos seus 

docentes e restantes funcionários no âmbito do programa SIADAP. 

8 – Reforçar a cooperação com a Associação de Estudantes, com os estudantes de Formação Avançada 

(Mestrado e Doutoramento) e com os antigos alunos da Faculdade  

A manutenção do relacionamento excelente da Direcção da FMUL com a Associação de Estudantes 

continuará a ser um objectivo fundamental, encorajando a participação activa dos alunos na vida académica, 

nas iniciativas da Faculdade e na continuidade dos projectos de intervenção dos estudantes, com a 

organização de colóquios, debates, conferências e o sarau cultural, expressão do dinamismo, cultura e 

motivação dos nosssos alunos. 

A participação dos alunos é crucial para o desenvolvimento da Faculdade e para a melhoria de aspectos 

funcionais que podem comprometer a eficácia da nossa acção educacional. 

A FMUL tem mantido apoio a iniciativas sociais dos estudantes no âmbito da Associação de Estudantes. 

Em relação aos alunos de Formação Avançada tem havido maior diálogo e participei enquanto Director da 

Faculdade nos Encontros promovidos pelos estudantes de Doutoramento. 

É importante que dinamizem a sua associação a qual terá apoio da Direcção da FMUL. 

Também em relação à Associação dos Antigos Alunos temos mantido colaboração e apoio em todas as suas 

iniciativas. 

A prossecução destes objectivos contemplará a utilização de instrumento de gestão QUAR (Quadro de 

Avaliação e Responsabilidade) que, enquanto modelo integrado do desempenho, permitirá, a partir de três 

grandes objectivos agregadores dos anteriormente referidos, quantificar e objectivar num ciclo de gestão 

anual os seguintes:  

1 – Reforçar as áreas de Ciência e Inovação Biomédica e Clínica;  

2 – Consolidar a imagem institucional;  

3 – Prosseguir a Qualidade dos Serviços.  

A análise do seu cumprimento, o desempenho dos programas e actividades corresponde a um exercício de 

transparência na Gestão dos Serviços Públicos. 
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O QUAR da Faculdade de Medicina de Lisboa faz parte integrante do presente documento. 

 

III.II. Objectivos Operacionais e Acções 

Os objectivos operacionais são materializados em iniciativas e actividades, directamente ligados à 

responsabilidade da FMUL.  

Os objectivos definidos para 2014, seguem a linha de orientação dos objectivos estratégicos, de natureza 

mais genérica, e incidem sobre áreas fundamentais para o desenvolvimento do ensino e investigação, 

suportados tecnicamente por práticas de gestão reconhecidas como as mais inovadoras e promotoras de 

boas práticas. 

 

III.II.I. Eficácia 

Promover a Investigação Científica e a Formação Avançada 

Implementar novas técnicas de comunicação e de gestão de informação que permitam uma maior visibilidade 

da investigação científica e da formação avançada, com interligação aos principais parceiros do Centro 

Académico de Medicina de Lisboa (CAML). 

Medidas e Acções  
 Desenvolver no portal da FMUL um site “PhD CAML”; 

 Aumentar as áreas científicas participantes no “Encontro Anual de Doutoramento”, promovendo uma 

divulgação direccionada para os ramos da Medicina e das Ciências e Tecnologias da Saúde; 

 Aumentar o número de participantes no Dia da Investigação, através de programa científico atractivo 

e inovador em termos de formato organizativo e participativo. 

Aumentar a Visibilidade da Ciência e da Investigação 

O número de publicações em revistas indexadas constitui um excelente indicador para avaliar o impacto da 

ciência que é praticada pelas instituições de ensino superior e laboratórios de investigação. A monitorização 

constante, com recurso a métodos internacionais é fundamental. 

Medidas e Acções  

 Monitorizar publicações e revistas indexadas; 

 Identificar regras de publicação usadas pelos recursos da FMUL; 

 Elaborar relatórios de resultados com inclusão de medidas que visem aumento de eficácia no uso de 

tecnologias; 

 Procurement activo de oportunidades de concurso a projectos de investigação externos e 

internacionais pelos Centros de Investigação da FMUL; 

 Monitorização de concursos e candidaturas a projectos. 
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III.II.II. Eficiência 

Reforçar a imagem interna e externa da FMUL 

A FMUL tem de projectar de forma mais eficaz a sua imagem, potenciada pelo contexto organizacional 

resultante da criação da ULisboa. Nesse sentido, reconhecendo que uma comunicação coerente, coesa e 

organizada contribuirá para o bom funcionamento organizacional, conferindo diferencial competitivo e 

reforçando a nossa imagem institucional junto dos nossos principais stakeholders, deverá proceder à 

construção de um novo portal web no decurso de 2014. 

