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O Plano de Atividades da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) para 2021 foi elaborado no meio da 

maior crise de Saúde Pública que a Humanidade já defrontou nos últimos 100 anos, devendo, pois, ser apreciado nesse 

contexto, totalmente diferente do que seria em condições normais. Ao mesmo tempo, procura-se também dar 

continuidade, na medida do possível, ao trabalho que tem vindo a ser efetivado, centrando-se nas linhas gerais traçadas 

no Programa de Ação da FMUL para 2018/2022, que apresentei quando da minha candidatura a um segundo mandato 

como Diretor da FMUL. 

A ação estratégia da nossa Escola visa ministrar um ensino de qualidade, aliado a uma investigação de excelência e a uma 

prática médica ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, assumindo-se como uma instituição 

moderna, inovadora e aberta ao exterior, com capacidade de comunicar e de estreitar relações a vários níveis da 

sociedade num ambiente cada vez mais global. As circunstâncias decorrentes da pandemia que vivemos vieram ainda 

mais acentuar a necessidade duma formação médica de excelência, bem como a necessidade de inovar no 

desenvolvimento de metodologias de ensino e investigação que se adaptem melhor às condições atuais. 

As áreas estratégicas e respetivos objetivos estratégicos da FMUL para 2018/2022 encontram-se alinhados com as 

principais linhas orientadoras da Universidade de Lisboa (ULisboa), que acreditamos nos permitirão colocar num patamar 

cada vez mais competitivo a nível nacional e internacional, mesmo em condições adversas como aquelas que 

experienciámos no ano 2020. 

O Ensino e a Educação Médica constituem a principal área estratégica da Faculdade, sendo nossa preocupação constante 

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

Ensino Superior (A3ES). 

No ensino pré-graduado é de destacar no Mestrado Integrado em Medicina (MIM) onde a implementação do novo plano 

de estudos dos anos clínicos teve de ser adiada um ano, em função da pandemia, estando, assim, programado iniciar-se 

no próximo ano letivo 2021/2022, aos estudantes a frequentar o 4.º ano curricular, bem como o reconhecimento do 

Trabalho Final / Tese de Mestrado como uma unidade curricular isolada.  

Em 2021 pretendemos, igualmente, reatar a discussão da proposta de alteração ao plano curricular do 1.º., 2.º e 3.º anos 

do MIM, apresentada pela comissão nomeada para o efeito, que deverá, à luz dos novos factos, ser adaptada. 

Ainda no plano do ensino pré-graduado prosseguiremos com o desenvolvimento e dinamização das atividades no 

âmbito da Licenciatura em Ciências da Nutrição, com a colaboração da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, incluindo o reforço do ingresso de alunos internacionais. 

O ensino pós-graduado prima pela qualidade do Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) 

e dos vários Cursos de Mestrado, tendo sido em 2020 aprovados pela A3ES os Mestrados em Investigação Clínica e em 

Reabilitação Cardiovascular. Em 2021 pretendemos expandir a oferta formativa de cursos de especialização e de formação 
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contínua, bem como continuar a promover iniciativas de educação médica, recorrendo aos novos formatos digitais, com 

utilização das plataformas com quem temos estabelecido protocolos, como seja o Body Interact. 

A Inovação e a Investigação Científica é outra das áreas chave da nossa Escola e, com o intuito de a desenvolver, iremos 

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

comunidade estudantil, docentes e investigadores.  

É, ainda, nosso propósito assegurar uma gestão e disseminação eficaz da nossa produção científica num contexto cada 

vez mais competitivo, encontrando-se a ser implementado um Plano de Estudo e de Intervenção Estratégica sobre a 

Produção Científica na FMUL. 

Num ambiente competitivo e global, a Internacionalização e as Relações Externas representam uma área estratégica com 

um papel fundamental que temos procurado expandir, mesmo em tempos de pandemia, com restrição na capacidade de 

viajar, mas, mais do que nunca, reforçando o espírito de parceria e colaboração internacional. Assim, para além de 

consolidar as relações institucionais existentes, nomeadamente com a ULisboa, o CAML, a Associação para Investigação, 

Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM), pretendemos continuar expandir a rede de parcerias nacionais e 

internacionais, sendo de realçar neste domínio o reforço da colaboração no âmbito da Rede de Cooperação de Escolas 

Médica de Língua Portuguesa (CODEM-LP), em que a FMUL assumiu um papel de liderança, tendo a responsabilidade de 

liderar o conselho executivo da mesma. 

