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INTRODUÇÃO  

 

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 2014 e do Plano de Acção 2015 para apresentação ao Conselho de Escola da Faculdade. 

A nova Universidade de Lisboa (ULisboa) constitui uma oportunidade para a afirmação da FMUL e do Centro 

Académico de Medicina de Lisboa (CAML), como núcleo para o desenvolvimento duma grande área de 

intervenção académica nas Ciências da Vida e da Saúde. Com efeito a articulação e sinergias no âmbito do 

CAML são fundamentais e representam uma mais-valia para a nossa Instituição, contribuindo para um novo 

paradigma de desenvolvimento científico assente na Convergência das BioCiências e da Medicina com as 

Ciências Físicas, a Engenharia e Tecnologia e para o desenvolvimento de uma Medicina científica, 

tecnologicamente evoluída, centrada nos doentes e nas suas necessidades, enquadrada na dinâmica do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e ao serviço de toda a Comunidade.  

Nesta perspectiva e como expressão do empenhamento da FM na construção da ULisboa gostaria de me 

congratular com o sucesso da proposta de criação pluri-institucional do Colégio Mente-Cérebro, uma 

iniciativa inovadora no âmbito da ULisboa, com a participação activa e liderante do grupo de Neurociências 

da FM, IMM e Hospital. 

A consolidação do CAML foi um objectivo prioritário. 

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. Esta transição decorreu com a maior normalidade. Existe 

consonância em relação aos objectivos fundamentais e os novos projectos a desenvolver no âmbito do 

CAML, que mencionarei no Plano de Acção, são confirmação inequívoca dessa realidade. 

Vivemos um período de enorme constrangimento financeiro e pouca clareza e coerência em propostas 

legislativas como as recentemente anunciadas relativas ao modelo de financiamento do ensino superior com 

impacto negativo relevante na autonomia, dinamismo e gestão das instituições universitárias.  

Impõe-se uma nova visão política e organizativa para o sistema universitário cujo objectivo prioritário seja 

melhorar a sua qualificação e competitividade internacional, e que seja capaz de promover concentração de 

recursos de modo a assegurar meios humanos e materiais que possibilitem investigação relevante e ensino 

de qualidade.  

A visão que sempre defendemos para a Faculdade de Medicina pressupõe rigor na sua triplice missão:  ensino 

de qualidade através de uma cultura científica assente na investigação e na inovação, e uma praxis de 

Medicina Académica moderna, tecnologicamente de vanguarda e capaz de salvaguardar os valores humanos 

essenciais da Medicina hipocrática. A prossecução desta visão impõe a participação activa da Faculdade no 
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processo de reflexão e decisão estratégica das instituições deste campus académico e que convergem na 

estrutura do CAML. Desse modo, desde 2006 a FM está representada na Comissão de Gestão do IMM para 

além da sua participação na Assembleia Geral anual, na Comissão Mista Hospital / Faculdade e, desde 2010 

na Direcção do CAML.  

A interacção Faculdade / Hospital é fundamental para um ensino clínico pré e pós-graduado de qualidade e, 

para o desenvolvimento da investigação clínica e a incorporação da inovação médica, pelo que temos 

acompanhado com o maior interesse e empenho a politica de modernização e reestruturação indispensáveis 

no HSM-CHLN, procurando promover a capacidade de intervenção dos responsáveis académicos, reforçando 

a sua posição no contexto da organização hospitalar, conferindo reconhecimento académico – Professor 

Convidado de Clínica – aos responsáveis  por unidades hospitalares com relevância no ensino pré e pós-

graduado. O objectivo desta política foi claramente assumido: reforçar as sinergias entre as duas instituições, 

promover maior integração nas carreiras hospitalar e académica e contribuir para a qualificação e dimensão 

académica da Medicina Clínica e dos serviços médicos prestados à Comunidade com o envolvimento directo 

dos docentes da Faculdade.  

Em consonância com esta estratégia temos apoiado activamente o interesse académico dos médicos 

internos procurando criar condições para o desenvolvimento de iniciativas científicas que possam conduzir a 

Doutoramento. Em colaboração directa com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital, 

estimulámos a emergência de Núcleos Clínicos de elevada diferenciação como a constituição recente do 

Centro de Doenças da Aorta – Aortic Centre – numa colaboração com o Cardiovascular Centre do Maastricht 

Academic Centre no âmbito do CAML, e a Cooperação entre o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do HSM-

CHLN e do Sana Herzchirurgie Stuttgart GmbH, no âmbito do CAML que foram objecto de formalização e 

assinatura pelo Presidente do Centro Académico de Medicina de Lisboa e os seus homólogos das duas 

instituições referidas. 

Partilharemos todos os esforços e iniciativas 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 instituição pública, facto que é frequentemente 

subvalorizado ou mesmo ignorado. 

No âmbito da Investigação Científica, a Faculdade manteve a política de apoio financeiro e logístico à acção 

do IMM. 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. 
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Apoiámos 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 nosso empenhamento firme e cujo Programa Doutoral foi 

reconhecido e obteve financiamento pela Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT).  

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 ainda em 2013 um projecto para obtenção de 

informação actualizada sobre a actividade dos Institutos e Clínicas Universitárias, o qual foi concretizado 

durante 2014, essencial para a preparação do Processo de Avaliação Gobal da Faculdade de Medicina pela 

A3ES que se iniciará no último trimestre de 2015. O plano é conseguir retrato objectivo da actividade da FM, 

possibilitar decisão informada e fundamentada, para melhor rentabilização da sua acção, constituir base 

sólida para a definição de um programa estratégico de acção para o Futuro e possibilitar gestão mais rigorosa 

de recursos e planeamento de iniciativas transversais e pluri-institucionais.  

A situação financeira da FM está equilibrada como se documenta na secção própria. 

Importa salientar que, não obstante todos os esforços desenvolvidos pela Direcção e pela Reitoria, não foi 

possível ainda resolver o diferendo com a Caixa Geral de Aposentações (CGA), o que nos obriga a 
cativar cerca de € 1.100.000 (um milhão e cem mil euros) para fazer face ao encargo. Houve uma decisão 

judicial favorável à Faculdade no Tribunal Tributário de Lisboa de 1.ª instância, a 4 de novembro, mas a CGA 

decidiu recorrer dessa decisão. Entretanto, com a 2.ª alteração à Lei do OE, em Setembro de 2014, foi 

alterada a disposição que obrigava ao tipo de descontos para a CGA que motivou o diferendo acima referido, 

libertando as Instituições do Ensino Superior deste tipo de encargos, desde outubro de 2014. 

Todas as iniciativas desenvolvidas junto do Ministério das Finanças para resolver este diferendo tiveram a 

participação directa, empenhada e apoiante do Reitor da ULisboa. 

A direcção da FM tem acompanhado a acção da AIDFM (Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de 

Medicina) cuja acção tem sido relevante na gestão mais flexível e atempada de projectos científicos dos 

nossos investigadores, na formação avançada não conducente a grau académico e na actividade do Instituto 
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de Medicina Nuclear, unidade de prestação de serviços especializada que serve o HSM-CHLN e que depende 

da Faculdade de Medicina. 

Na apresentação do Plano de Acção 2015 adoptou-se um modelo suficientemente flexível de modo a permitir 

os ajustamentos que se venham a revelar necessários perante contingências inesperadas com que 

poderemos ser confrontados. Constitui um documento estratégico de apoio ao Quadro de Avaliação e 

Responsabilização – QUAR – ao processo de tomada de decisão e enuncia acções indispensáveis para a 

concretização de iniciativas programadas e/ou em curso. 

A execução técnica destes documentos, sob a minha orientação, esteve a cargo de um grupo de trabalho 

dirigido pelo Director Executivo da Faculdade, Dr. Luís Pereira. 

O presente Relatório de Actividades 2014 e o Plano de Acção 2015 serão submetidos, nos termos do previsto 

no n.º 2 do artigo 21.º dos Estatutos da FMUL à apreciação e aprovação pelo Conselho de Escola da 

Faculdade de Medicina. 

 

 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 2 de Março de 2015. 

 

 

 

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 ao Conselho de Escola integra-se nessa visão estratégica que foi sufragada pela re-eleição 

ocorrida em 2012. 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 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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Manteve-se uma estratégia de actuação promotora da 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 
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II – Relatório de Actividades do Ano de 2014 

O Relatório do ano de 2014 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 2015. 

 

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. 

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. 

Promoveu-se processo de monitorização e avaliação dos 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. 
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Entendeu-se necessário obter informação objectiva sobre a percepção e avaliação do ensino integrado na 

FMUL por parte de alunos e docentes cujos objectivos foram: 

 Conhecer a percepção dos estudantes sobre a integração do ensino médico na FMUL;  

 Avaliar o impacto que o modelo de ensino integrado tem tido na formação em medicina na FMUL;  

 Conhecer junto dos estudantes e docentes as vantagens, desvantagens e as dificuldades do ensino 

integrado na FMUL;  

 Avaliar se o ensino integrado influenciou uma melhor preparação para os anos clínicos. 

Nesse sentido foi desencadeado um estudo cuja operacionalização foi ancorada na realização de 5 Focus 

Group junto dos estudantes (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos) e na realização de um Painel Delphi junto de docentes 

conhecedores e/ou especialistas em Educação Médica e cujas unidades curriculares tivessem sido bem 

sucedidas no processo de integração.  

Os resultados foram interessantes, tendo sido reconhecido que o Ensino Integrado: 

 Promove uma melhor aprendizagem dos conteúdos;  

 Facilita a compreensão, o estudo e permite revisitar conteúdos; 

 Os alunos foram unânimes em considerar o Ensino Integrado como uma tendência moderna do 

ensino médico sendo também o modelo que melhor os prepara para o futuro; 

 O modelo de Ensino Integrado não influenciou a candidatura dos estudantes ao MIM, mas por 

desconhecimento do modelo. Se fosse hoje candidatar-se-iam sem dúvida à FMUL sabendo que 

dispõem deste modelo de ensino médico; 

 Os participantes foram unânimes relativamente ao fato de que melhor integração resulta em melhor 

formação e que esta, apesar de mais exigente, prepara melhor, para o futuro; 

 O ensino integrado prepara melhor os estudantes para os anos clínicos; 

 A FMUL está a promover um tipo de médico mais virado para a clínica e para a investigação, com mais 

autonomia e responsabilidade pelo fato de estarem munidos com ferramentas de natureza humanista 

e da compreensão da pessoa como um todo. 

Foram também identificadas as seguintes desvantagens e dificuldades: 

 Avaliação: foi o único aspecto que emergiu nos relatos dos estudantes e dos docentes, como sendo 

uma dificuldade quando não se encontra integrada. A não intergração da avaliação tem reflexos quer 

no exame quer no desempenho do aluno; 

 Persistência de um “fosso” entre as ciências fundamentais e a medicina clínica. 

Foram ainda referidos os seguintes aspectos: 

 As UCs clínicas estão melhor integradas que as UCs básicas; 

 Os docentes enfatizaram que o ensino integrado deve ser visto como um processo e não como um 

momento;  

 Necessidade de um acompanhamento persistente da Direção; 
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 O relacionamento, comunicação e reuniões periódicas foram considerados aspectos fundamentais 

para uma boa integração. 

A reorganização departamental dos serviços clínicos em curso no HSM-CHLN, competência que pertence 

exclusivamente ao Conselho de Administração do HSM-CHLN mas que a FM tem acompanhado na Comissão 

Mista, poderá vir a suscitar modificações na estrutura curricular dos 4ºe 5º anos. 

Na apreciação da actividade desenvolvida importa considerar alguns indicadores académicos: 

 

Quadro I 
Síntese de Indicadores de Formação Inicial (MIM), 2011/12 a 2013/14 

 

 
Ano lectivo 
2011/2012 

Ano lectivo 
2012/2013 

Ano lectivo 
2013/2014 

Alunos 1.º ano / 1.ª vez 328 330 328 

Alunos protocolo da Univ. Madeira 38 36 36 

Alunos Concurso especial licenciados 47 42 41 

Total de novos alunos 401 398 403 

Total de estudantes inscritos 2178 2163 2191 

Total de trabalhadores estudantes no MIM 142 135 127 

Índice de variação do n.º estudantes 
(ref.2005) 

47,2% 46,2% 48,1% 

Índice de variação do O.E. (ref. 2005) -6,6% 2,8% 9,3% 

O.E. por estudante do MIM 4.516,26€ 5.003,79€ 5.251,39€ 

Taxa de insucesso por ano escolar < = 6% < 8% < 8% 

Taxa de insucesso dos 6 anos curso 
Valor médio 

3,5% 
Valor médio  

5% 
Valor médio 

4,5% 

Instituições envolvidas estágio clínico 189 205 207 

Alunos em mobilidade – outgoing 153 145 124 

Alunos em mobilidade – incoming 109 135 127 

 

Fonte: Área Académica e Área Financeira 

 
Quadro II 

Síntese de Indicadores Graduação (MIM), 2011/12 a 2013/14 
 

 
Ano Lectivo 

2010/2011 
Ano Lectivo 

2011/2012 
Ano Lectivo 

2012/2013 

Total de diplomados no MIM  315 360 332 

Média da classificação final do MIM  15,97 15,78 15,87 

Percentagem que termina o MIM em 6 anos 91% 91% 95% 

 

Fonte: Área Académica e Área Financeira 

 

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 2013/2014. 
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A taxa global de insucesso apesar de ser francamente baixa (<8%) constitui motivo de preocupação pelo que 

se procurou apurar as suas causas. Numa primeira apreciação parece ser influenciada principalmente pelo 

número de trabalhadores-estudantes, cujas obrigações profissionais podem dificultar o normal 

aproveitamento académico. 

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 II 
Total de novos alunos e acesso através do Concurso Especial para Licenciados 
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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. 
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Figura III 
N.º Total de Alunos/Ano Inscritos no MIM na FMUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Área Académica 

 

Quadro III 
Número Total de Alunos Inscritos por Ano Curricular 

 

Ano Curricular 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano  5.º ano  6.º ano 

2005/2006 301 296 294 224 244 185 

2006/2007 328 314 347 263 236 231 

2007/2008 343 321 349 320 273 225 

2008/2009 372 299 385 329 328 258 

2009/2010 352 339 368 365 340 312 

2010/2011 355 328 390 346 383 318 

2011/2012 361 
3553613613
613613613
613313613

61 

331 381 383 360 362 

2012/2013 363 317 381 363 404 335 

2013/2014 348 336 370 371 395 371 

 

Fonte: Área  Académica 

 
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 ainda não foi 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, 
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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, ao 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, a 

necessidade de 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 2014 (403), manteve a 

tendência de aumento, verificada no período compreendido entre 2005 e 2014, durante o qual o número de 

alunos de formação inicial aumentou 48,1% e o incremento no orçamento público foi de 9,3% (Figura IV). 

 
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 26% (de 7.117,31€ em 

2005 para 5.251,39€ 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 (€)          

6773.73

6305.41
6126.88

5783.44

4516.26

5003.79
5251.39

7117.31

6071.415896.32

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Fonte: Área Financeira e Área Académica 

 

 
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) (%) 
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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 
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de avaliação. Estes processos contam com o apoio dos serviços específicos da Faculdade (Área Académica – 

Unidade de Avaliação Pedagógica) que procedem à implementação, recolha e tratamento dos respectivos 

dados e foram conduzidos, em 2014, 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 

escolar, com manutenção de reduzida taxa de insucesso escolar (na globalidade, valor inferior a 8% por ano 

escolar e no conjunto dos seis anos curriculares, com um valor que varia entre os 3,5% e os 5% nos três anos 

lectivos em análise), 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. 

 
Figura VII 

Número Total de Diplomados em Medicina + Estudos Básicos de Medicina 

Fonte: Área  Académica 

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.   
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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), varia entre os 91% e 95% de 2011/12 a 2013/2014. 

A Rede de Afiliação Institucional para o ensino clínico, incluindo hospitais e centros de saúde que 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 experiências aos alunos na pré-

graduação, permitiu melhorar o ratio docente/discente, o que seria 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.  

Foi possível assegurar a exposição precoce dos alunos à Prática Clínica ambulatória nos Centros de Saúde no 

1º e 2º anos, que considero uma mais valia importante na motivação clínica do estudante de Medicina. 

 

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

 

Instituições  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Hospitais  13 13 13 15 17 23 33 34 34 

Centros de 

Saúde 
84 87 101 117 152 145 156 171 173 

Totais 97 100 114 132 169 168 189 205 207 

 

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 2013/2014 os custos relativos à expansão do ensino nos 1º e 2º anos, na área da Medicina 

Geral e Familiar, foi de 127.871,28€ e no segundo semestre do 3º ano, o Estágio Hospitalar, de 6 semanas, foi 

de  91.433,48€, totalizando 219.304,76€. 