Medidas e Acções  

 Mudança de domínio web para o novo portal da FMUL; 

 Mapear a informação a constar do novo portal da FMUL; 

 Identificar novos canais de comunicação, envolvendo novos parceiros; 

 Conceber novas estratégias de comunicação, ajustadas aos diversos públicos-alvo; 

 Reforçar a imagem diferenciada da FMUL perante a sociedade. 

Prosseguir Política de Simplificação de Processos 

Na sequência da aplicação da técnica de diagnóstico às instituições públicas com base no modelo CAF, e 

como parte integrante do Plano de Melhorias que foi elaborado, pretende-se identificar processos de maior 

impacto junto dos nossos principais utilizadores (docentes, alunos e não docentes) e apresentar soluções que 

visem o aumento da eficiência dos serviços técnicos e administrativos. 

Medidas e Acções  

 Prosseguir o mapeamento de processos por área técnica; 

 Redesenhar processos e actividades; 

 Análise das áreas de maior encargo financeiro para a FMUL; 

 Desenvolver novos processos que visem a optimização de recursos. 

 

III.II.III. Qualidade 

Promover novas iniciativas junto dos Principais Stakeholders 

A FMUL tem de continuar a ser uma instituição em permanente mudança, construtiva, com propostas 

atractivas e inovadoras para os parceiros internos e externos, tirando partido da maior proximidade e 

colaboração, tendo por base áreas de interesse comuns. 

Medidas e Acções  

 Desenvolver iniciativas de higiene e segurança no trabalho; 

 Promover constituição de equipas dinamizadoras e acções de formação no âmbito da higiene e 

segurança no trabalho; 
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 Desenvolver iniciativas internas, com carácter transversal, que visem o bem-estar institucional e 

consolidem a nossa actuação no âmbito da responsabilidade social; 

 Promover a utilização da plataforma Moodle em todos os anos curriculares do CMIM. 

Promover Iniciativas de Accountability 

O que fazemos, porque fazemos e como fazemos deve estar cada vez mais presente na gestão pública.  

A constituição de grupos de trabalho de reflexão e análise técnica, a discussão pública das propostas de 

decisão, a publicitação dos resultados de gestão, são exemplos de modelos promotores de accountability. 

Medidas e Acções  

 Promover questionários de avaliação; 

 Divulgar estudos de monitorização de apoio ao ensino-aprendizagem; 

 Publicitar relatórios de gestão que constituam barómetros de actuação. 

O QUAR é um instrumento de gestão com periodicidade anual, pelo que as medidas agora apresentadas têm 

metas de concretização para esse período. 

 

III.III. Outras Actividades 

 Prosseguir o acompanhamento e apreciação da acção científica, pedagógica e assistencial dos 

Institutos, Laboratórios e Clínicas Universitárias da FMUL 

Está em curso um processo de acompanhamento e apreciação da actividade dos Institutos, Laboratórios e 

Clínicas Universitárias no âmbito da actividade científica, pedagógica e assistencial. 

O objectivo deste exercício, iniciado em 2013, é continuar a recolher informação actualizada que permita uma 

participação mais construtiva e activa no processo de avaliação da Universidade e dos seus Docentes, assim 

como permitir uma racionalização e optimização na utilização dos recursos existentes (espaços, orçamentos, 

pessoal docente, etc).  

A prossecução desta iniciativa está a permitir conhecer com maior rigor e objectividade as diversas 

actividades desenvolvidas na nossa Escola e construir um retrato actualizado da nossa realidade, permitindo 

assim perspectivar linhas de actuação futura para a Faculdade. 