A comunicação continuará a ter um papel crucial na projeção da nossa Escola, pelo que se continuará a apostar no reforço 

dos principais meios de comunicação. 

Uma área estratégica transversal a toda a Faculdade é a Organização e a Modernização Administrativa, permitindo que 

esta seja uma instituição moderna, que acompanha a inovação e as exigências do exterior, garantindo um serviço de 

excelência. A conceção do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) veio sistematizar o trabalho desenvolvido na 

promoção e na garantia da qualidade da Escola, pelo que continuaremos a trabalhar no sentido de promover a certificação 

do nosso sistema interno de qualidade. 

Em 2021, os espaços para o exercício de atividades de ensino e investigação do Edifício Reynaldo dos Santos serão 

utilizados com o objetivo de responder a algumas das exigências e necessidades de espaços pedagógicos. O concurso para 

o equipamento do centro de bioimagem está em andamento e outras áreas de laboratório serão implementadas durante 

este ano, na sequência do concurso no âmbito do programa Portugal 2020, em que fomos bem-sucedidos. Ao nível dos 

recursos é, ainda, nossa prioridade continuar a implementar melhorias ao nível dos recursos físicos, em termos de 

infraestruturas físicas e tecnológicas, continuar a promover a qualificação dos nossos recursos humanos e a garantir uma 

gestão eficaz dos recursos financeiros. 

Os objetivos que pretendemos alcançar em 2021 dependem, em grande parte, da evolução que tiver a pandemia a SARS-

CoV-2, bem como de alterações estruturais, sobretudo no âmbito da política educacional, científica e de saúde. Contudo, 
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é nosso dever continuar a criar as condições para o desenvolvimento duma escola médica moderna, adequada às 

necessidades de hoje e aos desafios de amanhã, que nos coloque no patamar de excelência. 

Uma palavra final de profundo agradecimento a toda a família FMUL que, num ano extraordinariamente difícil, teve uma 

postura e um comportamento exemplar, que permitiu continuarmos a funcionar mesmo em circunstâncias muito 

adversas. Quero, ainda, agradecer, em particular, aos Subdiretores, Professora Ana Sebastião e Professor Mamede de 

Carvalho, bem como ao Diretor Executivo, Mestre Luís Pereira e à Dra Isabel Aguiar, e nas suas pessoas a todo os 

colaboradores da FMUL, bem como aos Presidentes dos restantes órgãos da Faculdade, Conselho de Escola, Conselho 

Científico e Conselho Pedagógico. Uma palavra de grande apreço pela excelente relação institucional com a Reitoria da 

ULisboa, em particular o Senhor Reitor, bem como com outros parceiros institucionais, no âmbito do CAML, o Dr. Joaquim 

Ferro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Professora 

Maria do Carmo Fonseca e Professora Maria Mota, Presidente e Diretora Executiva do Instituto de Medicina Molecular 

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

estabelecida com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML). 

Acreditamos que com o entusiasmo e empenho de todos, estudantes, investigadores, colaboradores docentes e não 

docentes, continuaremos a construir uma Escola que honra o passado e constrói o futuro! 

 

Prof. Doutor Fausto J. Pinto 
Diretor da FMUL 
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2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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2.1. FMUL EM NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina (MIM) 2020/2021

Estudantes Inscritos 2 208

Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano 370

Trabalhos Finais * 323
[2019/2020]

Diplomados 331
[2019/2020]

Mobilidade Incoming - Estudantes * 142
[2019/2020]

Mobilidade Outgoing - Estudantes * 142
[2019/2020]

Projetos de Apoio aos Estudantes 6

* Dados de 2020/2021 apenas poderão ser apurados no final do ano letivo

Curso de Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) 2020/2021

Estudantes Inscritos 77

Estudantes novos que ingressaram no 1.º ano 30

Mobilidade Incoming - Estudantes n/a

Mobilidade Outgoing - Estudantes n/a
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Formação Pós-Graduada 2020/2021