 

A Mobilidade Académica continuou a registar elevada procura, nos últimos três anos lectivos, tendo-se 

regitado 793 mobilidades em incoming e outgoing, com a distribuição por tipo de programa e ano lectivo 

demonstrada no Quadro V. 
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Quadro V 
Mobilidade Académica 

 

Ano 
Lectivo 

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 

2011/2012 8 22 64 46 13 153 7 -- 16 74 6 6 109 

2012/2013  -- 31 56 30 28 145 6 3 21 70 17 18 135 

2013/2014 -- 20 52 28 24 124 5 -- 12 75 33 2 127 

Totais 8 73 172 104 65 422 18 3 49 219 56 26 371 

 
Nota: Na mobilidade outgoing SMP o total refere-se ao n.º de mobilidades. 

 

No âmbito dos programas de mobilidade, o Núcleo de Cooperação Internacional, presidido pelo Prof. João 

Forjaz de Lacerda, 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, passou a ser implementada para os alunos outgoing a partir do ano lectivo 

2012/2013. A partir da candidatura para 2013/2014 foram também realizadas 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, para possibilitar que os alunos preparem a sua mobilidade de uma forma informada, procurando assim 

garantir-se maior sucesso no processo de mobilidade. Manteve-se a política de reforço dos contactos com 

Instituições de renome internacional para a realização de 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). 

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). 

Tem-se procurado 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.  

A legislação actual impede as Faculdades de Medicina de receberem alunos estrangeiros, privando as Escolas 

Médicas de poderem incrementar receitas  próprias e projectarem internacionalmente o ensino médico 

praticado em Portugal. Discordo desta decisão e manifestei essa discordância oportunamente. 

No entanto, poderá haver excepção para estudantes dos Países Lusófonos. 

Nessa perspectiva o Director e Subdirector da FM visitaram Luanda, Benguela e Huambo, a convite dos 

Ministérios do Ensino Superior e da Saúde de Angola, correspondendo a um pedido de colaboração do 

governo desse Pais. Foi elaborado um documento ambicioso e extenso, abrangendo várias áreas de 
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intervenção formativa desde a pré-graduação à pós-graduação e formação científica ao qual a FM respondeu 

com rigor, objectividade e espírito de missão. Foi discutido em Luanda e apresentado também ao Secretário 

de Estado para a Cooperação, no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. 

As negociações mantêm-se  e espero que possam ter sucesso. 

A avaliação da eficácia e qualidade do ensino médico é questão fundamental. Para esse objectivo são 

necessários indicadores objectivos e independentes. 

O exame nacional de seriação (ENS) para a entrada na especialidade, igual para todos os candidatos,  poderá 

constituir um indicador da eficácia da formação, não obstante as inúmeras reservas que em tempo oportuno a 

FM apresentou sobre a sua estrutura, muito mais um exercício de memorização do que evidência de 

conhecimento e de competência médica. 

No entanto, a Profª Isabel Pavão Martins, Presidente do Conselho Pedagógico procedeu à apreciação desses 

dados procurando determinar qual o resultado obtido pelos nossos alunos e a posição relativa face às outras 

escolas médicas (Figuras VIII, IX e X) 

 

Figura VIII 
Comparação de Médias de ENS entre Faculdades, 2010-2013 

 

 

 

Fonte: IP MARTINS Acta Med Port 2013, 26, 569-577. 
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Figura IX 

Correlação entre a nota de Licenciatura e a nota do ENS 
 

 

 

Fonte: IP MARTINS Acta Med Port 2013, 26, 569-577. 

 

Figura X 
Comparação de Médias de Licenciatura entre Faculdades, 2010-2013 

 

 

Fonte: IP MARTINS Acta Med Port 2013, 26, 569-577. 
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A análise destes dados permite as seguintes conclusões: 

a- Entre 2010 e 2013 os candidatos da FMUL ficaram no grupo com a classificação mais alta, em 

conjunto com a FMUP e a Escola de Ciências da Saúde do Minho e a classificação entre estas três 

escolas não difere de forma significativa. 

b- Nestas 3 escolas médicas existe uma correlação positiva e significativa entre a nota de curso e a 

classificação obtida no ENS. 

c- Na FMUL a classificação  de curso é mais elevada, mas mantém excelente correlação coma nota 

final do ENS. 

Desde há anos a posição da FM através dos seus representantes esteve na linha da frente pela mudança do 

modelo de exame de seriação e pessoalmente fui muito activo no âmbito da Ordem dos Médicos para que se 

concretizasse essa mudança, de modo a obter uma visão mais abrangente e global do conhecimento e 

competência dos candidatos. 

Infelizmente não houve a mudança desejada. 

Contudo, é importante referir que apesar da plétora de alunos, das limitações financeiras da FM, os resultados 

globais mostram que os alunos da FM estão colocados no pelotão da frente. Valerá o que vale, mas permite 

clarificar alguns argumentos usados publicamente de que os alunos da FM têm um resultado pior que os 

colegas provenientes das outras escolas médicas. 

 

 

 Formação Avançada 

 
Quadro VI 

Síntese de indicadores de Formação Avançada 
 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Alunos de doutoramento CAML 100 105 141 

Alunos de outros doutoramentos escolarizados 153 67 55 

Alunos de doutoramento não escolarizado 82 55 40 

Total de alunos de doutoramento 235 227 236 

Total de alunos de mestrado 331 323 303 

Total de alunos de cursos de especialização 63 21 50 

Total de diplomados em doutoramento 28 21 33 

Total de diplomados em mestrado 51 34 39 

Alunos inscritos em cursos de formação contínua 295 379 323 

 

Fonte: Instituto de Formação Avançada – IFA e RAIDES 
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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 2014, 

mantiveram o  conceito inovador de escolarização, segundo interesses e necessidades dos inscritos no 

programa doutoral e em estreita cooperação com os tutores respectivos. 

No contexto deste Programa ocorreu o Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento que teve lugar no 

dia 28 de março de 2014 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. Este encontro promoveu a integração dos alumni, criou dinâmica de convívio e troca de 

experiências estimulante para os estudantes de doutoramento. 

Um novo Encontro está marcado para 26 e 27 de Março de 2015. 

As candidaturas da Faculdade aos concursos dos programas doutorais financiados pela FCT têm vindo a ser 

bem sucedidas e temos em curso vários programas doutorais como o LisbonBioMed – Biomedicina e 

investigação clínica, o qual está centrado no IMM, o M2B – Bioquímica e Biofísicas Médicas, o EnviHealth&co – 

Saúde Ambiental e o NEURULISBOA – Neurociências integradas. Estes programas financiados pela FCT têm 

uma gestão científica e acompanhamento através de uma Comissão Científica própria, estando afiliados ao 

PhD do CAML para efeitos de registo na Universidade de Lisboa e junto da A3ES. 

Também fomos bem sucedidos no processo de Candidaturas de Formação Avançada em Investigação Clínica 

para Internos-Doutorandos, tendo obtido 11 bolsas para internos doutorandos. 

Mantiveram-se também os outros programas de doutoramento - Doutoramentos em Neurociências, 

Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar e Voz, Linguagem e Comunicação, este em colaboração 

com a Faculdade de Letras – com um número de alunos sensivelmente idêntico ao de anos anteriores. Por 

sua vez, os doutoramentos não escolarizados têm vindo a diplomar os seus doutorandos, diminuindo assim o 

número de inscritos. 

No cômputo geral, o número de alunos de doutoramento da Faculdade continua a aumentar de forma 

gradual. 
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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 

2013/2014 141 18 16 21 196 

 
 
 Fonte: RAIDES 

 

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 

2013/2014 9 18 - 13 40 

 
 
 Fonte: DIMAS e RAIDES 

 

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 

2013/2014 40 196 236 

 
Fonte: DIMAS e RAIDES 
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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 que tem vindo a ser compensado pelo progressivo aumento dos alunos de 

doutoramento (Quadros IX e X). Ao mesmo tempo, as inscrições nos cursos de especialização não 

conferentes de grau é muito variável e oscila de ano para ano, de acordo com a oferta que é apresentada pela 

Faculdade (Quadro 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 

2013/2014 5 303 

 
Fonte: Dimas e RAIDES  
 

 

 

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 

2013/2014 
Macroscopia e Anatomia Patológica 

Oncobiologia 
2 50 

 

Fonte: DIMAS e RAIDES 
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Nos cursos de formação pós-graduada/formação contínua manteve-se o patamar de inscritos, com uma 

ligeira redução em relação ao ano anterior (Quadro XII). 

 

Quadro XII 
Formação pós-graduada/formação contínua n.º de inscritos 

 

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 

2014 19 323 

 

Fonte: Instituto de Formação Avançada – IFA 

 
O número de estudantes que obtiveram diploma final tem vindo a aumentar nos doutoramentos e a diminuir 

nos mestrados (Quadro XIII e Figura XI), o que reflecte uma profunda mudança de paradigma da formação 

avançada na FMUL. 

 

Quadro XIII 
Nº de alunos diplomados por curso de mestrado por ano civil 

Cursos de mestrado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bioética 6 3 3 1 - 2 3 

Ciências da Dor - 2 7 2 - 1 2 

Ciências do Sono 5 6 4 3 2 3 2 

Comunicação em Saúde - - - 2 - - 1 

Comportamentos Desviantes e Ciências 
Criminais 

6 3 - - - 
 

- 

- 

Comportamentos de Dependência e seus 
Tratamentos 

1 1 1 - - 
 

- 

- 

Cuidados Paliativos 4 7 14 16 16 4 8 

Dietética e Nutrição - - 1 2 - - - 

Doenças Infecciosas Emergentes 6 6 6 5 4 3 2 

Doenças Metabólicas e Comportamento 
Alimentar 

- - - 3 4 
6 7 

Epidemiologia - - 5 - 2 1 - 

Imunologia Clínica - 1 - - - - - 

Medicina Legal e Ciências Forenses 4 4 4 8 3 1 1 

(cont.)
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(cont.) 

Cursos de mestrado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Microbiologia Clínica 15 10 8 2 2 - - 

Neurociências 4 6 7 6 6 5 6 

Neuroftamologia 3 3 - - - - - 

Nutrição  - - - - 2 1 - 

Nutrição Clínica - - - - - - 7 

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 39 

 

Fonte: RAIDES 12 

 

Figura XI 
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. 



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

Relatório de Actividades 2014 e Plano de Acção 2015 

[ 25 ] 

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. 

Este assunto foi amplamente discutido em reunião específica do Conselho Científico proposta pela Direcção, 

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 XIV 

Síntese de indicadores de Ciência e Inovação 
 

 2012 2013 2014 

Total de Projetos investigação GAPIC/Bolsas FCG 26 38 17 

Alunos em projetos GAPIC/Bolsas FCG 35 44 21 

Tutores projetos investigação GAPIC/Bolsas FCG 34 52 24 

Unidades de investigação envolvidas GAPIC/Bolsas FCG 16 32 13 

Artigos Publicados em Revistas Indexadas  - Web of Science 553 577 537 

 

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, com apoio explícito da 
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Direcção da Faculdade, tem sido coordenado pelo Gabinete de Apoio à Investigação Científica Tecnológica e 

Inovação (GAPIC) que comemorou 25 anos em 2014. 

Em 2014, no âmbito da 17.ª edição do Programa sob a orientação do Prof. João Ferreira, foi possível que 

cerca de 21 alunos desenvolvessem 17 projectos de investigação, orientados por 24 tutores, em 13 

unidades de investigação (Figura XII). 

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 XII 

Evolução do número de projectos e de alunos por ano lectivo 

 

Fonte: GAPIC 

 

A aposta da FMUL no envolvimento dos alunos do MIM em projectos de investigação revela ter um enorme 

impacto. Não só a formação através da investigação prepara para um exercício mais culto e fundamentado 

da prática clínica, como fornece aos alunos o valor inestimável de contactarem e aprenderem participando 

em projectos num ambiente de investigação de topo. 

O nº de artigos resultantes dos trabalhos de investigação desenvolvidos no âmbito dos Projectos GAPIC, 

publicados em revistas indexadas na Web of Science, muitos deles tendo alunos como co-autores, bem como 

o nº de citações que destes resultaram atestam como a aposta foi ganha. No período compreendido entre 

2010 e 2013, do total de alunos envolvidos nos Projectos GAPIC, 7 viram os seus trabalhos publicados como 

artigos em revistas indexadas na Web of Science, em co-autoria com os seus tutores e respectivos grupos de 
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investigação, tendo obtido 57 citações até ao momento (pesquisa efectuada na Web of Science em 

02/03/2015). 

A 3.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 17 de dezembro, no Anfiteatro David-Ferreira no Edifício 

Egas Moniz, e contou com 69 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 3.ª edição distinguiu-se pelo encerramento das comemorações dos 25 anos do GAPIC, com uma 

pequena exposição sobre as equipas coordenadoras que ao longo do tempo têm vindo a impulsionar as 

actividades deste Gabinete, e com uma apresentação com testemunhos de alunos, docentes e investigadores 

sobre o GAPIC e o trabalho que tem vindo a desenvolver, especificamente ao nível da educação científica dos 

futuros médicos 

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 “The Future for Health: everyone has a role to play” proferida pelo Prof. Doutor Jorge 

Soares, da Fundação Calouste Gulbenkian; a iniciativa Critical Mind Game -  Como me interrogo?, um concurso 

em que os alunos foram convidados a criticar de um texto de divulgação científica, bem como elaborar um 

texto de divulgação científica; e ainda visitas a unidades de investigação.  

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 MIM 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 XV 
Número de candidatos e de participantes por curso 

CURSOS 
N.º  

Candidatos 

N.º  

Participantes 

Curso de Iniciação ao SPSS (5.ª edição) 39 23 

Curso de Revisões Sistemáticas como Projecto de Investigação (4.ª edição) 65 17 

Curso Preparação de Casos Clínicos para Publicação (4.ª edição) 46 18 

Curso sobre Pesquisa Bibliográfica (1.ª edição) 31 13 

Total 181 71 

Fonte: GAPIC 
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Considerando que o apoio aos jovens médicos em fases precoces das suas carreiras, quando frequentemente 

existem mais dificuldades de acesso a financiamentos, se revela fundamental para permitir um maior 

envolvimento em actividades de investigação no futuro, foi atribuída, com o apoio da Fundação AstraZeneca, 

a 11.ª Bolsa de Investigação Anual Fundação AstraZeneca/FMUL, destinada a financiar um projecto de 

investigação na área da saúde proposto por um recém-graduado em Medicina.  

 

Figura XIII 

 Evolução do número de candidaturas à Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL 

 

Fonte: GAPIC 

 

O GAPIC, entre 2013 e 2014, desenvolveu 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, i.e. relações informais que se estabelecem como interacções pontuais e 

espontâneas. Esta iniciativa será ainda importante para o refinamento de expertise a usar em futuro próximo 

para análise das redes que se estabeleceram no seio CAML e a sua evolução temporal, com extensão 

subsequente a toda a UL. 

A investigação científica na FMUL tem sido progressivamente reestruturada de modo a adquirir dimensão e 

massa crítica e a partir de 2014, decorre fundamentalmente no IMM e nos Centros de Investigação que são 

reconhecidos formalmente pela FCT, dos quais se destaca o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa 

(CCUL), dirigido pelo Prof. Fausto Pinto e o Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) sob a orientação do Prof. J. 

Pereira Miguel. 
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O Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) é um novo Centro de Investigação criado pela Faculdade de 

Medicina inteiramente dedicado à Saúde Ambiental. A visão do ISAMB é, num futuro próximo, tornar-se um 

centro de I&D altamente competitivo a nível nacional e internacional, focado nas relações complexas entre o 

ambiente, o impacto da actividade humana sobre este e a sua influência na saúde e bem-estar, que 

constituem o âmbito da Saúde Ambiental. As actividades de I&D do ISAMB estão organizadas nos seguintes 

5 programas temáticos (cada um com várias linhas de investigação convergentes): i) Ambiente, Saúde 

Familiar e Sociedade; ii) Ambientes de Suporte a Vidas Saudáveis; iii) Ambiente e Doenças Não 

Transmissíveis; iv) Ambiente e Doenças Infecciosas; v) Ecogenética e Saúde Humana. Estes programas estão 

também totalmente articulados nas 4 dimensões de intervenção que traduzem a missão do ISAMB: 

Investigação e Desenvolvimento; Educação e Formação; Disseminação e Divulgação; Inovação Económica e 

Social. 

O ISAMB organiza Programa de Doutoramento inovador em Saúde Ambiental, o EnviHealth&Co, a ser 

desenvolvido em ambiente empresarial e que é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com 6 

bolsas de doutoramento por ano, para um período de 4 anos. O EnviHealth&Co terá a sua 1ª edição em 2015 

e integrará 12 alunos de doutoramento por ano, dos quais 6 serão comtemplados com bolsas FCT. O 

EnviHealth&Co conta com o apoio e contributo de 16 instituições nacionais de acolhimento, incluindo 12 

Grupos de Investigação de 3 Universidades e de 3 Laboratórios de Estado, e 4 Empresas. 

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. 

O Centro Cardiovascular resultou da incorporação do grupo académico de Cirurgia Vascularno Centro de 

Cardiologia e desenvolve um conjunto de áreas de investigação relevante e ocupa uma posição de destaque 

no contexto da actividade científica do CAML. 