A fim de evitar uma duplicação desnecessária de trabalho, serão utilizados, neste processo, os relatórios que 

os Institutos da Faculdade que integram em si grupos de investigação ligados ao IMM, onde a prática de 

avaliação é periódica, já apresentam ao IMM. O mesmo acontecerá nas Clínicas Universitárias em que, no 

contexto de participação activa na construção do Centro Académico de Medicina, será pedido que seja 

utilizada a informação já contida nos relatórios de actividade elaborados para a Administração do HSM – 

CHLN. 

A avaliação científica, pedagógica e assistencial dos Institutos, Laboratórios e Clínicas continuará a incidir 

sobre: 
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 O desempenho colectivo dos Institutos/Laboratórios/Clínicas; 

 O desempenho dos grupos ou unidades de investigação a si estreitamente ligados. 

A apreciação dos elementos recebidos permitirá que sejam elaboradas recomendações ou apresentadas 

propostas aos Institutos, Laboratórios e Clínicas, de modo a optimizar o seu funcionamento e desempenho, 

nomeadamente, em relação à utilização de espaços, financiamento, recursos humanos, etc. 

 Apoio às unidades e actividades de I&D 

A Direcção da Faculdade continuará a incentivar uma estratégia de consolidação de sinergias e aumento de 

massa crítica que emane da actividade intrínseca dos centros, laboratórios ou grupos de investigação dentro 

do Universo FMUL. Nesse sentido, incentivará o diálogo e associação entre grupos, de modo a que a FMUL se 

prepare melhor para a captação de financiamentos de investigação científica e desenvolvimento, quer em 

investigação clínica, quer básica. 

A Direcção proporcionará as condições que permitam a consolidação do projecto do Instituto de Saúde 

Ambiental e a afirmação do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa que sucede ao Centro de 

Cardiologia. No contexto do Centro Académico de Medicina de Lisboa será proporcionado o apoio ao Centro 

de Investigação Clínica que deverá iniciar em breve as suas actividades. 

 Projectos de Avaliação 

O processo de avaliação da presente Reforma Curricular continua a decorrer, mediante a elaboração dos 

Relatórios Anuais produzidos pelas Comissões de Curso e pelos resultados académicos. 

A equipa multidisciplinar de Avaliação Interna e Garantia de Qualidade (AIGQ), mantendo os projectos de 

avaliação de carácter permanente, prosseguirá as novas parcerias recentemente criadas de que se destacam: 

- Avaliação do Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa (Coordenação do CAML e do 

Instituto de Formação Avançada); 

- Avaliação do Módulo II.III Sistemas Orgânicos e Funcionais (Coordenação do Professor Mamede de 

Carvalho); 

- Avaliação das Actividades Optativas do CMIM, em colaboração com a Coordenação das Actividades 

Optativas, Estudantes do Conselho Pedagógico e Associação de Estudantes. 

 Apoio ao Incremento da Formação Avançada 

O incremento indispensável nas acções de Formação Avançada requer a avaliação das pós-graduações já 

existentes e a redefinição de princípios orientadores da nossa actuação, a par de um maior empenhamento 

dos docentes da Faculdade na concretização de iniciativas de educação pós-graduada que promovam a 

aquisição de competências profissionais, com programas conferentes ou não de grau académico. 

Em 2014 irá arrancar a primeira edição do mestrado em Psicopatologia, recentemente acreditado pela 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

Procurar-se-á estimular a criação de novos cursos pós-graduados de natureza profissionalizante e a 

prossecução de novas edições dos já existentes. 
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 Actividade de Coordenação dos Pólos Administrativos 

O Plano de Actuação CPA para 2014 assenta no projecto/acção de permanente auto-avaliação que permite 

identificar as áreas onde devem incidir as acções de melhoria.  

 Estas acções serão levadas à prática através de equipas de apoio que terão como objectivo a promoção dos 

procedimentos administrativos junto dos restantes colaboradores, reforçando, ao mesmo tempo, a 

identidade institucional. De acordo com os perfis de actividades e colaboradores propostos pela CPA serão 

constituídas equipas responsáveis de projecto - equipas “multidisciplinares”, representantes dos dois espaços 

físicos por onde se distribuem as actividades da Faculdade – Edifício HSM e Edifício Egas Moniz. 

A estratégia de operacionalização das seis acções de melhoria propostas será ajustada a uma dinâmica de 

trabalho em rede proporcionando fluidez e coesão entre os serviços. 