Doutoramentos - Estudantes inscritos * 242
[2019/2020]

Mestrados - Estudantes inscritos * 321
[2019/2020]

Cursos de Especialização - Estudantes inscritos * 19
[2019/2020]

Cursos não conferentes de grau no ambito do PhDCAML 14
[2019/2020]

Cursos não conferentes de grau no ambito do PhDCAML - Inscritos 169
[2019/2020]

Doutoramentos - Diplomados 31
[2020]

Mestrados  - Diplomados 52
[2020]

Cursos de Formação Contínua - Cursos ** 11
[2020]

Cursos de Formação Contínua - Inscritos 347
[2020]

* Dados 2020/2021 apenas poderão ser apurados no final do ano letivo

** Foram realizados 6 cursos em regime online, 4 cursos em regime misto e 1 curso em regime presencial

Investigação e Produção Científica 2020

Unidades Estruturais 67

Publicações CAML 218
[2020 WoS, 5 nov 2020]

Total de Citações CAML 214
[2020 WoS, 5 nov 2020]

Total de Citações CAML sem autocitações 210
[2020 WoS, 5 nov 2020]

Documentos Depositados FMUL / iMM no Repositório UL 4 748

Projetos de Investigação Estudantes MIM (GAPIC) * 36
[2018/2019; 2019/2020]

* 28 novos projetos (2019/2020) e 8 projetos prorrogados do ano transato (2018/2019)
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Comunicação e Promoção Institucional 2020

Número de Edições - news@fmul 9

Média de Artigos por Edição - news@fmul 22

Média das Visualizações por Edição - news@fmul 154 448

Visitas - Portal 559 506

Seguidores - Redes Sociais 20 706

Cooperação e Relações Externas 2020

Instituições Afiliadas 34

Instituições Europeias Parceiras - Programas de Mobilidade 58

Novos Protocolos 5

Iniciativas de Responsabilidade Social 3

Recursos Humanos 2020

Docentes 644

Investigadores 21

Bolseiros 7

Não Docentes 149

Horas de Formação Profissional 982

Recursos Físicos e Financeiros 2020

Espaço Físico 19.715,82 m2

Orçamento 18 698 620 €
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Impacto COVID-19
2020

[mar-set]

Aulas Online Pré e Pós-Graduação 1 781

Horas de Exames Online Pré-Graduação 135

Discussão de Trabalhos Finais do MIM Online 275

Provas Académicas Online 25

Projetos submetidos no âmbito da COVID-19 pela FMUL e Parceiros 26

Publicações no âmbito da COVID-19 afiliadas ao CAML 23

Comunicação e Promoção Institucional

Visitas - Página dedicada à COVID-19 284

Eventos Online 18

Não Docentes em Teletrabalho  80%

Formação à Distância  538h

Colaboradores FMUL Testados à COVID-19 205

Aquisição de EPI'S 10 675 €

Aquisição de Equipamentos de Proteção das Instalações 8 129 €

Aquisição de Produtos e Serviços de Desinfeção 40 141 €

Aquisição de Novos Equipamentos Informáticos 274

Valor de Donativos - Campanha "Ajude esta Causa - COVID-19"  68.500 €

Ensino Remoto

Investigação e Disseminação da Ciência

Teletrabalho e Formação à Distância 

Medidas de Prevenção
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2.2. MISSÃO, VISÃO E ESTRUTURAL ORGANIZACIONAL 

 

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) é uma das 18 escolas que compõem a Universidade de 

Lisboa desde a fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa, em 2013. 

Historicamente, a origem da nossa Escola remonta à Real Escola de Cirurgia, criada em 1825 no Hospital de S. José, 

e, posteriormente, designada por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836). Com a implantação da I República, em 

1910, assiste-se a uma reestruturação do ensino superior e, com ela, à criação, em 1911, da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa. 

Localizada, inicialmente, no edifício do Campo de Sant’Ana, é transferida, em 1956, para o edifício do Hospital de 

Santa Maria, sendo as suas instalações ampliadas em 2004, com a entrada em funcionamento do edifício Egas 

Moniz e, em 2020, com a inauguração do Edifício Reynaldo dos Santos. 