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. 
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No quadro XVI apresentam-se os dados relativos ao registo de publicações no quinquénio 2010-2014 

apresentando um aumento significativo de 2012 para 2013, e uma ligeira descida no último ano, embora esta 

possa ainda vir a ser superada, dada a constante actualização da base de dados. 

 
Quadro XVI 

CAML - Registo de publicações por ano (2010-2014) e percentagem 
em relação ao total do período (2.739) 

 

2014 537  19.606 % 

2013 577  21.066 % 

2012 553  20.190 % 

2011 571  20.847  % 

2010 501  18.291  % 

Fonte: Biblioteca –CD  

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=(2010 – 2014), total 2.739 artigos publicados no período 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 

 

No contexto da ULisboa e da nova realidade académica que desta advem,  no universo da Produção Científica 

segundo os resultados apurados nos últimos cinco anos, o CAML continua numa posição privilegiada, 

ocupando ainda os lugares cimeiros no contexto da Universidade de Lisboa, onde representa 12 % do total da 

produção científica (2.739/22.744) registada no mesmo período (2010-2014). No Quadro XVII apresentam-se 

os resultados relativos ao Citation Report (2010-2014), a partir do qual se obtêm valores relativos a: nº total de 

citações (15.094), nº total de citações sem auto-citações (14.165), nº total de artigos citados (13.377), nº total 

de artigos citados sem auto-citações (12.878), média de citações por item (5.51) e índice h (44). 

Relativamente ao índice h, o valor obtido (44), demonstra que pelo menos 44 dos artigos publicados, foram 

citados pelo menos 44 vezes, durante o período analisado. 

 

Quadro XVII 
Relatório de citações CAML (2010-2014) 

 

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   

2.739 

15.094 

14.165 

13.377 

12.878 

5.51 

44 

Fonte: Biblioteca –CD 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 
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A partir da chave de pesquisa anteriormente referenciada, foi possível efectuar uma análise quantitativa da 

produção científica do CAML em 2014, apenas nas publicações indexadas na Web of Science, excluindo deste 

modo uma grande parte dos trabalhos publicados quer  em revistas internacionais não indexadas, quer  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 XVIII, foram encontrados 537 resultados, distribuídos por 6 diferentes tipologias 

de documentos (Figura XIV). 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 XVIII 
Total de Publicações e Tipologias de Documentos, CAML 2014 

 

Total de Publicações 537 

Article 

Meeting Abstract 

Review 

Editorial Material 

Letter 

Others 

274 

159 

42 

35 

25 

2 

 

Fonte: Biblioteca –CD 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 

 
 

Figura XIV 
 Tipologias de Documentos, CAML 2014 

 

 
 
Fonte: Biblioteca –CD 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 
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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 XIX. 

Quadro XIX 
Área/Ramo do Conhecimento (Top 25), CAML 2014 

 

Web of Science Categories % de 537 

Clinical Neurology 
Cardiac Cardiovascular System  

Neurosciences  
Immunology 

Medicine General Internal 
Rheumatology 

Oncology 
Pediatrics 

Gastroenterology Hepatology 
Allergy  

Infectious diseases 
Biochemistry Molecular Biology 

Cell Biology 
Psychiatry 

Genetic Heredity 
Hematology  

Pathology 
Peripheral Vascular Disease 

Psychology 
Dermatology 

Multidisciplinary Sciences 
Psycology Multidisciplinary 
Social Sciences Biomedical 

Urology Nephrology  
Microbiology 

58 
53 
52 
40 
39 
38 
37 
25 
24 
23 
22 
20 
19 
19 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
12 

 

Fonte: Biblioteca –CD 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 

 

No Quadro XX, 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 XX 
Língua de Publicação, CAML 2014 

 

Língua de Publicação Total % de 537 

Inglês 

Português 

Espanhol 

499 

35 

3 

93 

7 

0.4 

 

Fonte: Biblioteca –CD 
Pesquisa efectuada na Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) em 17 de Fevereiro de 2015 
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II.III. Recursos Humanos e Financeiros 

 

Quadro XXI 
Síntese de Indicadores de Recursos Humanos 

 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 

Total de docentes 524 557 537 

Total de docentes ETI’s 229,4 228 219,3 

% Docentes ETI’s em relação ao padrão UL (70%) 63,17% 62,80% 60,40% 

Total de docentes ETI’s inferior ao padrão 133,7 135,1 145,9 

Total de investigadores  9 9 9 

Total de não docentes  168 167 155 

% de não docentes ETI’s em relação ao padrão UL (70%) 59,5% 59,18% 54,93% 

Total de não docentes ETI’s inferior ao padrão 114,2 115,2 127,2 

Horas de formação de não docentes 2407 2257 1766 

Total de participantes não docentes em acções de formação 101 84 60 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos 

 

II.III. I. Pessoal Docente 

No ano de 2014, a FMUL considerou um total de 2780 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. 

A manterem-se estes critérios de referência a FMUL registou, no final do ano de 2014, um número de 

docentes, equivalente a 219,3 ETI’s, inferior aos 365,2 ETI’s que o critério de referência de 2010 estabeleceu, o 

que corresponde a menos 145,9 ETI’s.  

Nesses moldes, a FMUL passou para 60,05% dos docentes ETI’s que podia ter, situando-se em patamar 

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

obstante se continuar a manter o nível de exigência da sua ação pedagógica e das demais actividades com ela 

relacionadas. 

De notar ainda que, apesar de o total de efetivos 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, 

voltando este número a descer em 31 de Dezembro de 2014, para os 219,3 ETI’s, conforme se pode verificar 

no gráfico seguinte. 
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Figura XV 
Evolução dos Colaboradores Docentes, 2012-2014 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

Figura XVI 
Colaboradores Docentes por Categoria, 2012-2014 – N.º versus ETI’s 

 
 

24,8 27,3
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123,4
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Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 
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Quadro XXII 

Caracterização Colaboradores Docentes em 31.12.2014 

Categoria Total efectivos 

Regime de Carreira 
Ciclo de 

Estudos 

De Carreira Convidado 
Ciclo 

Básico 

Ciclo 

Clínico 

Catedrático 26 (21,6 ETI`s) 21 5 14 12 

Associado 39 (29,4 ETI`s) 25 14 22 17 

Auxiliar 110 (50,7 ETI`s) 29 81 60 50 

Assistente 358 (116,4 ETI`s) 1 357 148 210 

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

 537 (219,3 ETI`s) 76 461 248 289 

Docente livre 121   24 97 

  Nota: 70% Ratio padrão = 363,1 ETI´s, a que corresponde uma diferença de menos 143,8 ETI´s 

 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 
 

De referir ainda que, a exemplo de anos anteriores, existem ainda algumas situações de docentes que, 

embora contabilizados no total de docentes e no total de ETI’s, não se encontram em exercício efectivo de 

funções na FMUL, seja por motivo de licença sem vencimento, ou por ocupação de cargos políticos. Tais 

situações correspondem a 3,3 ETI’s num total de 5 docentes. 

 

II.III.II. Pessoal Investigador  

No caso dos Investigadores a FMUL manteve inalterado o número de Investigadores no seu Mapa de Pessoal, 

sendo que se mantém igualmente a situação do investigador que 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 e que está incluído no total de Investigadores identificados.  

Este é o único grupo profissional da FMUL que se mantém completamente estável nos últimos três anos. 

 

Quadro XXIII 
Caracterização Colaboradores Investigadores em 31.12.2014 

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 

Total 9 7 2 5 4 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 
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A par das actividades de ensino e de investigação a actividade assistencial continua a representar um 

aspecto fundamental da acção dos docentes da nossa escola, consequência da inserção da Faculdade num 

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

externas com participação activa dos docentes da Faculdade tendo, alguns, funções de direcção dos serviços 

clínicos no HSM - CHLN.  

Esta actuação, que é dificilmente quantificável e mensurável, expressa não só a intervenção directa da 

Faculdade de Medicina ao serviço da Comunidade, como também a acção dos seus Docentes em Centros de 

Saúde e outras instituições públicas de Saúde, Educação e Investigação. 

 

II.III.III. Pessoal Não Docente e Não Investigador 

Por sua vez, no caso dos colaboradores não docentes, também de acordo com os critérios acima referidos, os 

70% da dotação/padrão ETI’s correspondem a 283,8 ETI’s. Contudo, no final de 2014, a FMUL registava 155 

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 contava apenas com um corpo não docente de 147 colaboradores, em exercício efectivo de funções. 

A FMUL voltou pois a registar, no decurso do ano de 2014, uma séria 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, 167 ETI’s em 

Dezembro de 2013 e finalmente 155 ETI’s no mesmo mês de 2014.  

 

Figura XVII 

Evolução Colaboradores Não Docentes, 2012-2014 
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Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

Este número representa menos 128,8 ETI’s do que o previsto na dotação padrão de 2010 o que, apesar de 

manter um reflexo positivo na contenção de despesas, exige um esforço cada vez maior na distribuição e 
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reorganização das competências e tarefas encetada nos últimos anos, com o objectivo de minimizar o 

previsível impacto negativo na eficiência e eficácia dos serviços da Escola.  

A FMUL passou assim a apresentar 54,61% 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. 

 
 

Quadro XXIV 
Movimentação de Colaboradores Não Docentes no ano 2014 

 

Total Efectivos ND 2013 167 
Total Efectivos ND 2014 = Total 

2013 - Saídas 2014 + Entradas 2014 
155 

S
A

ÍD
A

S
 2

0
14

 

Aposentações 15 

E
N

T
R

A
D

A
S

 2
0

14
 Regresso de Comissão 

Serviço 
- 

Falecimento 1 

Rescisões 2 Reafectação 6 

Mobilidade 1 Mobilidade - 

Comissão Serviço - Proc. Concursal 1 

  Total Saídas 2014 19 
  

Total Entradas 2014 7 

 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

 

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

quadro XXV. 

No ano de 2014, a FMUL deu continuidade à política de qualificação dos colaboradores não docentes e não 

investigadores, como forma de potenciar o melhor desempenho e aquisição de novas competências.  

As propostas de participação em acções de formação, por iniciativa do trabalhador ou da sua chefia directa, 

foram analisadas dentro do contexto organizacional e funcional dos colaboradores e ministradas por 

entidades certificadas, como é o caso da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

(INA) e da Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas (ANFUP). Manteve-se, 

igualmente, a colaboração com o Núcleo de Avaliação e Formação de Pessoal Não Docente e Não Investigador 

da Universidade de Lisboa (Nuc. Av. Form. ULisboa). 
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Quadro XXV 
Caracterização Colaboradores Não Docentes em 31.12.2014 

 

Unidade 

Total 

efectivos 

% do total 

Regime de 

contrato 
Categoria 

Indeter

minado 

Termo 

certo 
Dirigente T. Superior T. D. T 

Informáti

. 

Ass. 

Técnico 

Ass. 

Operacional 

1. Serviços de Gestão 

Central 

58 

(39,5%) 
        

1.1. Depto. Gestão Administrativa 

1.1.1. Área de RH e 

Financeiros 

20 

(13,6%) 
18 1 3 7   7 2 

1.1.2. Área Académica 
15 

(10,2%) 
14 1 1 9   5  

1.1.3. Área instalações 

equip. tecnologias da 

informação 

14 

(9,5%) 
14   1  6 4 3 

1.2 Núcleo biblioteca e 

informação 

10 

(6,8%) 
10  1 3   6  

2. Assessorias 

Institucionais 

15 

(10,2%) 
        

2.1. Instituto de 

Formação Avançada 

4 

(2,7%) 
4   1   3  

2.2. U. Rel. Públicas  e 

Comunicação 

2 

(1,4%) 
2   2     

2.3. G. Apoio à 

Investigação Científica 

1 

(0,7%) 
1   1     

2.4. G. Apoio aos 

Órgãos de Governo 

8 

(5,4%) 
8  2 3   3  

3. Serviços 

Descentralizados 

74 

(50,3%) 
        

3.1. Polos 

Administrativos 

31 

(21,1%) 
28 3 2 6   21 2 

3.2. Clínicas 

Universitárias 

3 

(2%) 
3   1 1   1 

3.3. Institutos 

25 

(17%) 
21 4  8 6  2 9 

3.4. Laboratórios 

4 

(2,7%) 
4   1 1   2 

3.5. Centros 

11 

(7,5%) 
11   2 2  6 1 

TOTAL 147(*) 138 9 9 45 10 6 57 20 

% do TOTAL  94% 6% 6% 31% 7% 4% 39% 14% 

(*) – O número total de colaboradores não docentes, acima indicado (147) 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 127,2 ETI´s 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 
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Figura XVIII 

Entidade/Volume Formação (h) 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

No que se refere às acções organizadas pelo Núcleo de Avaliação e Formação de Pessoal Não Docente e 

Não Investigador da Universidade de Lisboa, no âmbito do projecto financiado pelo POPH, registaram-se 18 

acções, nas quais participaram 33 colaboradores da Faculdade de Medicina. Esta participação não teve 

quaisquer encargos. 

No que se refere a valores totais, em 2014, os colaboradores não docentes e não investigadores da FMUL 

frequentaram 37 cursos/ seminários/acções de formação, num total de 1766 horas de formação.  

Numa perspectiva de balanço dos últimos 3 anos, apresentamos no quadro seguinte os dados referentes à 

formação do pessoal não docente, traduzidos em três tipos de indicadores, a saber; horas de formação, cursos 

frequentados (acções) e número de participações (onde se inclui o total de formandos, no total das acções).  

 

Quadro XXVI 
Formação 2012-2014 

 

Anos Horas formação Cursos frequentados N.º participações 

2014 1766 37 60 

2013 2257 43 84 

2012 2407 32 101 
 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

Pela análise do Quadro, verifica-se que no ano de 2012 existiu um forte investimento em horas de formação e 

de número de participações, o que se traduziu de igual modo num volume de despesa mais elevado (Figura 

XIX). Para esta situação contribuiu o facto de a FMUL ter organizado, com recurso a entidades externas, três 

acções de formação à medida, não financiadas, de forma a colmatar necessidades de formação identificadas 

no diagnóstico de necessidades desse ano.  
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Por outro lado, 2012 foi o ano de arranque do projecto de formação 2012/2014 financiado pelo POPH e 

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

de Lisboa, pelo que em 2013 e 2014 se verificou um esforço de aproximar/reverter o rácio despesa/horas de 

formação (Figura XIX), mantendo uma estratégia coerente, construindo planos de formação com base nas 

necessidades específicas identificadas ao longo do ano, não só a nível individual como por grupo profissional. 

 
Figura XIX 

Verba utilizada/Horas de Formação 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

Quadro XXVII 
Participações em Acções de Formação por Categoria Profissional 

Categoria 
Participações 2014 

(N) 

Participações 2013 

(N) 

Participações 2012 

(N) 

Dirigentes/Coordenador Técnico 20 6 8 

Técnico Superior 22 62 38 

Assistente Técnico 13 11 43 

Assistente Operacional 1 - 2 

Técnicos Diagnostico e Terapeutica 4 4 8 

Tec. Informática/Audiovisuais - 1 2 

Total 60 84 101 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 

Figura XX 
Participações por Área Funcional 

 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos 
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 Recursos Financeiros – Análise Orçamental 

Quadro XXVIII 
Síntese de indicadores de Recursos Financeiros 

 

Síntese de indicadores de Recursos Financeiros Execução 2012 Execução 2013 Execução 2014 

Total Orçamento 14.627.158 € 16.139.319 € 17.003.926 € 

Orçamento de Estado (O.E.) e FCT  9.836.411 € 10.823.197 € 11.505.801 € 

Receitas próprias 3.949.599 € 4.004.662 € 4.183.627 € 

% das receitas do O.E. + FCT no Orçamento 67,25% 67,06% 67,67% 

% das Receitas próprias no Orçamento 27,00% 24,81% 24,60% 

% das actividades de ensino nas receitas próprias 85,72% 84,55% 79,17% 

% das propinas de formação inicial nas receitas próprias 54,34% 55,63% 53,12% 

% das despesas de pessoal no total da despesa 78,20% 80,73% 79,72% 

% das despesas da Faculdade suportadas pelo O.E. +FCT 73,87% 73,01% 75,47% 

% das despesas suportadas por receitas geradas pela Faculdade 26,13% 26,99% 24,53% 

% das despesas de pessoal suportadas pelo O.E.+FCT 94,47% 90,43% 94,67% 

 

Fonte: Área Financeira 

 

A execução do Orçamento é apresentada nos Quadros XXVIII, XXIX, XXX e Figuras XXI, XXII e evidencia o 

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

circunstâncias financeiras actuais. 

O Quadro XXIX apresenta um aumento da receita em 2014 de 5,36%, em relação a 2013. Este aumento deve- 

-se, essencialmente, ao reforço do orçamento de estado, com o reforço orçamental, no valor de 618.751 

euros, atribuído à Faculdade de Medicina para cobertura dos impactos decorrentes do Acórdão do Tribunal 

Constitucional de 30 de maio de 2014 e da entrada em vigor da Lei 75/2014 de 12 de setembro. No que diz 

respeito às receitas próprias verifica-se um aumento de 4,47%, apesar de uma redução acentuada da 

prestação de serviços de laboratório (-28,13%) e da redução da receita proveniente de protocolos de ensino, 

nomeadamente com as escolas militares (- 14,53%). 