 

Quadro XL 

Acções de melhoria e resultados a alcançar 
 

I. Reorganizar e gerir os recursos humanos afectos à CPA 

Resultados a alcançar 

[a] Melhorar as competências e expectativas de cada colaborador; 
[b] Assegurar o apoio administrativo a todas as unidades curriculares; minimizar as dificuldades observadas ao nível do 
planeamento e capacidade de resposta dos colaboradores técnico-administrativos; 
[c] Acompanhamento permanente e presencial da equipa CPA junto dos colaboradores; 
[d] Implementação de acções de formação/sessões de esclarecimento sobre os procedimentos a realizar. 

II. Uniformizar práticas de trabalho comuns 

Resultados a alcançar 
[a] Maior identificação da comunidade com os processos (matrizes de trabalho); 
[b] Estabelecer a prática de reajustamento técnico dos processos e procedimentos; 
[c] Dotar os secretariados técnicos de melhores competências, capacitando-os para a execução de outras tarefas; 
[d] Promover um serviço institucional em rede, minimizando o erro e promovendo o saber. 

III. Estabelecer canais de informação eficazes como forma de facilitar a disponibilização e troca imediata de informação e 

uniformização da imagem da FMUL 

Resultados a alcançar 

[a] Melhorar a imagem e visibilidade da FMUL, oferecendo conteúdos estruturados e lógicos no seu site; 
[b] Inserção de conteúdos/informação actualizada em ambas as plataformas de comunicação (portal e moodle). 
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IV. Estabelecer novos mecanismos que permitam racionalizar/optimizar recursos e o reforço da complementaridade de 

serviços 

Resultados a alcançar 

[a] Fomentar a prática de arquivo digital em detrimento da cópia de documentos; 
[b] Inscrição dos alunos on-line nos exames, visando a utilização responsável e eficiente dos recursos. 

 
V. Monitorizar a qualidade dos processos 

Resultados a alcançar 

[a] Promover a prática da melhoria contínua; 
[b] Incrementar a identidade institucional. 

 
VI. Reforço da identidade Institucional 

Resultados a alcançar 

[a] Reforçar o envolvimento e colaboração da comunidade académica – docentes, alunos e colaboradores não-docentes. 
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III.IV. Recursos Humanos e Financeiros 

 
A Faculdade de Medicina recebeu um plafond orçamental para 2014, no valor de 10.322.371€, no contexto da 

atribuição de verbas às Escolas da UL. Registamos menos 280.306€ do que no ano anterior, traduzindo assim 

um decréscimo de 2,64% do OE em relação a 2013. 

Neste momento, a projecção linear dos vencimentos já pagos e da receita estimada em propinas projectada 

até ao final do ano, permite-nos indicar que, a manterem-se os restantes parâmetros da actual previsão, 

precisaremos necessariamente de um reforço do nosso orçamento, por forma a não se comprometerem os 

saldos transitados de 2010 a 2013 que foram consignados à constituição da provisão para a Caixa Geral de 

Aposentações. 

No decurso de 2014 procurar-se-á obter um desfecho para o litígio com a Caixa Geral de Aposentações, num 

processo que se encontra para decisão do tribunal desde o início de 2010. 

No que diz respeito aos recursos humanos da Faculdade – docentes, investigadores e não docentes – pese 

embora a necessidade de se proceder ao reforço do corpo docente em certas áreas de ensino e dos 

colaboradores não docentes em certas áreas de actividade, face ao reduzido número de efectivos e ao 

elevado número de aposentações previstas, as disposições legais em vigor e os constrangimentos de 

natureza financeira já indicados, não deverão permitir outras contratações para além das já existentes. 

 

 Quadro XLI 

Previsão de Receita em 2014 
 

Receita 
Orçamento 

2014 

Total Orçamento 
14.439.370 

€ 

     OE 
10.322.371 

€ 
     FCT 167.401 € 

     RP  
3.949.598 

€ 
Propinas Formação Inicial 2.315.968 € 

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 756.230 € 
Prestação de Serviços Laboratório 78.000 € 

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 265.234 € 
Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, Univ. Madeira e 

IST) 422.766 € 

Bancos 96.000 € 
Juros 900 € 

Outras Receitas 14.500 € 
 

Fonte: Área Financeira 

 
 



Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Plano de Acção 2012-2015 

Relatório de Actividades 2013 e Plano de Acção 2014 

[80] 

 
 

Figura XX 

Distribuição da previsão das receitas próprias de 2014 por rubrica orçamental (%) 

 

 

Fonte: Área Financeira 

 
Quadro XLII 

Previsão de despesa por rubrica orçamental em 2014 
 
 

Rubricas 
Orçamento 

2014 
Despesas Pessoal 11.449.718 
   Docentes e Investigadores 8.010.192 
   Não Docentes 3.439.526 
Aquisição de Bens 452.083 
   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 143.605 
   Gastos com Reagentes 167.401 
   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 45.000 
   Outros bens 96.077 
Aquisição de Serviços 2.364.009 
   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 806.238 
   Limpeza e Higiene 393.579 
   Formação 4.500 
   Conservação de Bens/Assistência Técnica 378.706 
   Outros Serviços 479.095 
Aquisições de bens de capital 50.000 
   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 9.500 
   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico) 40.500 
Juros e outros encargos 48.000 
   Outros encargos financeiros 48.000 
Transferências Correntes 25.121 
   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Reitoria, 
Fac.Farmácia 

25.121 

Total 14.388.931 
 

Fonte: Área Financeira 
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Figura XXI 

Distribuição da previsão da despesa de 2014 por rubrica orçamental (%) 
 
 

 
 

Fonte: Área Financeira 
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IV. Considerações Finais 

 
O Plano de Acção 2014 traduz a continuidade de uma política de desenvolvimento e afirmação da Faculdade 

de Medicina iniciada no mandato de 2005 e procura definir e concretizar objectivos estratégicos que foram 

apresentados no Programa de Mandato 2012-2015, o qual foi aprovado pela Assembleia da Faculdade em 

Junho de 2012. 

Será o último Plano Anual que subscrevo enquanto Director. Como afirmei no início deste documento, 

procurei que fosse um exercício de coerência com a visão para a Faculdade de Medicina, que tenho procurado 

concretizar nos sucessivos mandatos para os quais fui eleito com maioria muito significativa. 

É um instrumento de trabalho, uma ferramenta flexível, adaptável à realidade em evolução, pelo que não 

será rígido e imutável, mas aberto aos ajustamentos que vierem a ser considerados necessários. 

Os 15 meses que nos separam do fim do mandato e da eleição de novo Director para a Faculdade continuarão 

a ser um período difícil, com pesados constrangimentos financeiros, limitantes das reformas necessárias à 

renovação e modernização que aspiramos, mas continuaremos firmes no caminho definido.  

A ULisboa é o Futuro, que ocorre tardiamente, no período final da minha intervenção académica pública. Há 

anos, nos Estados Gerais da UL, convocados pelo anterior Reitor Prof. Sampaio da Nóvoa e que prefiguraram 

um percurso de Reforma e Mudança, tive a oportunidade de afirmar em sessão presidida pelo então 

Presidente do Conselho Geral Doutor Jorge Sampaio que “o País precisa de menos e melhores 

Universidades” e que a nossa afirmação nacional no contexto europeu e mundial iria depender da nossa 

capacidade enquanto agentes promotores de Ciência e Cultura, porque essas seriam as “armas” para a 

afirmação nacional no Futuro. 

Estávamos ainda relativamente longe da débacle financeira que marcou o fim da primeira década do século 

XXI, ainda que alguns sinais preocupantes não devessem ter sido escamoteados. Teria havido Tempo para as 

reformas necessárias? Tempo houve, mas faltou coragem política, capacidade de ultrapassar interesses 

estabelecidos, concentrar iniciativas, criar estruturas com dimensão e capacidade de intervenção. Na 

Educação como na Saúde, esse caminho não foi ainda percorrido, não obstante o exemplo público que foi a 

concretização da ULisboa, na qual a Faculdade participou activamente com entusiasmo e sem condições 

prévias. 

O futuro da Faculdade não depende exclusivamente de nós, bem pelo contrário, poderá ser determinado por 

circunstâncias, decisões ou omissões que nos ultrapassam, mas isso não nos deve demover de fazer o nosso 

melhor, de cumprir o nosso dever. A alternativa é clara: ou temos os meios e a capacidade endógena de nos 

posicionarmos na linha da frente, como o recente segundo lugar do ranking ibero-americano pode indiciar e 

sabemos aproveitar a oportunidade, ou mergulharemos irremediavelmente na irrelevância histórica e social. 