A FMUL integra, em conjunto com o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM-JLA) e com o Hospital 

de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (HSM-CHULN), o Centro Académico de Medicina de 

Lisboa (CAML), criado em 2009, como um conceito inovador e pioneiro a nível nacional da organização dos centros 

de ensino, investigação e prática médica diferenciada. 

A excelência e prestígio da FMUL são reconhecidos a nível nacional e internacional, tendo sido distinguida em 1928, 

com a atribuição da Ordem de Sant’Iago da Espada e, mais recentemente, em 2015, com a medalha de Serviços 

Distintos “Grau Ouro” do Ministério da Saúde. 

 

MISSÃO 

A FMUL tem por Missão a formação de médicos; o ensino e a investigação em Medicina e Ciências Biomédicas 

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

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

reconhecimento do mérito e o sentido de serviço à comunidade. 

 

VISÃO 

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

biomédica nacionais e, integrada no CAML, constituir-se como Instituição académica relevante nos contextos 

nacional e internacional.  



 
 
 

Plano de Atividades 2021 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

Neste sentido, a sua estratégia assenta num ensino de qualidade, aliado a uma investigação de excelência e a uma 

prática da Medicina ao mais alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, com impacto direto na 

comunidade envolvente. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A FMUL está organizada em Órgãos de Governo, Unidades 

Estruturais e Serviços (Figura 1 – Estrutura da FMUL). 

De acordo com os Estatutos da FMUL (Diário da República 

n.º 102/2018, de 28 de maio) são Órgãos de Governo: o 

Conselho de Escola, o Diretor, o Conselho Científico, o 

Conselho Pedagógico e o Conselho de Gestão (Anexo I - 

Composição dos Órgãos de Governo, pp 39-41). A FMUL é 

composta por 67 Unidades Estruturais, que consistem em 

unidades de ensino, investigação e de prestação de serviços 

na área da saúde, compreendendo 33 Clínicas Universitárias, 

12 Institutos, 5 Laboratórios, 1 Departamento, 10 Áreas Disciplinares Autónomas e 6 Unidades de Investigação 

Autónoma (Anexo II - Organograma Macro da FMUL, p. 42 e Anexo III - Organograma das Unidades Estruturais da 

FMUL, p. 43). 

As Unidades Estruturais assumem um papel fundamental na prossecução da missão da Faculdade e no 

cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos, através das atividades científica, pedagógica e clínica que 

desenvolvem. 

A FMUL dispõe ainda de uma estrutura de apoio técnico-administrativo às atividades que integram a missão da 

Faculdade, a qual compreende os Serviços de Gestão Central e as Assessorias Institucionais (Diário da República, 

2.ª série – N.º 129/2018, de 6 de julho; despacho 44/2020, 26 maio). Dos Serviços de Gestão Central fazem parte a 

Direção de Serviços de Gestão Administrativa (Área de Recursos Humanos e Vencimentos e Área de Instalações, 

Equipamentos, Aprovisionamento e de Tecnologias de Informação); a Área de Gestão Financeira e Patrimonial; a 

Área Académica; a Área dos Polos Administrativos e a Área de Biblioteca e Informação. As Assessorias Institucionais 

contemplam a Área de Apoio aos Órgãos de Governo; o Instituto de Formação Avançada; o Gabinete de 

Planeamento Estratégico e Qualidade; o Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação; o 

Gabinete de Inovação e Empreendedorismo; o Gabinete de Apoio ao Estudante; e o Gabinete de Comunicação 

(Anexo IV - Organograma dos Serviços Técnico Administrativos da FMUL, p. 44). 

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional da FMUL 

Figura 1 – Estrutura da FMUL 
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS 
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A estratégia definida pela FMUL integra-se na estratégia da ULisboa, que tem como Visão: “… promover a sua 

coesão e espírito identitário, atrair os melhores estudantes, promover a interação da Universidade de Lisboa com 

o tecido produtivo e os poderes públicos, promover o rejuvenescimento, a qualificação e a mobilidade dos 

Recursos Humanos, reforçar a capacidade de intervenção e influência da Universidade de Lisboa em espaços 

internacionais estratégicos, assegurar a consolidação de um Sistema de Gestão da Qualidade, criar oferta cultural 

para a Universidade e para a Cidade de Lisboa, promover a responsabilidade social e as atividades de desporto, 

saúde e bem-estar na Universidade de Lisboa bem como melhorar as infraestruturas ao dispor da comunidade 

académica.” 