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

próprias que continuam a ter origem, na sua quase totalidade, cerca de 79,17%, nas actividades de ensino, 

através das propinas de formação inicial (53,12%), das propinas de cursos de especialização, mestrado e 

doutoramento (17,42%), e dos protocolos de ensino (8,64), compensando assim a redução verificada na 

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

 

Quadro XXIX 
Execução da receita por rubrica orçamental em 2013 e 2014 

Receita Execução 2013 Execução 2014 Variação % 

Total Orçamento 16.139.319 € 17.003.926 € 864.607 € 5,36% 

     Saldo da gerência Anterior 1.311.460 € 1.314.497 € 3.037 € 0,23% 

     OE + FCT 10.823.197 € 11.505.801 € 682.604 € 6,31% 

     RP  4.004.662 € 4.183.627 € 178.965 € 4,47% 

Propinas Formação Inicial 2.227.848 € 2.222.144 € -5.704 € -0,26% 

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 729.221 € 728.801 € -420 € -0,06% 

Prestação de Serviços Laboratório 93.711 € 67.352 € -26.359 € -28,13% 

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 266.059 € 495.573 € 229.514 € 86,26% 

Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, Univ. Madeira e IST) 422.766 € 361.325 € -61.441 € -14,53% 

Bancos 165.000 € 85.000 € -80.000 € -48,48% 

Juros 1.009 € 648 € -361 € -35,74% 

Outras Receitas 99.048 € 222.785 € 123.737 € 124,93% 

 

Fonte: Área Financeira 

 

 

 

Figura XXI 
(%) Distribuição da execução das receitas próprias de 2014 por rubrica orçamental  

 

 

 
 

Fonte: Área Financeira 
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Quadro XXX 
Execução da despesa por rubrica orçamental em 2013 e 2014 

 
Rubricas Execução 2013 Execução 2014 Variação % 

Despesas Pessoal 11.968.584 12.153.570 184.986  1,55% 

   Docentes e Investigadores 8.373.189 8.802.526 429.337  5,13% 

   Não Docentes 3.595.395 3.351.045 -244.351  -6,80% 

Aquisição de Bens 341.690 522.935 181.245  53,04% 

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 107.319 239.389 132.070  123,06% 

   Gastos com Reagentes 121.827 95.379 -26.448  -21,71% 

   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 33.097 66.586 33.489  101,19% 

   Outros bens 79.447 121.581 42.134  53,03% 

Aquisição de Serviços 2.218.366 2.008.217 -210.149  -9,47% 

   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 693.021 511.150 -181.871  -26,24% 

   Limpeza e Higiene 318.607 310.054 -8.553  -2,68% 

   Comunicações 15.258 18.648 3.390  22,22% 

   Formação 2.071 2.799 728  35,15% 

   Vigilância e Segurança 229.609 202.861 -26.748  -11,65% 

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 507.271 325.800 -181.471  -35,77% 

   Outros Serviços 452.529 636.906 184.377  40,74% 

Aquisições de bens de capital 179.362 194.041 14.679  8,18% 

   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 25.855 64.410 38.555  149,12% 

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico) 153.507 129.630 -23.877  -15,55% 

Juros e outros encargos 42.231 29.192 -13.039  -30,88% 

   Outros encargos financeiros 42.231 29.192 -13.039  -30,88% 

Transferências Correntes 74.587 337.191 262.604  352,08% 

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Estágios e outros protocolos 74.587 337.191 262.604  352,08% 

Total 14.824.820 15.245.146 420.326  11,33% 

 
Fonte: Área Financeira 

 

Figura XXII 
(%) Distribuição da execução da despesa de 2014 por rubrica orçamental 

 

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

dos encargos de pessoal (1,55%), em virtude do impacto decorrente quer do Acórdão do Tribunal 

Constitucional de 30 de maio de 2014, quer da entrada em vigor da Lei 75/2014 de 12 de Setembro. Verificou- 

-se também uma diminuição dos encargos com pessoal não docente (-6,8%) em virtude do elevado número 

de aposentados que não foram substituídos. 

Prosseguiu e manteve-se o esforço de contenção de despesas, nomeadamente na Aquisição de Serviços, com 

a diminuição do seu valor global (-9,47%, -210.149€), 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), (-26,24%), com a Limpeza e Higiene (-2,68%) e a 

Vigilância e Segurança (-11,65%).  

Verificou-se, também, uma redução significativa de despesas com a conservação de Bens/Assistência Técnica 

(-35,77%) e das Despesas de investimento (Obras, Equip.Básico -15,55%), tendência que se arrasta há uns 

anos e que terá de ser invertida a curto prazo. Apesar dos constrangimentos já referidos, na Aquisição de 

Bens registou-se um aumento global de mais 53,08%, devido, essencialmente, ao acréscimo significativo das 

rubricas de Material de educação e Cultura (Biblioteca) (123,06%) relativas às assinaturas de periódicos para a 

biblioteca e de de Gastos de Economato (101,61%), contrabalançadas com a diminuição de Gastos com 

Reagentes (-21,71%). 

As despesas da Faculdade foram suportadas em 75,47% pelo Orçamento de Estado e FCT e em 24,53% por 

receitas geradas pela Faculdade. Reverteu-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 73,87% e 26,13% e, em 2013, 

respectivamente, 73,01% e 26,99%. 

Já as despesas de pessoal que representam 79,72% do total das despesas (78,20% do total em 2012 e 80,73% 

do total em 2013) foram suportadas em 94,67% pelo Orçamento de Estado (incluindo verbas da FCT) e em 

5,33% pelas receitas próprias quando, em 2012 e 2013, essas percentagens tinham sido respectivamente de 

94,47% e 5,53% e de 90,43% e 9,57%. 

Por último, será de referir que a quase totalidade dos saldos transitados 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 já teve uma decisão favorável à Faculdade de Medicina no Tribunal 

Tributário de Lisboa, a 4 de novembro, venha a ter um desenlace negativo na fase de apreciação do recurso 

apresentado pela Caixa Geral de Aposentações. O valor do saldo da gerência de 2014 atingiu 1.758.708€, 

registando um aumento de 33,80% comparativamente ao saldo da gerência de 2013 (1.314.497€). 

A consolidação de contas das associações privadas sem fins lucrativos no perímetro da Faculdade de 

Medicina continuou, em 2014, a processar-se no âmbito da Universidade de Lisboa. 
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Os valores consolidados relativos ao ano de 2013 permitem obter uma perspectiva diferente da ULisboa. Nos 

proveitos e ganhos das Associações Privadas sem Fins Lucrativos da Universidade de Lisboa, em 2013, 

assumem algum destaque as instituições no perímetro da nossa Escola. 

 

Quadro XXXI 
Proveitos e ganhos das Associações Privadas sem Fins Lucrativos (em euros), 2013 

Fundação da Faculdade de Ciências 11.889.189 

Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia (ICAT) 535.640 

Instituto de Ciências Jurídico Politicas (ICJP) 168.598 

Instituto do Direito do Trabalho (IDT) 268.739 

Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF) 358.604 

Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC) 27 .65 

Instituto de Valores Mobiliários (IVM) 30.269 

Associação para o Desenvolvimento do Ensino e da Investigação em Bioquímica, Fisiologia, 

Farmacologia e Farmocotecnia (ADEIFAR) 5.213 

Associação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigação da Microbiologia (ADEIM) 325.948 

Instituto de Medicina Molecular 10.049.427 

Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM) 3.131.477 

Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia (ADISA) 433.256 

Associação para Inovação e Desenvolvimento Empresarial (INOVISA) 286.351 

Centro de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento (CENTROP) 186.429 

Gabinete de Apoio da Universidade Técnica de Lisboa (GAPTEC) 261.727 

Participadas no perímetro do IST (ADIST, IST-ID, INESC-ID, IDMEC, IT) 30.812.623 

Total 58.770.655   

 

Fonte: Serviços Centrais da Reitoria da ULisboa 

 
 

Figura XXIII 
Distribuição percentual da dotação de Orçamento de Estado e das Receitas Próprias, com e sem inclusão 

das participadas (por entidade), 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviços Centrais da Reitoria da ULisboa 
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A inclusão dos valores de proveitos totais registados pelas diversas participadas no perímetro da ULisboa, 

permite obter, em 2013, uma perspetiva diferente do conjunto da Universidade de Lisboa, pois a dotação do 

Orçamento de Estado passa a representar apenas 46% do orçamento total estimado da ULisboa. Também no 

caso da Faculdade de Medicina esta abordagem permite uma perspectiva diferente do orçamento, pois os 

valores de OE e RP sem participadas atingem, respectivamente 72% e 28%, e com participadas atingem 

respectivamente 38% e 62%. 

Esta perspectiva enquadra-se na visão integrada expressa pelo conceito de Centro Académico de Medicina de 

Lisboa, foi iniciativa inovadora do Reitor e merece um comentário que apresento no Plano de Acção, pelo seu 

impacto potencial no Orçamento da Faculdade. 

Dos dados apresentados deve realçar-se a redução observada no Quadro do Pessoal não docente, que 

merece um reconhecimento especial pelo esforço desenvolvido neste ano de 2014. 

Há limitações legais à contratação de novos funcionários, mas quero claramente assumir o meu empenho 

pessoal e institucional com uma politica de qualificação dos nossos recursos humanos que permita a melhoria 

dos nossos serviços administrativos e a renovação dos quadros de pessoal não docente. 
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II.IV. Instalações, Equipamentos e Tecnologias de Informação 

 
Quadro XXXII 

Síntese de indicadores de Instalações e Equipamentos 
 

 2013 2014 

 

Ocorrências 

N.º total  1335 1204 

N.º soluções com equipa interna 445 401 

N.º soluções com equipa externa 890 802 

 

Tarefas de 

especialidade 

N.º horas efectivas de limpeza 48.163h 49.172h 

N.º contentores RHP's (GIII e GIV) recolhidos  4.453 3959 

Lts. de RLP's recolhidos 4.480 lts 3.533 lts 

Kgs. Outros materiais recolhidos 9.748 Kgs 9.531 kgs 

 

 

Gestão de  

instalações 

Custo total Edifício Egas Moniz 1.113.670,59€ 1.116.488,89€ 

Custo por m
2
 Ed. Egas Moniz (Área global de 14.828,33 m

2
) 72,64€ 73,07€ 

Custo total Áreas funcionais do IMM 291.566,06€ 436.089,80€ 

Custo total Edifício Central (Área global de 4.013,85 m
2
) 498.017,63€ 547.740,00€ 

Custo por m
2 

(12% da área global CHLN) 31,21€ 34,23€ 

Custo total Áreas AIDFM (0,1% da área global CHLN) 4.044,82€ 4.436,20€ 

 

Fonte: Departamento de Gestão Administrativa 

 

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 800 elementos, entre docentes, investigadores, não docentes e alunos. 

A recolha sistematizada de dados relativos à manutenção das instalações, iniciada em 2013, permite 

evidenciar: 

 Diminuição do nº de ocorrências em cerca de 10%, devido a um maior controlo no plano de 

manutenção do edificado e seus equipamentos anexos, associado a um calendário de intervenções 

mais curto; 

 Diminuição no volume total de recolhas de resíduos e outros materiais classificados como de 

natureza “Hospitalar”, não obstante o aumento de Unidades de natureza científica; esta diminuição 

resultou de uma política de sensibilização junto dos principais produtores, complementada com 

formação diferenciada para gestores e utilizadores; 

 Ligeiro aumento (0,10%) de encargos globais da gestão de instalações do Edifício Egas Moniz porque, 

pese embora a politica de racionalização de encargos, o uso intensivo em 10 anos de funcionamento, 

com o crescimento em termos de actividade científica e pedagógica, reflecte-se no desgaste dos 

materiais e na necessidade de adicionar novas soluções de funcionamento; 
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 Aumento do custo associado às áreas funcionais do Instituto de Medicina Molecular, em virtude da 

actualização de espaços verificada entre os períodos de análise, devido à introdução de novos grupos 

de investigação e à necessidade de aumento de espaços para o prática laboratorial. 

 

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 XXXIII 

Variação de encargos com manutenção de instalações, 2012-2014 
 

Tipologia de Serviço
Edifício 

Central

Edifício Egas 

Moniz
Total 2012

Edifício 

Central

Edifício Egas 

Moniz
Total 2013

Edifício 

Central

Edifício Egas 

Moniz
Total 2014

Electricidade 0,00 € 440.478,62 € 440.478,62 € 0,00 € 402.514,41 € 402.514,41 € 0,00 € 412.378,62 € 412.378,62 €

Electricidade CHLN 162.942,86 € 0,00 € 162.942,86 € 157.234,82 € 0,00 € 157.234,82 € 153.831,82 € 0,00 € 153.831,82 €

Água CHLN      10.139,21 € 14.071,50 € 24.210,71 € 9.004,20 € 12.077,83 € 21.082,03 € 10.466,28 € 14.859,87 € 25.326,15 €

Gás 0,00 € 82.284,88 € 82.284,88 € 0,00 € 103.567,95 € 103.567,95 € 0,00 € 98.771,07 € 98.771,07 €

Manutenção 0,00 € 134.172,39 € 134.172,39 € 56.241,13 € 104.447,81 € 160.688,94 € 33.431,83 € 62.087,68 € 95.519,51 €

Vídeo-vigilância 0,00 € 6.125,40 € 6.125,40 € 0,00 € 6.254,55 € 6.254,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Extintores e carretéis 658,67 € 803,07 € 1.461,73 € 1.854,46 € 2.257,42 € 4.111,88 € 521,14 € 634,39 € 1.155,53 €

Tratamento de resíduos 3.543,78 € 31.893,98 € 35.437,76 € 3.727,97 € 33.551,74 € 37.279,71 € 3.584,40 € 32.259,62 € 35.844,02 €

Limpeza 150.579,01 € 177.403,54 € 327.982,55 € 146.240,72 € 172.366,52 € 318.607,24 € 142.314,78 € 167.739,21 € 310.053,99 €

Elevadores 0,00 € 10.344,40 € 10.344,40 € 0,00 € 14.131,63 € 14.131,63 € 0,00 € 5.111,93 € 5.111,93 €

Jardins 0,00 € 4.989,75 € 4.989,75 € 1.434,74 € 5.738,94 € 7.173,68 € 2.234,75 € 6.704,28 € 8.939,03 €

Fontes de Água 551,04 € 826,56 € 1.377,60 € 807,65 € 1.211,47 € 2.019,12 € 909,21 € 1.363,83 € 2.273,04 €

Gestão centralizada 0,00 € 5.535,00 € 5.535,00 € 0,00 € 7.245,56 € 7.245,56 € 0,00 € 5.535,00 € 5.535,00 €

Contentores assépticos 299,70 € 5.694,30 € 5.994,00 € 312,17 € 5.931,22 € 6.243,39 € 3.801,50 € 3.190,33 € 6.991,83 €

Segurança CHLN 32.169,48 € 0,00 € 32.169,48 € 26.807,90 € 0,00 € 26.807,90 € 37.531,06 € 0,00 € 37.531,06 €

Segurança 78.634,16 € 146.034,86 € 224.669,02 € 70.869,73 € 131.615,22 € 202.484,95 € 70.869,91 € 131.615,57 € 202.485,48 €

Comunicações 0,00 € 0,00 € 8.239,52 € 0,00 € 0,00 € 9.828,27 € 3.457,44 € 3.457,44 € 6.914,88 €

Central Telefónica 0,00 € 0,00 € 5.927,37 € 0,00 € 0,00 € 5.927,37 € 2.963,68 € 2.963,68 € 5.927,36 €

Sistema de controlo de acessos 758,30 € 758,30 € 1.516,59 € 1.802,68 € 1.802,68 € 3.605,36 € 758,29 € 758,29 € 1.516,58 €

Portas Automáticas 0,00 € 2.650,23 € 2.650,23 € 0,00 € 1.508,26 € 1.508,26 € 3.050,52 € 3.050,52 € 6.101,04 €

Manutenção de posto de transformação 0,00 € 2.214,00 € 2.214,00 € 0,00 € 2.029,50 € 2.029,50 € 0,00 € 312,90 € 312,90 €

Combustível 0,00 € 2.596,92 € 2.596,92 € 0,00 € 1.912,87 € 1.912,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inspecção de elevadores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.874,87 € 1.874,87 € 0,00 € 6.151,36 € 6.151,36 €

Material Higiene Limpeza 7.839,37 € 20.951,53 € 28.790,90 € 6.783,56 € 21.206,82 € 27.990,38 € 5.170,17 € 14.909,83 € 20.080,00 €

Material escritório 13.565,59 € 6.550,29 € 20.115,88 € 13.118,76 € 4.942,47 € 18.061,23 € 10.203,04 € 4.055,90 € 14.258,94 €