It´s the razor edge e as escolhas e as suas consequências serão irremediáveis! 
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No momento em que termino esta proposta de acção para a submeter à Assembleia da Faculdade, no 

escrupuloso respeito pelas regras democráticas do funcionamento da Escola, relembro os momentos difíceis, 

as hesitações e o apoio decisivo, franco e fraterno, sem condições que recebi dos meus Pares, dos 

funcionários e dos alunos. Foi a sua determinação e apoio crítico que me deram ânimo e coragem para 

continuar.  

Agradeço reconhecido o muito que recebi sem o que não teria conseguido conduzir a nau ao porto seguro, 

não obstante tantos ventos adversos.  

Permitam-me uma referência especial a Alexandre Ribeiro que com inexcedível lealdade me apoiou na suas 

funções de Subdirector até à sua jubilação, aos Presidentes do Conselho Científico e Pedagógico que 

exerceram funções durante os meus mandatos, Profs. Bicha Castelo e Rui Victorino, Francisco Antunes e 

Miguel Oliveira da Silva, com quem sempre foi possível construir compromissos e concertação de posições ao 

serviço da Faculdade, ao actual Subdirector Prof. Miguel Castanho pela dedicação, seriedade, competência e 

espírito de serviço, de quem a Faculdade muito poderá esperar, a João Lobo Antunes, Presidente da 

Assembleia da Faculdade até recentemente e responsável pela minha aceitação do convite para me 

candidatar em 2005, pela disponibilidade, seriedade e responsabilidade com que pautou a sua actuação, e a 

todos os Docentes, Funcionários da Faculdade cuja dedicação e lealdade foram inexcedíveis e a quem 

agradeço nas pessoas do Secretário Coordenador Dr. Luís Pereira e da Directora do Departamento de Gestão 

Administrativa Drª Isabel Aguiar. 

Uma referência especial a Fernando Lopes da Silva, pela crítica serena e lúcida, pelo apoio decisivo para que 

pudéssemos avançar com a Comissão Externa de Avaliação do Ensino em 2006 e que foi o prólogo da 

Reforma que viemos a implementar e na qual a sua acção discreta e coerente foi marcante. 

Aos meus colaboradores directos na Introdução à Clínica e na Cirurgia Vascular vai o penhor de gratidão pela 

actividade desenvolvida, pelo apoio dado que me permitiu manter a actividade clínica, científica e 

pedagógica durante os anos de serviço como Director da Faculdade. 

Por fim aos Alunos, que são a Esperança e Garante de Continuidade: a eles agradeço o apoio, a amizade e a 

lealdade e deles, espero benevolência. 

 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 8 de Março de 2014 

 

 

O Director 

Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes 
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Quadro de Avaliação e Responsabilização  

QUAR 2014 
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Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
 
Ministério: Educação e Ciência 

 

 
 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014 
[Lei n.º 66-B/2007, 28 de Dezembro – Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da Administração Pública – SIADAP 1] 

 
 
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, 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. 

 

Visão 
 

Afirmar a Faculdade de Medicina e o Centro Académico de Medicina como um pilar da nova Universidade e, desse 
modo, consolidar posição cimeira no panorama nacional e assegurar relevância no contexto internacional. 

 

Objectivos estratégicos (OE) 
 

OE1: Reforçar as áreas de ciência e inovação biomédica e clínica 
OE2: Consolidar a imagem institucional 
OE3: Prosseguir a qualidade dos serviços 
 

Objectivos operacionais Valor 
2013 

Meta 
2014 Superação Resultado 

Classificação 
Desvios 

SP AT NA 
 
Eficácia          30%                                                                                                                                              
 

OBJ 1                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER A 
INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA E A 
FORMAÇÃO 
AVANÇADA 

Indicador 1 

Integração de 
site PhD CAML 
no portal da 
FMUL 

       

 

Forma cálculo N.º NSA 
31 DEZ. 

2014 

Antes de 
31 DEZ. 