A FMUL, com o intuito de cumprir a sua missão e tendo presente a visão da ULisboa, definiu 4 grandes áreas 

estratégicas: Ensino, Pedagogia e Educação Médica; Promoção e Inovação da Ciência; Internacionalização e 

Relações Externas; Organização e Modernização Administrativa. Para cada área estratégica a Faculdade definiu 

para o quadriénio 2018/2022 os seus respetivos objetivos estratégicos (OE), retratados na figura 2. 

 

 

Figura 2 – Áreas e Objetivos Estratégicos da FMUL 2018/2022 

 

O quadro 1 apresenta uma matriz onde se cruzam os objetivos estratégicos definidos pela FMUL com as diretrizes 

estratégicas da ULisboa. 
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Quadro 1 – Quadro Sinótico dos Objetivos Estratégicos da ULisboa e da FMUL 

 

 

 

A Faculdade na definição da sua ação estratégica anual recorre à análise SWOT de forma a caracterizar o seu 

contexto interno bem como a envolvente externa. Esta análise permite recolher e organizar um conjunto de 

informação e dados, identificando a nível do contexto interno o que à partida será mais fácil de controlar ou de 

prever, as forças (Strenghs) e as fraquezas (Weaknesses); e a nível do contexto externo, o que será mais difícil de 

contornar ou de prever, as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats). 

Na definição dos objetivos operacionais (OO) traçados para 2021 relativamente a cada área estratégica (AE) da 

FMUL, procurou-se assim ter em conta a envolvente externa e todo o clima de incerteza inerente à evolução da 

pandemia, para além de se ter em consideração a realidade interna da Faculdade. 

Atualmente, vivemos num contexto de pandemia causada pela COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) que tem 

provocado vários efeitos a nível mundial. Este novo vírus foi detetado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China, disseminando-se pelo mundo em poucos meses. Portugal não foi exceção, não 

deixando assim de ter impacto na FMUL. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1: 

Garantir um Ensino de 

Excelência

OE2: 

Promover a Inovação e a 

Investigação Científica

OE3: 

Dinamizar a 

Internacionalização e as 

Relações Externas

OE4: 

Fomentar a 

Modernização 

Administrativa

A - Melhorar a qualidade do ensino, 

promover a investigação e melhorar a 

oferta formativa

B - Promover a coesão e o espírito 

identitário da ULisboa

C - Atrair os melhores estudantes

D - Promover a interação da ULisboa 

com a sociedade

E - Promover o rejuvenescimento, a 

qualificação e a mobilidade dos RH

F - Reforçar a capacidade de 

intervenção e de influência da ULisboa 

em espaços internacionais estratégicos

G - Assegurar a consolidação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade

J - Melhorar as infraestruturas ao 

dispor da comunidade académica

FACULDADE DE MEDICINA

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

E 
D

E 
LI

SB
O

A
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Numa conjuntura de crise de saúde pública e na sequência da implementação de medidas de prevenção, proteção, 

contenção e combate à evolução da pandemia pela COVID-19, têm sido várias as consequências a nível nacional 

nas vertentes política, económica, social e tecnológica, nomeadamente: decretados vários períodos de Estados de 

Emergência; alterações na legislação laboral; intensificação de novas formas de trabalho como o teletrabalho; 

adaptação a novas formas de ensino e aprendizagem com a implementação do ensino à distância; aumento da 

utilização de novas tecnologias de informação e comunicação; consequências prolongadas da recessão económica; 

redução do poder de compra das famílias; aumento da taxa de desemprego; diminuição dos fluxos migratórios; 

aumento do número de óbitos; entre outros. 