Material de Informática 21.504,09 € 11.255,12 € 32.759,21 € 15.173,21 € 10.442,47 € 25.615,68 € 17.856,69 € 10.378,45 € 28.235,14 €

Consumíveis manutenção/reparações 

extra contrato
23.010,03 € 69.030,09 € 92.040,12 € 21.679,46 € 65.038,38 € 86.717,84 € 44.783,49 € 128.199,12 € 172.982,61 €

Total 506.195,27 € 1.176.664,73 € 1.697.026,89 € 533.093,16 € 1.113.670,59 € 1.662.519,39 € 547.740,00 € 1.116.488,89 € 1.664.228,89 €
 

 
Fonte: Plataforma de gestão de requisições ao exterior, dossier técnico de contrato e Área Financeira 
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Quadro XXXIV 
Variação de encargos com manutenção de instalações, 2012-2014 

 

Tipologia de serviço
≠ 2013/2012 

(Ed. Central)

≠ 2014/2013 

(Ed. Central)

≠ 2013/2012 

(EEM)

≠ 2014/2013 

(EEM)

≠ 2013/2012 

(Total)

≠ 2014/2013 

(Total)

≠ 2013/2012 

(Total)

≠ 2014/2013 

(Total)

Electricidade -37.964,21 € 9.864,21 € -37.964,21 € 9.864,21 € -8,62% 2,45%

Electricidade CHLN -5.708,04 € -3.403,00 € -5.708,04 € -3.403,00 € -3,50% -2,16%

Água CHLN           -1.135,01 € 1.462,08 € -1.993,67 € 2.782,04 € -3.128,68 € 4.244,12 € -12,92% 20,13%

Gás 21.283,07 € -4.796,88 € 21.283,07 € -4.796,88 € 25,87% -4,63%

Manutenção 56.241,13 € -22.809,30 € -29.724,58 € -42.360,13 € 26.516,55 € -65.169,43 € 19,76% -40,56%

Vídeo-vigilância 129,15 € 0,00 € 129,15 € -6.254,55 € 2,11%

Extintores e carretéis 1.195,80 € -1.333,32 € 1.454,35 € -1.623,03 € 2.650,15 € -2.956,35 € 181,30% -71,90%

Tratamento de resíduos 184,20 € -143,57 € 1.657,76 € -1.292,12 € 1.841,95 € -1.435,69 € 5,20% -3,85%

Limpeza -4.338,29 € -3.925,94 € -5.037,02 € -4.627,31 € -9.375,31 € -8.553,25 € -2,86% -2,68%

Elevadores 3.787,23 € -9.019,70 € 3.787,23 € -9.019,70 € 36,61% -63,83%

Jardins 1.434,74 € 800,01 € 749,19 € 965,34 € 2.183,93 € 1.765,35 € 43,77% 24,61%

Fontes de Água 256,61 € 101,56 € 384,91 € 152,36 € 641,52 € 253,92 € 46,57% 12,58%

Gestão centralizada 1.710,56 € -1.710,56 € 1.710,56 € -1.710,56 € 30,90% -23,61%

Contentores assépticos 12,47 € 3.489,33 € 236,92 € -2.740,89 € 249,39 € 748,44 € 4,16% 11,99%

Segurança CHLN -5.361,58 € 10.723,16 € -5.361,58 € 10.723,16 € -16,67% 40,00%

Segurança -7.764,42 € 0,18 € -14.419,65 € 0,35 € -22.184,07 € 0,53 € -9,87% 0,00%

Comunicações 1.588,75 € -2.913,39 € 19,28% -29,64%

Central Telefónica -0,01 € 0,00% 0,00%

Sistema de controlo de acessos 1.044,39 € -1.044,39 € 1.044,39 € -1.044,39 € 2.088,77 € -2.088,78 € 137,73% -57,94%

Portas Automáticas -1.141,97 € 1.542,26 € -1.141,97 € 4.592,78 € -43,09% 304,51%

Manutenção de posto de transformação -184,50 € -1.716,60 € -184,50 € -1.716,60 € -8,33% -84,58%

Combustível -684,05 € -1.912,87 € -684,05 € -1.912,87 € -26,34% -100,00%

Inspecção de elevadores 1.874,87 € 4.276,49 € 1.874,87 € 4.276,49 € 228,10%

Material Higiene Limpeza -1.055,81 € -1.613,39 € 255,29 € -6.296,99 € -800,52 € -7.910,38 € -2,78% -28,26%

Material escritório -446,83 € -2.915,72 € -1.607,82 € -886,57 € -2.054,65 € -3.802,29 € -10,21% -21,05%

Material de Informática -6.330,88 € 2.683,48 € -812,65 € -64,02 € -7.143,53 € 2.619,46 € -21,81% 10,23%

Consumíveis manutenção/reparações 

extra contrato
-1.330,57 € 23.104,03 € -3.991,71 € 63.160,74 € -5.322,28 € 86.264,77 € -5,78% 99,48%

Total 26.897,89  5.175,20  -62.994,14 € 2.651,73 € -34.507,50 € 14.646,84 € -2,03% 0,10%
 

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

 

Apesar de se ter conseguido uma diminuição significativa dos valores do contrato de manutenção geral do 

Edifício Egas Moniz (cerca de -40% em relação a 2013) registou-se um aumento dos consumíveis e também 

das reparações extra contrato. Os serviços que apresentam um maior desvio são o contrato de portas 

automáticas, devido à insolvência da empresa em 2013 e à ausência de contrato durante um período 

significativo, e a inspecção de elevadores, devido à necessidade de proceder à introdução de novos 

equipamentos técnicos ou substituição de peças por desgaste, de modo a garantir segurança e bom 

funcionamento dos equipamentos. Estes valores decorrem extra contrato. 

Além disso, as constantes alterações legais em matéria de requisitos mínimos de funcionamento ditaram a 

continuação de uma politica racional de investimento por parte da Faculdade de Medicina. Na maior parte 

das situações a opção recaiu em equipamentos de maior eficiência, cujos benefícios só serão visíveis a 2 ou 3 

anos.  

Também a contratação de fornecedores de forma agregada com a Universidade de Lisboa, pelo aumento da 

capacidade de negociação devido ao volume de negócio contratualizado, permitiu reduzir os valores anuais 
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dos contratos, de que destacamos a diminuição do valor da manutenção do posto de transformação 

(-84,58%). Contudo, os resultados mais significativos só serão obtidos em 2015 com a execução dos contratos 

iniciados no decurso do ano de 2014. 

Pese embora as opções de investimento na área de instalações terem recaído sobretudo sobre a manutenção 

das infraestruturas, porque necessárias à prossecução dos objectivos da Escola, a par do garante de 

segurança de pessoas e bens, foi ainda possível intervir nos sectores indicados no quadro seguinte: 

 

Quadro XXXV 
Investimento FMUL 2014 – Estruturas FMUL 

 

Especialidade Valor (c/iva) 

Reabilitação da Clínica Universitária Psicologia 9.630,90€ 

Reabilitação das instalações sanitárias da Biblioteca Central, piso 6, com a criação de condições para 
utentes com necessidades especiais 

29.520,00€ 

Reabilitação de Gabinete de Director da Clínica Universitária de Neurologia e reabilitação de Gabinete 
da Clínica Universitária de  Cardiologia 

6.114,13€ 

Reabilitação e substituição de Janelas na Aula Magna  17.686,17€ 

Recuperação de acesso entre pisos - Instituto Anatomia e Pólo das Ciências Morfológicas 4.993,92€ 

Reabilitação de acesso ao Parque do Edifício Egas Moniz 5.805,60€ 

Substituição de Ramal de Esgoto do Edifício Egas Moniz 2.287,80€ 

Execução e Fornecimento de sistema de rega do Edifício Egas Moniz 5.970,42€ 

 
Fonte: Área Financeira – Dossier técnico de contratação pública 
 
 

 

Quadro XXXVI 
Síntese de indicadores de Tecnologias de Informação e Multimédia 

 2013 2014 

Prestação de 

serviços em sala e  

assistência técnica 

n.º horas de aulas regulares (1) 4.163h 4.723h 

n.º horas de aulas em videoconferência (2) 560h 727h 

n.º horas de apoio a eventos (3) 200h 1569h 

n.º horas trabalho c/ajudas pedagógicas (4) 944h 1000h * 

n.º horas de apoio Provas Académicas (5) -------- 165h 

Pedidos de assistência ao suporte informáico --------- 4.047 

Parque informático PC’s --------- 798 

 

(1) Fonte: Plano de Estudos do Mestrado Integrado 
(2) Fonte: Calendário de apoio audiovisual partilhado com Gabinete de Gestão Curricular 
(3) Fonte: Calendário de Eventos  da Gestão Espaços 
(4) Fonte: Plataforma SpiceWorks de Monitorização do apoio e ajuda Pedagógica audiovisual 
(5) Fonte: Calendário de Eventos  da Gestão Espaços 

 

 

Em matéria de suporte informático, cujos dados são passíveis de registo através de ferramenta apropriada, 

durante o ano de 2014 foram registados 4047 pedidos de assistência. Estes pedidos foram essencialmente 

para resolução de problemas de software, hardware, configuração de contas de utilizador FMUL e Campus, 
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bem como os serviços associados, configuração da rede wireless Eduroam, configuração da ligação VPN 

ULisboa, e resolução de problemas da rede voz/dados. Simultaneamente, atingiu-se o objectivo de reduzir o 

tempo de resposta aos pedidos de apoio dos utilizadores. Para tal, procurou-se elevar a qualidade dos 

serviços prestados, melhorando o desempenho do equipamento informático disponibilizado, nomeadamente 

ao nível das telecomunicações, hardware e software, tendo em consideração a redução de custos imposta 

pela atual conjuntura. Em matéria de equipamentos activos, procurou-se rentabilizar o já existente e 

estabelecer um plano de investimento a 3 anos. 

A produção Multimédia, 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 é prestado suporte a todos os eventos científicos 

realizados na Instituição, com promoção interna ou externa. 

 

 
II.V. Modernização Administrativa 
 

 Consolidação da Área dos Pólos Administrativos – APA 

A Área dos Pólos Administrativos que, no conceito actual, data de 2011, tem-se assumido como um exemplo 

positivo da modernização administrativa encetada nos serviços da Faculdade e com a reestruturação 

organizacional efectuada na FMUL, no ano de 2014, viu renovada a sua missão com novas atribuições. A APA, 

enquanto estrutura responsável pelo planeamento e organização de actividades nas Unidades 

Descentralizadas (Clínicas Universitárias, Institutos, Laboratórios e Centros), bem como pela monitorização e 

avaliação de todos os colaboradores que aí prestam suporte técnico-administrativo, tem vindo a desenvolver 

a sua atuação em articulação com os directores das unidades estruturais e os serviços de gestão central. A 

APA tem competências multidisciplinares e para a prossecução dos seus objetivos tem procurado fomentar 

uma dinâmica de trabalho em rede, como forma de incrementar a fluidez e a coesão entre os serviços, 

assente numa metodologia de análise e revisão periódicas, com especial destaque:  

 
Figura XXIV 

Metodologia de Trabalho Implementada na Área dos Pólos Administrativos (APA)  
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Simultaneamente, desde 2011, tem vindo a colaborar com a Área Académica na reorganização e 

monitorização de processos e procedimentos, procurando a sua melhoria contínua através da revisão e 

avaliação periódicas, como forma de garantir a resposta célere e eficiente pelas diferentes Unidades 

Descentralizadas no apoio que prestam às actividades de ensino, aos alunos e aos docentes. Também tem 

actuado no sentido de apoiar a comunidade académica (alunos, docentes e secretariados) na interpretação de 

procedimentos/diretrizes institucionais. 

A partir de 2014/15, foi encetado um processo de homogeneização da Ficha de Informação Letiva (Programas 

e Cargas horárias) de todas as Unidades Curriculares que constituem o Mestrado Integrado em Medicina 

(MIM), nomeadamente, ao nível do alinhamento de designações/expressões institucionais; na conferência da 

conformidade de dados com outros documentos orientadores em vigor (Mapa de Regências; Regulamento 

Pedagógico; Plano de Estudos, entre outros) e, na formatação e organização gráfica do documento para 

impressão oficial, numa iniciativa conjunta com a Área Académica e com o apoio do Conselho Pedagógico. 

Este documento assume particular relevância no apoio ao processo de certificação do MIM perante a Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que decorrerá em 2015. 

Também no que diz respeito à utilização da plataforma de E-learning (MOODLE), a APA tem vindo a dar 

formação aos colaboradores (secretariados técnico-administrativos) que asseguram o apoio a atividades 

letivas, 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 XXIV). A evolução da manutenção (importação e edição) de conteúdos das áreas disciplinares 

na plataforma e-learning Moodle, deveu-se à constituição de uma equipa de apoio composta por 3 elementos 

para assegurar o apoio técnico através do carregamento e disponibilização dos conteúdos na plataforma 

junto dos secretariados com maiores constrangimentos. A par desta intervenção são continuamente 

executadas ações de esclarecimento presencial sobre as utilidades e ferramentas desta plataforma. 

 
Figura XXV 

Evolução da utilização da plataforma Moodle por ano curricular, 2012/13 e 2013/14(%) 

 

Fonte: Área dos Pólos Administrativos  
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No que diz respeito aos recursos humanos que lhe estão afectos, tem-se vindo a verificar uma diminuição dos 

seus colaboradores desde 2011, sobretudo por aposentação, situação que urge inverter sob pena de se poder 

comprometer os bons resultados obtidos até ao momento. 

 

 Área Académica 

Também a Área Área Académica tem-se assumido como um exemplo positivo da modernização 

administrativa encetada nos serviços da Faculdade, procurando ir ao encontro das necessidades dos 

utilizadores, desburocratizando procedimentos e convertendo-os em procedimentos on-line a que os utentes 

podem aceder no horário que lhes for mais conveniente e a partir de qualquer local em que se encontrem. São 

exemplo dessa desburocratização as Plataformas de Gestão dos Pedidos de Creditação on-line para o Núcleo 

Curricular Obrigatório e Optativo, a Aplicação de Gestão do 6º Ano, o Dossier do Aluno do 6.º ano, a Gestão de 

inscrição em Estágios e Projectos de Investigação e a Plataforma de gestão do Concurso para Titulares do Grau de 

Licenciado que têm vindo a ser optimizadas ao longo dos anos lectivos de forma a dar cumprimento às 

disposições legais em vigor e às necessidades identificadas. 

Dando continuidade a esta preocupação, a partir do ano lectivo 2013/2014 os alunos puderam passar a realizar 

a sua inscrição em melhoria de nota directamente na Secretaria Virtual da Faculdade, eliminando-se as filas 

de espera para efectuar este pagamento, uma vez que este sistema permite que sejam geradas as referências 

multibanco para pagamento do respectivo  emolumento. Neste ano lectivo foram ainda desenvolvidos os 

formulários on-line que possibilitam ao aluno apresentar os seus requerimentos através do envio dos mesmos 

por correio electrónico, sendo as respostas enviadas também por correio electrónico, deixando assim de ter 

de se deslocar aos Serviços Académicos para apresentar as suas questões e obter resposta às mesmas. 

Tem vindo também a ser uma preocupação da Área Académica dotar os seus serviços de manuais de 

procedimentos, com recurso a fluxogramas, para que, de uma forma clara e sistematizada, fique definido o “o 

que fazer”, o “como fazer” e o “para que fazer”. Este procedimento permite ainda reflectir sobre os 

procedimentos em si, identificando possíveis constrangimentos e formas de os ultrapassar, tornando o 

serviço mais eficaz e eficiente na prossecução dos seus objectivos.  

Em 2014 a área funcional de Avaliação Interna e Garantia da Qualidade passou a integrar a Área Académica, 

passando a designar-se Unidade de Avaliação Pedagógica, com maior enfoque, como a própria designação 

indica, na avaliação pedagógica do Curso de Mestrado integrado em Medicina, sem prejuízo de continuar a 

assegurar os processos de correcção de exames de escolha múltipla através de Leitura Óptica que têm sido 

um bom exemplo da modernização administrativa dos serviços da Faculdade. 

Neste ano civil será de destacar a intervenção desta unidade nas seguintes áreas: 

i) Sob coordenação do Professor Miguel Castanho foi conduzido um estudo no âmbito da Educação 

Médica sobre “Percepção dos alunos sobre o ensino integrado no Mestrado Integrado em Medicina”. Foi 

utilizado o método Focus Group, método que consiste numa discussão estruturada que envolve a partilha 
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e clarificação dos pontos de vista e ideias dos participantes, em representantes dos alunos, na sua maioria 

membros das comissões de curso e, posteriormente, um painel Delphi subordinado ao tema “Ensino 

Integrado em Medicina” que decorreu de forma idêntica ao do Focus group mas em que os participantes 

foram uma selecção de peritos no tema (docentes). Para ambas as situações, as entrevistas foram 

transcritas e o texto sujeito a análise de conteúdo e consequente tradução em relatório. 

ii) Colaboração com o Conselho Pedagógico, em articulação com os Serviços Partilhados da 

Universidade de Lisboa (SPUL) e o apoio da Diecção, na elaboração do Inquérito de Avaliação do Ensino, 

com o objectivo de permitir aos alunos a avaliação do ensino e da qualidade pedagógica na FMUL. Esta 

ferramenta on-line foi desenvolvida em 2014 e será aplicada ao 1.º semestre do ano lectivo 2014/2015. 

iii) Consolidação do processo de Leitura Óptica, com a entrega de relatório estatístico aos docentes 

responsáveis em menos de 48 horas, contribuindo desta forma para o processo de consulta de prova 

previsto no Regulamento Pedagógico do 1.º ao 5.º ano do Mestrado Integrado em Medicina. 