2014 
    

Ponderação 40%        
 

 

Indicador 2 

Áreas científicas 
participantes no 
Encontro Anual 
Doutoramento 

       
 
 

Forma cálculo N.º 11 12 >12     

Ponderação 30%        
 

 
Indicador 3 

Participantes no 
Dia da 
Investigação 

       

 
Forma cálculo N.º 151 160 >160     

Ponderação 30%        
 

OBJ 2                Ponderação de 50% 
 

AUMENTAR A 
VISIBILIDADE 
DA CIÊNCIA E 
INVESTIGAÇÃO 
NA FMUL 

Indicador 4 

Nº de 
publicações em 
revistas 
indexadas 

       
 
 

Forma cálculo N.º 508 510 >510     

Ponderação 50%        
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Objectivos operacionais Valor 
2013 

Meta 
2014 Superação Resultado 

Classificação 
Desvios 

SP AT NA 
 

 Indicador 5 Candidaturas a 
projectos        

 
 Forma cálculo N.º NSA 3 >3     

Ponderação 50%        
 

Eficiência          40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

OBJ 5                Ponderação de 50% 
 

REFORÇAR A 
IMAGEM 
INTERNA E 
EXTERNA DA 
FMUL 

Indicador 6 
Implementação 
de novo portal 
da FMUL 

       

 
 Forma cálculo N.º NSA 

31 OUT. 
2014 

Antes de 
31 OUT. 

2014 
    

Ponderação 50 %        
 

 

Indicador 7 

Mapeamento de 
informação a 
integrar no 
portal FMUL 

       

 

Forma cálculo N.º NSA 
31 OUT. 

2014 

Antes de 
31 OUT. 

2014 
    

Ponderação 50%        
 

OBJ 6                Ponderação de 50% 
 

PROSSEGUIR A 
POLÍTICA DE 
SIMPLIFICAÇÃO 
DE PROCESSOS 

Indicador 8 Processos 
mapeados        

 
 Forma cálculo N.º 18 25 >25     

Ponderação 70%        
 

 

Indicador 9 

Processos que 
visem a 
optimização de 
recursos 

        
 

 Forma cálculo N.º 4 5 >5     

Ponderação 30%        
 

Qualidade          30%%                                                                                                                                              
 

OBJ 8                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 
NOVAS 
INICIATIVAS 
JUNTO DOS 
PRINCIPAIS 
STAKEHOLDERS 

Indicador 10 Novos Serviços 
internos        

 Forma cálculo N.º 3 5 >5     

Ponderação 75%        
 

 Indicador 11 Novos Serviços 
externos         

 Forma cálculo N.º 3 4 >4     

Ponderação 25%        
 

OBJ 9                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 
INICIATIVAS DE 
ACCOUNTABILI
TY 

Indicador 12 Iniciativas 
realizadas        

 Forma cálculo N.º 7 8 >8     

Ponderação 50%        
 

 Indicador 13 Iniciativas 
divulgadas        

 Forma cálculo N.º 7 8 >8     

Ponderação 50%        
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Fontes de verificação 
 
Ind 1 – Memorandos da equipa de 
trabalho 

Ind 6 - Memorandos da equipa de 
trabalho Ind 11 – Sistema de controlo interno 

Ind 2 – Instituto de Formação Avançada Ind 7 – Memorandos da equipa de 
trabalho Ind 12 – Documentos produzidos 

Ind 3 – Memorandos da equipa de 
trabalho Ind 8 – Relatórios da equipa de trabalho Ind 13 – Documentos produzidos 

Ind 4 – Web of science Ind 9 – Sistema de controlo interno  

Ind 5 – Sistema de controlo interno Ind 10 - Sistema de controlo interno  
 
 

Eficácia  Eficiência  Qualidade 
Ponderação 30%  Ponderação 40%  Ponderação 30% 

 
 
Meios disponíveis 
 

Recursos humanos 
Existentes 

(31.12.2013) 
Planeados 

Executados 
(31.12.2014) 

Desvios 

Docentes 557 557   

Investigadores 10 10   

Não-Docentes 167 167   

Total 734 734   
 

Orçamento (M€) Estimado Executado Desvios 

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços) 14.388.931€   
 
 
 
 
 
Glossário 
 
      SP (Superou) 
      AT (atingiu) 
      NA (Não atingiu) 
      NSA (Não se aplica) 
      OBJ (Objectivo) 
      IND (Indicador) 
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