A pandemia trouxe ainda novos desafios com influência direta nas Instituições de Ensino Superior (IES), nas quais o 

ensino remoto, a formação à distância e o regime de teletrabalho nunca ganharam tanto ênfase como nos últimos 

tempos, intensificando-se a utilização das novas tecnologias. Estes desafios abriram portas a uma nova realidade 

académica, onde a FMUL de tudo continuará a fazer para dar resposta às mudanças e adaptações necessárias 

exigidas pelo atual contexto que se vive. 

 

 AE1: Ensino, Pedagogia e Educação Médica 

O ensino, a aprendizagem e a educação médica são a área estratégica central da FMUL, na medida em que a sua 

responsabilidade é formar profissionais de saúde, com especial destaque para os médicos, com uma sólida 

formação científica, com capacidade de autoaprendizagem e de lifelong learning, com competências de 

comunicação com os doentes, com os pares e com a sociedade; habilitados para trabalhar em equipas profissionais 

multidisciplinares, atentos aos desafios contemporâneos da Saúde e da Ética na Medicina e Ciências da Saúde, 

aptos para integrarem útil e criativamente os Sistemas de Saúde em vigor na sociedade e capazes de fazer escolhas 

informadas relativamente às suas carreiras profissionais. 

A Faculdade ministra cursos pré-graduados, sendo de realçar o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) e, mais 

recentemente, a Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), em parceria com as Faculdades de Farmácia e de 

Motricidade Humana da ULisboa; colaborando ainda, no âmbito do 1.º ciclo, no curso básico de Medicina da 

Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira; na Licenciatura em Ciências da Saúde (LCS), em 

conjunto com as Faculdades de Ciências, de Psicologia e de Medicina Dentária da ULisboa; e no Mestrado Integrado 

em Engenharia Biomédica (MIEB), do Instituto Superior Técnico (IST). 

No caso do MIM, pilar central da FMUL e acreditado pela A3ES em 2018 por um período de quatro anos, estiveram 

inscritos, no ano letivo 2019/2020, 2.159 estudantes, tendo concluído o curso 331, estando no atual ano letivo 

(2020/2021) 2.208 alunos inscritos. Quanto à Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), acreditada pela A3ES em 

2017 por seis anos, estão inscritos no presente ano letivo 77 estudantes. 
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O ensino pós-graduado é outro pilar forte da FMUL, disponibilizando uma oferta formativa diversificada, 

intensificada pela inserção no CAML, permitimdo aos estudantes uma exposição contínua a um ambiente científico 

privilegiado.  

Entre os cursos de Doutoramento, destaca-se o Programa de Doutoramento do Centro Académico de Medicina de 

Lisboa (PhDCAML) pelo envolvimento das 3 instituições que deste fazem parte (FMUL, HSM – CHULN, iMM-JLA). 

Acrescem 4 cursos de Doutoramento associados ao PhDCAML (programa doutorais financiados pela Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia – FCT: LisbonBioMed, Saúde Ambiental - EnviHealth&co, NeurLisboa e M2B) e ainda o curso 

de Doutoramento em Neurociências. 

No ano letivo de 2019/2020, estiveram inscritos 242 estudantes nos cursos de doutoramento, 321 estudantes nos 

cursos de mestrado e 19 participantes em cursos de especialização. Em termos de diplomados, no ano de 2020, 52 

estudantes obtiveram o grau de mestre e 31 estudantes obtiveram o grau de doutor (dados provisórios de 

novembro de 2020). 

Atipicamente, no 2.º semestre do ano letivo 2019/2020 e na sequência do encerramento das Instituições de Ensino 

Superior devido à pandemia, não foi possível manter o ensino presencial na FMUL, tendo sido implementado um 

programa de ensino remoto, cujas aulas dos diferentes cursos foram ministradas, na sua quase totalidade, por 

videoconferência, recorrendo à plataforma Zoom. A implementação do ensino remoto incluiu as áreas disciplinares 

do MIM e da LCN, disciplinas da LCS e MIEB lecionadas pela FMUL, bem como todo o programa pós-graduado 

(cursos de mestrado e doutoramento).  

Os estudantes MIM que se encontravam a realizar o 2.º semestre em Instituições fora do país, foram igualmente 

convidados a juntar-se ao programa de ensino remoto, cujas aulas foram adaptadas ao programa que iriam 

frequentar na instituição de acolhimento. 