 

II.VI. Cooperação institucional 

No decurso do ano de 2014 foram celebrados os seguintes protocolos: 

 Associação Instituto Piaget de Angola 

Objecto: a cooperação nos domínios científicos e pedagógicos de interesse comum, nas seguintes formas: 

a. Permuta de informação bibliográfica e de material didáctico e informativo relevante; 

b. Utilização recíproca de recursos humanos e materiais disponíveis pré-acordados; 

c. Desenvolvimento de contactos com entidades do exterior visando a frequência de estágios por alunos dos 

anos terminais de ambas as instituições; 

d. Realização de projectos de investigação fundamental ou aplicada e de trabalhos de prestação de serviços, 

a efectuar em conjunto ou autonomamente; 

e. Colaboração no desenvolvimento de acções de ensino de licenciatura e de pós-graduação, tendo em vista 

a valorização mútua dos programas de formação. 

 Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

Objecto: Estabelecer laços de cooperação, de modo a que ambas as instituições signatárias possam beneficiar 

de acções de colaboração nas de actividade a que se dedicam, nomeadamente: 

a. No ensino, investigação e divulgação científica, de acordo com o que for acordado; 

b. Participação em projectos de investigação de âmbito nacional e internacional; 

c. Acesso a bibliotecas e redes de informação; 

d. Outras acções que contribuam para a prossecução dos objectivos de ambas as partes. 

 Casa de Saúde do Telhal, Instituto S. João de Deus 

Objecto: Potenciar as capacidades científicas, pedagógicas e assistenciais de ambas as instituições num 

quadro de cooperação e ajuda mútuas. 
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 Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) - Hospital de Santa Maria, EPE (HSM) 

Objecto: Regular a colaboração FMUL-CHLN nos procedimentos relativos à utilização de cadáveres para fins 

de Ensino e Investigação Científica. 

 Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) - Hospital de Santa Maria, EPE (HSM) – Adenda 

Objecto: Regulação da transferência dos Laboratórios de MCDT's de Neurologia para a esfera jurídica do 

CHLN. 

 Escola Naval 

Objecto: cooperação académica e científica, no âmbito do desenvolvimento de inicitivas de ensino e da 

realização conjunta de projectos de investigação que se inserem no âmbito das actividades das duas 

instituições, nomeadamente na criação de um Mestrado em Medicina Hiperbárica e Subaquática, bem como 

na divulgação de informação científica e didáctica decorrente das inicitiavas científicas e pedagógicas 

organizadas, permutando revistas e outro material bibliográfico produzido pelas partes. 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Objecto: Regular as formas de utilização do Microscópio Confocal, pertencente à FMUL, por grupos de 

investigação das duas entidades. 

 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) 

Objecto: Tradução da Newsletter da FMUL. 

 HPP Lusíadas, SA 

Objecto: Potenciar as capacidades científicas, pedagógicas e assistenciais das duas instituições, num quadro 

de cooperação e ajuda mútuas e de aproveitamento das potencialidades humanas e logísticas de ambos. 

 Ordem dos Médicos de Angola 

Objecto: Através do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE), a FMUL e a Ordem dos 

Médicos de Angola estabeleceram um Protocolo de colaboração nas áreas de formação, informação para os 

sistemas de saúde, orientação para a prestação de cuidados e investigação em saúde, nas seguintes áreas: 

a. Formação e especialização; 

b. Cooperação técnica; 

c. Documentação e informação; 

d. Investigação. 

Foi ainda acordada a possibilidade de serem desenvolvidas outras actividades dentro do âmbito da Saúde, 

caso as partes o pretendam. 

 INFARMED 

Objecto: Serviços técnicos especializados de emissão de pareceres farmacoterapêuticos no âmbito dos 

Estudos de  Avaliação Económica de Medicamentos. 
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 MALÓ CLINIC 

Objecto: Cooperação académica e científica no âmbito do desenvolvimento conjunto de inicativas de ensino e 

da realização de projectos de investigação clínica. 

 Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) 

Objecto: Definição e explicitação dos fins a que se destina a nova sala de estudo – Sala do Centenário – bem 

como a repartição de responsabilidades na sua gestão e manutenção. 

 

II.VII. Eventos e divulgação institucional 

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

em 2014, salientam-se os seguintes: 

 Prémio Ensino Professor Francisco Pulido Valente 2014  

O Prémio Pulido Valente Ensino 2014 foi entregue em sessão solene realizada na Aula Magna no dia 08 de 

Maio. Foi proferida uma palestra pelo convidado, Professor Prof. Doutor Constantino Sakellarides orador 

convidado que apresentou o tema: "Conhecimento e Políticas de Saúde em Portugal".  O prémio de 2014 

distinguiu o aluno Afonso José Costa Felix de Oliveira, que obteve a melhor nota na Unidade Curricular 

Módulo V.II - Medicina Interna, no curso de Medicina da Universidade de Lisboa, com uma média de 19 

valores. 

 Lição de Jubilação do Prof. João Lobo Antunes 

Realizou-se, no dia 03 de Junho, a Última Lição do Prof. Doutor João Lobo Antunes, com o título “Uma vida 

examinada” e que contou com a presença de ilustres académicos e convidados. Participaram na mesa da 

Cerimónia o Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. António Cruz Serra e o Prof. Doutor J. Fernandes e 

Fernandes, Director da Faculdade de Medicina de Lisboa. Estiveram presentes o Presidente da República 

Cavaco Silva, o Dr. Jorge Sampaio e o General António Ramalho Eanes, ex-presidentes da República, António 

Lobo Antunes, escritor e irmão do neurocirurgião, o patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente, o Dr.Francisco 

Pinto Balsemão, o ministro da Educação e Ciência, Prof. Nuno Crato, bem como o Ministro da Saúde, Dr. 

Paulo Macedo, a antiga ministra da Ciência, Profª. Maria da Graça Carvalho, a Presidente do Instituto 

Champalimaud, Dra. Leonor Beleza, o Administrador da Fundação Gulbenkian, Prof. Eduardo Marçal Grilo. O 

Prof. Doutor João Lobo Antunes foi condecorado, pelo Presidente da República com a Ordem Militar de 

Santiago da Espada, que distingue o mérito literário, científico e artístico. 

 Sessão de Homenagem ao Prof. José Barbas, Director da Clínica Univ. Nefrologia 

No dia 20 de Junho, realizou-se, na Aula Magna da FMUL, uma Sessão de Homenagem ao Prof. José Barbas 

em virtude da sua aposentação. Pela primeira vez, estiveram reunidos todos os responsáveis pela disciplina 

de Nefrologia das várias escolas médicas do país. O Prof. José Barbas apresentou a disciplina lecionada na 

FMUL, que conta com 3 doutorados e com todos os internos e assistentes hospitalares do CHLN-HSM e, 
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desde 2012, do Hospital Beatriz Ângelo. O ensino incide sobre a Nefrologia da Medicina Geral e da Saúde 

Pública, baseado numa cuidada e aprofundada fisiopatologia. 

 Cerimónia de Inauguração da Portuguese Branch of the Iberoamerican Cochrane Center  

No dia 25 de Junho, decorreu, na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a 

Cerimónia de Inauguração da Portuguese Branch of the Iberoamerican Cochrane Centre. Esta cerimónia 

dividiu-se em duas partes: a primeira em que foi feita a apresentação do centro e a segunda dedicada à 

temática A Cochrane Collaboration em Portugal e no Mundo. Foi referida a criação da Portuguese Branch, uma 

prestigiada organização mundial, enquanto passo muito significativo para o desenvolvimento da 

investigação clínica em Portugal, com produção de informação de alta qualidade para os decisores clínicos, 

de administração e gestão, de políticas da saúde e os próprios doentes poderem apoiar as suas decisões de 

maneira sólida e consistente. 

 Cátedra em Cuidados Paliativos 

A Cátedra Fundação Calouste Gulbenkian/Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em Cuidados 

Paliativos foi instituída em Maio de 2011, através de um protocolo de colaboração entre a FMUL e a Fundação 

Calouste Gulbenkian com o apoio do Reitor da Universidade de Lisboa, e iniciada oficialmente a 27 de Janeiro 

de 2012. No dia 10 de Julho realizou-se mais uma sessão de apresentação do trabalho desenvolvido no 

âmbito da Cátedra que contou com a presença do Professor Peter Lawlor – Professor Associado em Palliative 

Care Medicine na Universidade de Otava e Director da Unidade de Cuidados Paliativos da Bruyere Continuing 

Care. 

 25.º Aniversário GAPIC | 25 Anos a Promover a Ciência  

A constituição do GAPIC foi aprovada a 11 de Julho de 1989, na Comissão Coordenadora do Conselho 

Científico, por proposta do Professor José David-Ferreira, com a finalidade de promover a prática de 

investigação científica entre os estudantes da FMUL. 

Desde então, o GAPIC tem-se empenhado nesta sua missão e de forma a celebrar o seu 25.º Aniversário e o 

papel que tem desempenhado ao longo destes anos na promoção da educação científica dos futuros 

médicos, organizou no passado dia 11 de Julho, no espaço da Direcção e Conselhos, uma cerimónia que deu 

início às comemorações dos 25 anos do GAPIC. 

 Comemoração do Dia da Faculdade 

No dia 19 de Setembro, no Grande Auditório do Edifício Egas Moniz, realizou-se a Sessão Solene de 

Comemoração do Dia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Esta cerimónia assinalou 

também os 100 anos da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, bem 

como os 25 anos do Gabinete de Apoio à Investigação Científica Tecnológica e Inovação. Muitos foram 

aqueles que marcaram presença na Sessão. Entre alunos, docentes, colaboradores não-docentes e médicos, 

os cerca de 400 lugares do auditório estavam praticamente completos. Com um programa bastante 

completo não faltaram as habituais homenagens aos Docentes Jubilados, aos Novos Docentes Catedráticos, 
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aos Novos Docentes Associados, aos Novos Docentes Agregados, aos Novos Doutorados, aos Colaboradores 

Docentes e Não-Docentes com 25 Anos de Serviço e aos Médicos com 50 Anos de Licenciatura. A Cerimónia 

terminou com uma Mesa-Redonda com o título “Os Institutos de Investigação na FMUL”, moderada pelo Prof. 

Miguel Castanho (Sub-Director da FMUL) e pela Prof.ª Doutora M. Carmo Fonseca (Presidente do IMM). 

 Inauguração da Sala do Centenário 

No dia 23 de Setembro, no mês em que a Associação de Estudantes da Faculdade de Lisboa comemorou os 

100 anos de história, deu-se a inauguração formal da Sala e da Exposição do Centenário e a sua abertura ao 

público. Numa cerimónia oficial, que reuniu alunos, docentes, investigadores e funcionários da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, para além de outros convidados, proferiram discurso o Presidente da 

Associação de Estudantes no actual mandato Tomás Silva, a sua antecessora Maria Guilhermina, o Sub-

Director da FMUL Prof. Miguel Castanho e o Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santa Maria. 

 Lição de Jubilação Professora Doutora Maria Luísa Figueira 

A Profª Doutora Maria Luísa Figueira proferiu a sua Lição de Jubilação, no Grande Auditório da Faculdade de 

Medicina, no dia 31 de Outubro. A Aula teve como temática “Evolução dos paradigmas na Psiquiatria Clínica”, 

tendo sido dado enfoque para a importância da interligação entre a investigação e as práticas clínicas. Na 

mesma sessão decorreu o lançamento da obra “Manual de Psiquiatria Clínica”  que reune textos da Professora 

bem como de outros 31 especialistas. 

 Biobanco – Sessão de Apresentação de Resultados 

Decorreu no dia 11 de Novembro uma sessão de apresentação dos resultados do Biobanco-IMM nos últimos 

anos. Estiveram presentes na mesa a Profª Maria Mota (Directora do Instituto de Medicina Molecular), o Prof. 

José Fernandes e Fernandes (Director da Faculdade de Medicina), a Profª Carmo Fonseca (Presidente do IMM) 

e o Prof. João Eurico da Fonseca (Director do Biobanco-IMM). Na plateia estiveram o Prof. Rogério Gaspar 

(Vice-Reitor da ULisboa), a Drª. Maria de Belém, o Prof. Paulo Pereira (Vice-Presidente da FCT), entre outros 

convidados. Foi apresentada a nova equipa de Co-Directores do Biobanco – Prof. Sérgio Dias e Dr. Joaquim 

Pereira. São objectivos da equipa manter as sinergias que existem no campus, fortalecer a ligação com a 

informação clínica apostando na qualidade das amostras e da informação e envolvendo os investigadores e os 

clínicos interessados na investigação. O maior desafio é consegirem fazer parte do BBMRI (Biobanking and 

Biomolecular Resources Research Infrastructure) enquanto insfraestrutura com impacto científico. 

 Atribuição do nome Engº Mário Pais de Sousa  ao Lab. Aprendizagem Clínica 

No dia 28 de Novembro, decorreu no Instituto de Semiótica Clínica, a cerimónia de atribuição do nome Engº 

Mário Pais de Sousa ao Laboratório de Aprendizagem Clínica da FMUL, como forma de expressar o 

reconhecimento desta Escola pelo donativo que permitiu equipar este Laboratório. O objetivo pedagógico do 

Laboratório de Aprendizagem Clínica é proporcionar a aprendizagem tutelada de prática de entrevista 

médica, que utiliza situações simuladas, de manobras semiológicas essenciais, com recurso a modelos 
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mecânicos, tendo sido possível através deste apoio financeiro a aquisição de simuladores mecânicos para 

auscultação cardíaca e pulmonar, medição de pressão arterial, palpação dos seios, exame rectal e 

ginecológico, e princípios básicos de otoscopia e fundoscopia. 

 Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento 

O Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de 

Lisboa teve lugar no dia 28 de março de 2014 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, 13 apresentações dos alunos do primeiro ano e 4 apresentações de 

alunos com publicações em 2013. O encontro tem-se afirmado como um evento da maior relevância dentro 

da comunidade académica  do CAML. Prova disso é a adesão e participação cada vez mais elevada dos  

doutorandos. 

Em 2014, o Encontro Anual de Estudantes de Doutoramento do CAML contou com a presença da prestigiada 

Professora  Ana Cumano bem como com  a presença da Secretária de Estado da Ciência Professora Doutora 

Leonor Parreira, na sessão de abertura. Este encontro distinguiu-se dos anteriores por ter  privilegiado  a 

participação dos antigos alunos, 7  Alumni, foram convidados a fazer uma apresentação sobre o seu percurso 

profissional  e o contributo do PhD no desenvolvimento das suas carreiras. 

 

News@FMUL 

Durante 2014, 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. 

Neste ano, a NEWS@FMUL  contou com 7 edições e teve uma média de 31 artigos e 1.151 visualizações por 

edição.  

 

Iniciativas de divulgação  dirigidas a Estudantes 

 Futurália 

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

FUTURÁLIA, que decorreu de 26 a 29 de Março na FIL - Parque das Nações, tendo como o mote “Uma feira 
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para todos!”. De forma organizada e conjunta, a FMUL integrou, uma vez mais, o stand da Universidade de 

Lisboa. Num período de mudanças e adaptações que qualquer fusão implica, a ULisboa fez-se representar, 

pela primeira vez, de forma uníssona com 16 das suas Unidades Orgânicas. A FMUL, em conjunto com a sua 

Associação de Estudantes (AEFML)  conseguiu reunir  71 colaboradores, dos quais 60 alunos (entre o 1.º e 5.º 

ano) e 11 funcionários. 

 Dia do Candidato 

O Dia do Candidato realizou-se no dia 03 de Abril.  Visitaram-nos 107 jovens, com uma média de idade de 18 

anos, provenientes maioritariamente dos Distritos de Lisboa, Setúbal 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 com diversas temáticas tais como (i) o plano 

de Estudos do Mestrado Integrado em Medicina da FMUL, (ii) a Investigação na FMUL, (iii) 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 deu-se continuação ao programa (iv)  com a experiência a prática clínica 

desenvolvida por alguns alunos da FMUL em África, seguiu-se a (v) apresentação dos estágios clínicos do 6º 

ano e por fim (vi) a tão aguardada apresentação da Associação dos Estudantes da FMUL. 

 Bem-Vindos à FMUL 2014/2015 

No período compreendido entre 08 e 12 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 

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.  

 Dia da Investigação 2014 

A 3.ª edição do Dia da Investigação para Estudantes de Medicina, organizado pelo Gabinete de Apoio à 

Investigação Científica e Tecnológica) GAPIC e Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 

(AEFML), decorreu no dia 17 de Dezembro e contou uma vez mais com a presença de alunos, docentes e 

investigadores.  Este dia, dedicado aos alunos de Medicina e de outras áreas das Ciências da Saúde, foi 

repleto de várias actividades. Esta 3.ª edição marcou ainda o encerramento das comemorações dos 25 anos 

do GAPIC, com uma pequena exposição sobre as equipas coordenadoras que ao longo do tempo têm vindo a 

impulsionar as actividades deste Gabinete, e com uma apresentação com testemunhos de alunos, docentes e 

investigadores sobre o GAPIC e o trabalho que tem vindo a desenvolver, especificamente ao nível da 

educação científica dos futuros médicos. 
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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 2014 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 2.633Kg e 3.287Kg e participaram 39 e 41 

voluntários, respectivamente; 

(ii) 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; 

(iii) Dia Solidário – decorreu a 30 de abril, no Instituto Superior de Agronomia (ISA), envolvendo 

colaboradores da FMUL, AIDFM e SPUL. Este ano a actividade consistiu na limpeza de uma área de 

terreno do ISA, incluindo algumas espécies invasoras previamente designadas pelos colegas do ISA; 

(iv) Projeto PROLER 2014 – 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; promovendo a doação e troca de manuais 

escolares. 

(v) Feira do Livro Solidário – foi organizada a I Feira do Livro Solidário, com um stand no EEM, que recolheu 

407,77€, destinados à Operação Nariz Vermelho. 

(vi) Campanha Papel por Alimentos – uma parceria FMUL/Banco Alimentar/AEFML; foram instalados 2 

pontos de recolha de papel para reciclar; em 2014 foram recolhidos 2.050kg de papel. 

(vii) Campanhas de Colheita de Sangue – apresenta-se a seguir um quadro com os números referentes às três 

campanhas realizadas: 

Quadro XXXVII 
Campanhas de Colheita de Sangue 

Sessão Inscritos 
Sangues 
Colhidos 

Sexo Feminino Sexo Masculino 
Novos 

Voluntários 
Voluntários 
Regulares 

06-05-2014 23 20 19 4 10 13 

11-11-2014 20 17 16 4 4 16 

12-11-2014 25 12 19 6 15 10 

Total 68 49 54 14 29 39 
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 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 2014 

 

Nos Quadros seguintes apresenta-se a execução do QUAR no ano de 2014 e o seu grau de concretização, 

procurando proporcionar avaliação objectiva e quantificável do seu cumprimento, no contexto do Plano de 

Acção 2012 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Página 1 de 3 - 

 

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 

       

 

 

 

 

(0%) 

Forma cálculo N.º NSA 
31 DEZ. 

2014 

Antes de 
31 DEZ. 

2014 

31 DEZ. 

2014 
 X  

Ponderação 40%        
 

 

Indicador 2 

Áreas científicas 

participantes no 
Encontro Anual 
Doutoramento 
(1) 

      

 

 

 
 

Não se 
aplica 

Forma cálculo N.º 11 12 >12 -    

Ponderação 30%        
 

 
Indicador 3 

Participantes no 
Dia da 
Investigação (2) 

      
 

 

(30%) 
Forma cálculo N.º 151 160 >160 112   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 

       

 

(2%) Forma cálculo N.º 508 510 >510 521 X   

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 11 X   

Ponderação 50%        
 

Eficiência          40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

OBJ 3                Ponderação de 50% 
 

REFORÇAR A 
IMAGEM 
INTERNA E 
EXTERNA DA 
FMUL 

Indicador 6 
Implementação 
de novo portal 
da FMUL 

       

 

(30%) 
Forma cálculo N.º NSA 

31 OUT. 

2014 

Antes de 
31 OUT. 

2014 

70% 

concluído 
a 31 DEZ. 

2014 

  X 

Ponderação 50 %        
 

 

Indicador 7 

Mapeamento de 
informação a 
integrar no 
portal FMUL 

       

 

 

(0%) Forma cálculo N.º NSA 
31 OUT. 

2014 

Antes de 
31 OUT. 

2014 

31 OUT. 

2014 
 X  

Ponderação 50%        
 

OBJ 4                Ponderação de 50% 
 

PROSSEGUIR A 
POLÍTICA DE 
SIMPLIFICAÇÃO 
DE PROCESSOS 

Indicador 8 
Processos 
mapeados 

       
 

 

Forma cálculo N.º 18 25 >25 27 X   

Ponderação 70%        
 

 

Indicador 9 

Processos que 

visem a 
optimização de 
recursos 

    

 

 

 

  

 

 

 

Forma cálculo N.º 4 5 >5 7 X   

Ponderação 30%        
 

Qualidade          30%%                                                                                                                                              
 

OBJ 5                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 
NOVAS 
INICIATIVAS 
JUNTO DOS 
PRINCIPAIS 
STAKEHOLDERS 

Indicador 10 
Novos Serviços 
internos 

       
 

Forma cálculo N.º 3 5 >5 6 X   

Ponderação 75%        

 

 
Indicador 11 

Novos Serviços 
externos  

       
 

Forma cálculo N.º 3 4 >4 6 X   

Ponderação 25%        
 

OBJ 6                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 

INICIATIVAS DE 
ACCOUNTABILI
TY 

Indicador 12 
Iniciativas 
realizadas 

       
 

Forma cálculo N.º 7 8 >8 10 X   

Ponderação 50%        
 

 
Indicador 13 

Iniciativas 
divulgadas 

       
 

Forma cálculo N.º 7 8 >8 10 X   

Ponderação 50%        

(266%) 

(8%) 

(40%) 

(20%) 

(50%) 

(25%) 

(25%) 
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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 – 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 – Sistema de controlo interno 

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 557 557 537  

Investigadores 10 10 9  

Não-Docentes 167 167 155  

Total 734 734 701  

 

Orçamento (M€) Estimado Executado Desvios 

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços) 14.388.931€ 15.270.012€  

 
 
 
Glossário 
 
      SP (Superou) 

      AT (atingiu) 

      NA (Não atingiu) 

      NSA (Não se aplica) 
      OBJ (Objectivo) 

      IND (Indicador) 

 

 

 

Notas Explicativas:  

 
1 No evento realizado em 2014, o objectivo 1 indicador 2 não pode ser aplicado. O âmbito do programa do evento foi alterado sendo 
distinto dos anos anteriores. Não foi dado destaque às áreas científicas mas sim às temáticas e palestrantes convidados (alumini). 
 
2 Na 3.ª edição do Dia da Investigação o número de inscritos diminuiu pois foram apresentados menos projectos e não foram 
apresentadas Bolsas Gulbenkian. O evento decorreu uma semana mais tarde relativamente ao ano anterior o que também pode ter 
influenciado o número de inscrições. Acresce o facto de o evento ter ocorrido em dia de greve geral de transportes públicos. 
 



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

Relatório de Actividades 2014  e Plano de Acção 2015 

[64] 

 

III. Plano de Acção para 2015 

O presente Plano de Acção insere-se na continuidade da estratégia definida desde 2005 e reafirmada em 2012 

no início do mandato que terminará em Junho do corrente ano.  

A acção iniciada em 2005 com a eleição para o primeiro mandato teve os seguintes objectivos essenciais: 

 Modernização do ensino médico, aproximando-o dos modelos em vigor nas instituições europeias de 

referência e consubstanciado Reforma iniciada em 2007; 

 Apoio à investigação científica como motor de progresso e inovação;  

 Consolidação do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) mediante reforço da cooperação 

com o Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa Norte e com o Instituto de Medicina Molecular; 

 Desenvolvimento de Rede de Ensino com instituições de Saúde, hospitalares e ambulatórias, na 

Cidade e na Região, mediante política de afiliação institucional, de modo a proporcionar diversidade e 

oportunidades de aprendizagem aos nossos alunos e, simultaneamente, pudesse contribuir para a 

imagem da Faculdade como centro de referência e núcleo dinamizador de investigação e inovação; 

 Racionalização administrativa através do reforço da Secretaria on line de modo a facilitar a  gestão 

diária, a comunicação com os estudantes e docentes e a disponibilização electrónica de conteúdos 

pedagógicos e informativos; 

 Dinamização da Formação Avançada, do Programa Doutoral do CAML, participação em novos 

programas doutorais já referidos no Relatório de Actividades e racionalização da oferta de Cursos de 

Formação Pós-graduada e de Programas de Mestrado em colaboração inter-institucional e com 

impacto em diferenciação profissional;  

 Internacionalização da oferta formativa, participação empenhada no programa Erasmus, reforço da 

cooperação no âmbito da Lusofonia e colaboração com instituições congéneres no âmbito do CAML  

 Diversificação da oferta pedagógica na pré-graduação através da participação com o Instituto 

Superior Técnico no Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica e com outras Faculdades na 

Licenciatura de Ciências da Saúde; 

 Colaboração com a Universidade da Madeira no ensino da Medicina; 

 Consolidação da organização interna da Faculdade e da sua autonomia no contexto da ULisboa;  

 Implementação de Cultura de Avaliação e Qualidade na acção docente e na prestação dos serviços 

administrativos; 

 Reforço da colaboração com a Associação de Estudantes, com os estudantes de Formação Avançada 

(Mestrado e Doutoramento) e com a Associação dos antigos alunos da Faculdade. 
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Dois acontecimentos marcaram a Faculdade e a Universidade durante o período de 2012 a 2015 com impacto 

contraditório na Faculdade. O primeiro foi a criação da grande Universidade de Lisboa  pela fusão das 

Universidades Clássica e Técnica, projecto que a Faculdade apoiou totalmente e que constitui um grande 

desafio e uma oportunidade histórica como tenho realçado em múltiplas intervenções: reconstruir a 

Universidade, potenciando sinergias e cooperação entre as suas diferentes escolas, fomentar a 

complementaridade e o encontro científico nas áreas de fronteira do Conhecimento, promover a investigação 

e a inovação e, desse modo, conferir dimensão europeia e mundial à Universidade de Lisboa. Foi expressão da 

capacidade renovadora da instituição universitária, do sentido colectivo de responsabilidade pública e um 

marco do empenhamento da comunidade académica na construção do Futuro.  

Foi um sinal de esperança e é uma oportunidade histórica.  

O segundo, resultou do impacto negativo da ausência de uma verdadeira política para a Universidade em 

Portugal, meritocrática e com visão de Futuro e das medidas de restrição financeira que impossibilitaram 

programas de renovação e de investimento tão necessários para ultrapassarmos o gap que ainda nos separa 

das principais instituições congéneres na Europa e que consideramos referência.  

Na área da Educação Médica persistiram os constrangimentos que inviabilizaram uma melhor articulação 

entre as Escolas Médicas e as Instituições de Saúde indispensáveis ao ensino da Medicina, ao 

desenvolvimento da investigação clínica indispensável à Medicina Académica, não obstante os esforços 

desenvolvidos, institucionalmente e no contexto da cooperação das Escolas Médicas nacionais.  

No âmbito da acção directa da Faculdade de Medicina houve ainda consequências que importa realçar: 

interrupção de quase dois anos na construção do novo edifício, a qual foi recomeçada apenas em Novembro 

de 2014, impossibilidade de renovação dos quadros académicos resultante do cumprimento rigoroso do 

Dec.Lei 56 de 2013 – Lei dos Compromissos – congelamento dos saldos orçamentais que impediram qualquer 

investimento. 

Ter governado a Faculdade foi um desafio exaltante, exercido em simultâneo com as tarefas académicas e 

hospitalares públicas, assumido como um dever cívico e académico e de responsabilidade pessoal num 

encontro, porventura tardio, mas sempre procurado, com o Futuro.   

Este Plano de Acção é o último que tenho a honra e o dever de elaborar. 

Compete-me, coerência e fidelidade com os princípios enunciados e a acção desenvolvida desde 2005. Por 

essa razão peço que me sejam relevadas  repetições de propostas que são, tão só, a expressão da convicção 

no caminho seguido e de confiança no Futuro da Instituição que procurei servir com dedicação, isenção e 

independência. 

Permitam-me que dedique este exercicio aos alunos. 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! 
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A nós compete-nos ser guardadores dessa Esperança e timoneiros na construção do Futuro respeitando o 

Passado, porque “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, a Engenharia e a Tecnologia, constituindo um pólo de 

desenvolvimento e criação de conhecimento e de inovação na área das Ciências da Vida e da Saúde. 

Nos documentos apresentados pelo Reitor ao Senado Universitário e já referidos (Relatório 2014 e Plano de 

Actividades 2015 da ULisboa) são apresentadas de forma consolidada os recursos financeiros mobilizados 

pela Faculdade e participadas IMM e AIDFM (Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Medicina), 

o que permitiu apreciação mais fidedigna da dimensão científica e financeira global. De facto, a relevância 

desta apreciação merece uma análise ponderada e que clarifique, once for all o relacionamento da FM com o 

IMM e a AIDFM.  

De facto, desde 2005 a FM reconheceu e privilegiou a especificidade e autonomia do IMM, que, como 

Laboratório Associado pode reger-se por enquadramento legal com maior flexibilidade sem os 

constrangimentos aplicáveis às instituições públicas. O apoio da Faculdade foi expresso pela disponibilização 

de recursos financeiros directos overheads correspondentes aos projectos científicos administrados 

autonomamente sem interferencia da FM, à utilização do espaço no edifício Egas Moniz, à participação de 

docentes da FM na actividade científica como líderes e investigadores principais do IMM e na equiparação 

académica de alguns dos seus investigadores não vinculados à FM. Desde 2006 a FM começou a participar na 

Comissão de Gestão do IMM.  

Esta orientação assumida com clareza correspondia ao reconhecimento do papel de vanguarda na 

investigação biomédica e de translação realizada pelo IMM no campus académico e à necessidade e 

vantagens potenciais de um enquadramento global no planeamento da actividade.  

Deste modo, importa acentuar a consonância entre a apreciação global do Relatório do Reitor e o rationale 

subjacente ao conceito de Centro Académico de Medicina, que foi uma opção estratégica que conseguimos 

concretizar em 2009. Mas é fundamental perceber que esses recursos estão atribuídos à investigação e não 

poderão ser, em circunstância alguma, utilizados noutros sectores da missão da Faculdade, nem devem 

constituir fundamento para uma redução eventual do orçamento atribuído à FM. 

De igual modo deve ser enquadrado o relacionamento da FM com a AIDFM cujo enquadramento jurídico 

proporciona maior flexibilidade na gestão financeira de actividades e projectos científicos desenvolvidos na 

FM, na gestão financeira de iniciativas de Formação Avançada para médicos e outros profissionais de Saúde 

não conducentes a grau académico e de alguma actividade de extensão universitária como a gestão do 

Instituto de Medicina Nuclear. 
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Igual atenção terá que merecer a apreciação de uma outra dimensão da missão da Faculdade, que é 

habitualmente designada por extensão universitária / prestação de serviços, nunca  considerada e que 

corresponde ao impacto da actuação clínica dos seus docentes nas Instituições de Saúde em que trabalham, 

em particular no Hospital Universitário.   

Creio convictamente que o conceito de Centro Académico de Medicina com os seus três componentes, 

facilitará a apreciação objectiva desta realidade, fugindo à armadilha de uma lógica economicista de deve e 

haver que considero indesejável. No entanto, reafirmo a importância da Faculdade de Medicina na 

prossecução da missão do Hospital Escolar de Santa Maria e CHLN no contexto global do Serviço Nacional de 

Saúde. 

O desenvolvimento de projectos comuns no âmbito do CAML que mencionarei são a expressão dessa 

capacidade de potenciação de sinergias e recursos comuns e ajudarão a criar um caminho que conduza à sua 

progressiva integração funcional e administrativa.  

Neste sentido, considero como vectores fundamentais da actuação da Direcção da Faculdade até ao fim do 

mandato em Junho de 2015: 

1. Consolidação do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) 

O CAML consubstanciou um novo paradigma de organização académica e de colaboração com a instituição 

hospitalar nuclear, que tem sido adoptado em vários países como a Holanda, Suécia e Reino-Unido, assim 

como nos EUA. Confere unidade à missão da Faculdade: formar médicos, desenvolver o conhecimento pela 

promoção da ciência e pela investigação, fomentar a disseminação e incorporação de inovação através da 

prática de Medicina Clínica académica e de vanguarda pelos seus docentes, assumida como marca de 

qualidade e de exercício de responsabilidade perante a Comunidade.  

A actuação concertada neste contexto de Centro Académico confere à Faculdade, assim como aos outros 

parceiros, uma outra abrangência e dimensão para o desenvolvimento da investigação biomédica, 

fundamental e centrada sobre a clínica, e para a sua afirmação como Pólo de Desenvolvimento das Ciências  

da Vida e da Saúde na ULisboa. 

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 seguintes iniciativas comuns do 

CAML: 

 Centro de Investigação Clínica formalmente constituído e cuja Comissão Directiva foi nomeação 

conjunta da direcção do CAML e é presidida pelo Prof. Luís Costa;  



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

Relatório de Actividades 2014  e Plano de Acção 2015 

[68] 

 Centro de Simulação Avançada projecto iniciado em 2011, inicialmente planeado para o novo edifício, 

e que finalmente recebeu impulso decisivo do Conselho de Administração do HSM-CHLN com 

atribuição de espaço no Hospital para a sua localização e  nomeação, pela direcção do CAML, da 

Comissão Instaladora presidida pelo Prof. Lucindo Ormonde; 

 Constituição de Núcleos / Centros de Elevada Diferenciação profissional e científica no contexto da 

actividade do HSM-CHLN; 

 Assinatura de Protocolos de Cooperação Internacional no contexto de CAML, como o que foi 

recentemente assinado com o MAC+ (Maastricht Academic Centre) e criação do Aortic Centre (Centro 

de Doenças da Aorta); 

A FM está profundamente empenhada 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, 

aberta à cooperação internacional e progressivamente mais diferenciada e exigente. 

2. Compromisso com a Investigação e Inovação  

Constituem elementos diferenciadores da qualidade da missão da FM, no ensino, na ciência e na prestação 

qualificada de serviços à Comunidade.  

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, ea constituição do 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.  

A FM tem apoiado activamente a participação dos seus docentes e centros de investigação em: 

 Consórcios científicos nacionais e internacionais para candidaturas a financiamento europeu  como os 

programas Horizonte 2020, Lisbon Living +, EITL tendo sido indicados docentes como representantes 

da FMUL 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. 

A FM manterá o apoio financeiro ao Programa GAPIC  dirigido à iniciação científica dos discentes mediante 

selecção competititiva dos melhores projectos de investigação e aos Estágios de Iniciação Científica dos 

alunos procurando estimular vocações científicas e fomentar trabalhos finais do MIM com investigação dos 

alunos. 

A Faculdade assegurará todo o seu apoio e empenhamento no sucesso do Programa Doutoral do CAML 

através duma política de exigência científica e de qualidade na investigação, assim como o apoio institucional 

para os restantes programas doutorais sediados na Faculdade e iniciativas nas quais haja participação activa 

de docentes da Faculdade. 
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3. Conclusão do Edifício Reynaldo dos Santos  

A Reitoria aceitou a mudança do nome do novo edifício que assim celebrará a contribuição pioneira de 

Reynaldo dos Santos na Escola Portuguesa de Angiografia iniciada por Egas Moniz.  

Foi possível retomar a obra e, na sequência de documentos anteriores apresentados e já mencionados no 

Programa de Candidatura, foram constituídas uma Comissão Directiva e uma Comissão Executiva e definidos 

como objectivos estruturantes: 

 Cooperação com o IST no âmbito da Engenharia Biomédica e no desenvolvimento de áreas de 

investigação comuns como na Medicina Regenerativa, Cell therapy and Advanced Imaging; 

 Constituição de consórcio com IST e CAML que designámos por BioImaging for Life com o objectivo 

de criar um BioImaging Centre adequadamente equipado que constitua plataforma tecnológica de 

vanguarda para suporte da investigação; 

 Fixação de grupos de investigação mediante alocação de espaços Project based procurando desse 

modo estimular a actividade científica, com especial relevo para a investigação translaccional; 

 Localização do Centro de Investigação Cardiovascular;  

 Articulação com o IMM e envolvimento potencial do HSM-CHLN na rentabilização do BioImaging 

Centre pela prestação adicional de serviços clínicos; 

 Área dedicada a Microbiologia; 

 Espaço pedagógico dedicado aos alunos do Mestrado Integrado de Engenharia Biomédica e da 

Licenciatura de Ciências da Saúde; 

  Fixação de empresas start-up’s no âmbito da Biomedicina. 

4. Consolidação da Reforma Curricular e da 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 procurou eliminar 

redundâncias e repetições de matérias. 

Promoveu-se processo de monitorização e avaliação dos resultados com intensa participação dos discentes 

através das comissões de ano, dos coordenadores pedagógicos e do Conselho Pedagógico e um Programa de 

Avaliação da Percepção dos Alunos sobre a reforma curricular (vide Relatório de Actividades), o que permitiu 

introduzir mudanças pontuais que asseguram maior eficácia e qualidade ao ensino. 

Foram propostas as seguintes medidas: 

 Reorganização do Núcleo de Educação Médica sob a égide da Presidente do Conselho Pedagógico e 

com o apoio da Direcção da FM  
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 Avaliação dos 4.º e 5.º anos e adequação de acordo com o desenvolvimento do processo de 

reorganização hospitalar dos serviços clínicos 

 Participação mais activa dos discentes.  

Ainda no contexto do programa curricular obrigatório foi 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, propor-se-á oportunamente em cooperação com o responsável académico da Área da 

Medicina Preventiva e Social e com a colaboração do Presidente do Conselho de Administração do HSM-

CHLN e 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. 

5. Parcerias para o Ensino 

A FMUL continuará a assegurar a colaboração iniciada 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 e estudará a possibilidade de alargar o ensino ao 3º ano na 

Madeira. 

As parcerias com o IST para a Engenharia Biomédica, com as Faculdades de Ciências, Medicina Dentária, 

Farmácia e Psicologia no âmbito da licenciatura das Ciências da Saúde serão reforçadas, mantendo-se como 

responsável desta licenciatura o Prof. Melo Cristino. 

6. Dinamização da Formação Avançada 

A redução preocupante na procura de oferta formativa no âmbito da Formação Avançada, nomeadamente 

nos cursos de formação pós-graduada e de Mestrado, não foi ainda revertida, o que é objecto de 

preocupação.  

O Subdirector da FM Prof. Miguel Castanho promoveu uma avaliação do problema procurando identificar os 

factores determinantes desta quebra, nomeadamente: 
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 Maior competitividade de outras instituições;  

 Necessidade de programas de formação com impacto na qualificação do exercício profissional;  

 Redução dos custos de alguns programas de formação;  

 Sensibilização do corpo docente da Faculdade para as novas necessidades; 

 Actualização de alguns programas ainda em curso; 

Entendeu-se que 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 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 manteve os Mestrados em Nutrição Clínica e Tecnologias de Diagnóstico e 

Intervenção Cardiovascular em colaboração com a Escola de Tecnologias da Saúde de Lisboa. 

No âmbito dos programas doutorais financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), a FM integrou 

quatro consórcios vencedores: LisbonBioMed – Biomedicina e investigação clínica, centrado no IMM, o M2B – 

Bioquímica e Biofísicas Médicas, o EnviHealth&co – Saúde Ambiental e o NEURULISBO – Neurociências 

integrativas. 

7. Internacionalização da oferta formativa  

Pré-Graduação: foi aprovada legislação relativa aos estudantes internacionais 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. Simultaneamente foi publicada legislação que proíbe 

às faculdades de medicina a abertura de vagas extra na pré-graduação para estudantes estrangeiros. 

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 poderá vir a proporcionar oportunidades de financiamento para as Instituições, FMUL em 

particular e, nesse sentido, a Faculdade procurará actuar em conformidade. 

Na 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. 
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8. Política de Recursos Humanos  

A legislação em vigor ao impor o equilíbrio orçamental cria enorme constrangimento a uma politica activa de 

renovação dos quadros profissionais da Faculdade. As contratações estão proibidas podendo apenas haver 

renovações de contratos. 

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, e confio que possa continuar como um objectivo estratégico da Faculdade.  

9. 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. 

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. 

10. 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, 
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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 às iniciativas 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. 

 

III.II. Objectivos Operacionais e Acções 

O QUAR da Faculdade de Medicina de Lisboa para 2015 faz parte integrante do presente documento. O 

período considerado para efeitos de metas situa-se entre Janeiro e Junho de 2015, coincidindo com o final do 

mandato do actual Director da FMUL. Desta forma, optou-se por manter os Objectivos Operacionais (OP) e 

as acções previamente estabelecidos no QUAR 2014 e cujos resultados seria ainda possível atingir/melhorar 

até ao final do mês de Junho de 2015. 

Os objectivos operacionais assinalados são materializados em iniciativas e actividades, directamente ligados 

à responsabilidade da FMUL, são estabelecidos para o período de Janeiro a Junho de 2015 e seguem a linha de 

orientação dos objectivos estratégicos de natureza mais genérica, incidindo 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. 

Eficácia 

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 FMUL; 

 Elaborar relatórios de resultados com inclusão de medidas que visem aumento de eficácia no uso de 

tecnologias. 
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Eficiência 

Reforçar a imagem Interna e externa da FMUL 

A FML tem de projetar 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 

conclusão do novo portal web até Maio de 2015. 

Medidas e Acções  

 Mudança de domínio web para o novo portal da FMUL 

 Carregamento da 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. 

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.  
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III.III. Recursos Humanos e Financeiros 

A Faculdade de Medicina na atribuíção de verbas às Escolas da UL, para 2015, recebeu um plafond 

orçamental no valor de 10.607.390€. Este valor é inferior em menos 753.601€ ao registado no ano de 2014 

(11.360.991,19€), traduzindo assim um decréscimo de 6,63% do O.E. 

Importa referir que na distribuição do Orçamento de Estado para o ano de 2015 pelas Escolas, foi incluído o 

valor que resulta da aplicação do contrato de financiamento com a CGD a cada uma delas (145.779€, no caso 

da Faculdade de Medicina).  

Neste momento, a projecção linear dos vencimentos já pagos e da receita estimada em propinas projetada 

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 2014 que foram consignados à constituição da provisão para a Caixa Geral de 

Aposentações. 

No que diz respeito aos recursos humanos da Faculdade – docentes, investigadores e não docentes – pese 

embora a necessidade de se proceder ao reforço quer do corpo docente em certas áreas de ensino, quer dos 

colaboradores não docentes em certas áreas de atividade face ao reduzido número de efectivos, as 

disposições legais em vigor, nomeadamente a necessidade de se cumprir com o artigo 56.º da Lei do O.E. 

2015, a par dos constrangimentos de natureza financeira já indicados, não deverão permitir novas 

contratações para além das já existentes. 

 

 Quadro XXXVIII 
Previsão de Receita em 2015 

Receita Orçamento 2015 

Total Orçamento 14.645.862 € 

     OE 10.607.390 € 

     FCT 223.888 € 

     RP  3.814.584 € 

Propinas Formação Inicial 2.224.763 € 

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 732.307 € 

Prestação de Serviços Laboratório 93.710 € 

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 220.630 € 

Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, Univ. Madeira e IST) 443.084 € 

Bancos 0 € 

Juros 900 € 

Outras Receitas 99.190 € 

 

Fonte: Área Financeira 
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Figura XXVI 
Distribuição da previsão das receitas próprias de 2015 por rubrica orçamental (%) 

 

Fonte: Área Financeira 

 

Quadro XXXIX 
Previsão de despesa por rubrica orçamental em 2015 

Rubricas Orçamento 2015 

Despesas Pessoal 11.953.231 

   Docentes e Investigadores 8.622.595 

   Não Docentes 3.330.636 

Aquisição de Bens 454.040 

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 177.600 

   Gastos com Reagentes 145.000 

   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 43.800 

   Outros bens 87.640 

Aquisição de Serviços 2.062.325 

   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 603.000 

   Limpeza e Higiene 310.000 

   Comunicações 26.130 

   Formação 3.600 

   Vigilância e Segurança 203.000 

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 410.500 

   Outros Serviços 506.095 

Aquisições de bens de capital 51.755 

   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 19.900 

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico) 31.855 

Juros e outros encargos 31.000 

   Outros encargos financeiros 31.000 

Transferências Correntes 93.511 

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, SPUL, familias 93.511 

Total 14.645.862 

 

Fonte: Área Financeira 
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Figura XXVII 

Distribuição da previsão da despesa de 2015 por rubrica orçamental (%) 

 

 

Fonte: Área Financeira 
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IV. Considerações Finais 

O Plano de Acção 2015 traduz a continuidade de uma política de desenvolvimento e afirmação da Faculdade 

de Medicina iniciada no mandato de 2005 e procura 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  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 e a posição no 

ranking de Shanghai podem indiciar e sabemos aproveitar a oportunidade, ou mergulharemos 

irremediavelmente na irrelevância histórica e social. 

It´s the razor’s 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 ao Conselho da Escola, no escrupuloso 

respeito pelas regras democráticas do seu funcionamento, relembro momentos difíceis, hesitações e o apoio 

decisivo, franco e fraterno, incondicional 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, 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, lealdade e espírito de serviço, de quem a Faculdade muito poderá 

esperar, ao Prof. João Lobo Antunes, Presidente da Assembleia da Faculdade até recentemente e que foi 

responsável pela minha aceitação do convite para me candidatar em 2005, pela disponibilidade, seriedade, 

elevação e responsabilidade com que pautou a sua actuação, ao Prof. José Ferro actual Presidente do 

Conselho de Escola com quem partilhei projectos clínicos e científicos que foram marcantes e cuja lucidez e 

inteligência serão um trunfo nesta sua actividade e a todos os Docentes, Funcionários da Faculdade cuja 

dedicação e lealdade foram inexcedíveis e a quem agradeço nas pessoas do Director Executivo Dr. Luís 

Pereira e da Directora do Departamento de Gestão Administrativa Drª Isabel Aguiar. 

Uma referência especial ao Prof. 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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Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
 
Ministério: Educação e Ciência 

 

 
 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2015 
[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 
2014 

Meta 

junho 
2015 

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 

       

 

 

 

 

(0%) 

Forma cálculo N.º NSA 
31 DEZ. 

2014 

Antes de 
31 DEZ. 

2014 

31 DEZ. 

2014 
 X  

Ponderação 40%        
 

 

Indicador 2 

Áreas científicas 

participantes no 
Encontro Anual 
Doutoramento 
(1) 

      

 

 

 
 

Não se 
aplica 

Forma cálculo N.º 11 12 >12 -    

Ponderação 30%        
 

 
Indicador 3 

Participantes no 

Dia da 
Investigação (2) 

      
 

 

(30%) 
Forma cálculo N.º 151 160 >160 112   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 

       

 

Forma cálculo N.º 521 523 >523     

Ponderação 50%        
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Objectivos operacionais 
Valor 
2014 

Meta 
junho 
2015 

Superação Resultado 
Classificação 

Desvios 
SP AT NA 

 

 
Indicador 5 

Candidaturas a 
projectos 

    
 

 
  

    

Forma cálculo N.º NSA 3 >3 11 X   

Ponderação 50%        
 

Eficiência          40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

OBJ 3                Ponderação de 50% 
 

REFORÇAR A 

IMAGEM 
INTERNA E 
EXTERNA DA 
FMUL 

Indicador 6 
Implementação 

de novo portal 
da FMUL 

       

 
Forma cálculo N.º 70% 100% 

Antes de 
31 Maio 
2015 

    

Ponderação 50 %        
 

 

Indicador 7 

Mapeamento de 

informação a 
integrar no 
portal FMUL 

       

 

 

(0%) Forma cálculo N.º NSA 
31 OUT. 

2014 

Antes de 
31 OUT. 

2014 

31 OUT. 

2014 
 X  

Ponderação 50%        
 

OBJ 4                Ponderação de 50% 
 

PROSSEGUIR A 

POLÍTICA DE 
SIMPLIFICAÇÃO 
DE PROCESSOS 

Indicador 8 
Processos 
mapeados 

       
 

 Forma cálculo N.º 27 29 >29     

Ponderação 70%        
 

 

Indicador 9 

Processos que 

visem a 
optimização de 
recursos 

    

 

 

 

   

 

 Forma cálculo N.º 7 9 >9     

Ponderação 30%        
 

Qualidade          30%%                                                                                                                                              
 

OBJ 5                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 

NOVAS 
INICIATIVAS 
JUNTO DOS 
PRINCIPAIS 
STAKEHOLDERS 

Indicador 10 
Novos Serviços 
internos 

       
 

Forma cálculo N.º 3 5 >5 6 X   

Ponderação 75%        

 

 
Indicador 11 

Novos Serviços 
externos  

       
 

Forma cálculo N.º 3 4 >4 6 X   

Ponderação 25%        
 

OBJ 6                Ponderação de 50% 
 

PROMOVER 

INICIATIVAS DE 
ACCOUNTABILI
TY 

Indicador 12 
Iniciativas 
realizadas 

       
 

Forma cálculo N.º 7 8 >8 10 X   

Ponderação 50%        
 

 
Indicador 13 

Iniciativas 
divulgadas 

       
 

Forma cálculo N.º 7 8 >8 10 X   

Ponderação 50%        

(266%) 

(20%) 

(50%) 

(25%) 

(25%) 
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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 – 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 – Sistema de controlo interno 

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 

(31.12.2014) 
Planeados 

Executados 

(31.12.2015) 
Desvios 

Docentes 537 540   

Investigadores 9 9   

Não-Docentes 155 159   

Total 701 708   

 

Orçamento (M€) Estimado Executado Desvios 

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços) 14.645.862€   

 
 
 
Glossário 
 
      SP (Superou) 

      AT (atingiu) 

      NA (Não atingiu) 

      NSA (Não se aplica) 
      OBJ (Objectivo) 

      IND (Indicador) 

 

 

 