Também a avaliação do ensino, tanto na pré como na pós-graduação, foi realizada à distância, através da 

plataforma QuizOne, um sistema de gestão e avaliação digital com uma interface especializada que permitiu quer 

a realização de exames de forma remota. 

No ano letivo 2020/2021, o ensino remoto continuará a ser aplicado às aulas teóricas e seminários (despacho 

88/2020, 17 setembro), tendo presente que a Escola vive um período de incertezas dada a evolução da pandemia 

por COVID-19. 

A FMUL tem primado por garantir e promover um ensino Pré e Pós-Graduado de excelência, através da acreditação 

dos seus cursos pela A3ES, pela introdução de melhorias contínuas no plano de estudos dos diversos cursos, e ainda 

através da promoção e fomento da educação médica e da formação contínua junto da comunidade académica. 

A Faculdade encontra-se assim fortemente empenhada em promover a educação médica continuada, mediante 

cursos não conferentes de grau. Durante 2020, foram organizados no total 11 cursos (Cursos de Atualização, Cursos 
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de Aperfeiçoamento, Workshops), que contaram com 347 participantes (dados provisórios de novembro de 2020). 

No período específico entre março e julho, coincidente com o início da pandemia, 6 cursos de formação contínua 

foram realizados online, os quais contaram com 243 participantes. O Departamento de Educação Médica (DEM), 

polo fundamental na dinamização da educação médica na FMUL destacou-se, em 2020, não só pela realização das 

ações de formação em educação médica, organizadas em colaboração com o Conselho Pedagógico, como também 

pela organização e divulgação de webinars no mesmo âmbito. 

Nesta busca da excelência é fundamental o acompanhamento que a Comissão de Avaliação Interna (CAI) vem 

fazendo, através de uma reflexão, análise e avaliação do ensino ministrado na FMUL. 

No sentido de incentivar alunos, investigadores e docentes a fazerem mais e melhor, e de reconhecer todos aqueles 

que se superam, a FMUL institui prémios anuais: o Diploma de Mérito, que distingue os 5 melhores alunos do 1.º 

ao 6.º ano do MIM; o Prémio FMUL – CGD de Excelência, atribuído aos estudantes que obtenham as médias mais 

elevadas no 3.º e no 6.º ano do MIM; o Prémio GAPIC David-Ferreira, que se destina à melhor Tese / Trabalho Final 

do MIM; o Prémio de Mérito Pedagógico Prof. Doutor J. Gomes-Pedro, que premeia o docente ou grupo de 

docentes que mais se destacou pelo seu contributo para a melhoria da educação médica na FMUL; e o Prémio 

Professor Jorge Draper Mineiro, que distingue a melhor Tese do MIM na Área da Doença e/ou Saúde Músculo 

Esquelética. 

Com o objetivo de garantir as melhores condições possíveis a todos os alunos, é propósito da FMUL o acolhimento 

e o apoio à comunidade estudantil nas áreas de desenvolvimento pessoal, social e profissional, dispondo de uma 

estrutura com esta finalidade e desenvolvendo vários projetos nesse sentido, nomeadamente o Espaço S e outros 

em parceria com a AEFML: Mentoring; Mentoring 2.0; Solvin’It; Embaixador Mentoring; e Workshops de Iniciação 

Pedagógica – WIP. No âmbito destes projetos decorreram iniciativas e atividades também em formato online, não 

deixando que as circunstâncias provocadas pela pandemia fossem impeditivas da continuidade de prestação deste 

serviço aos estudantes da nossa Escola. 

 

 AE2: Promoção e Inovação da Ciência 

A inovação e a investigação é uma área estratégica determinante para o desenvolvimento da Faculdade e, desta 

forma, têm sido desenvolvidas iniciativas de promoção da atividade científica, inovação e empreendedorismo junto 

da comunidade estudantil, docentes e investigadores. 

A atividade científica é transversal a toda a Escola, sendo desenvolvida nas Unidades Estruturais da FMUL, pelos 

seus parceiros, nomeadamente o iMM-JLA e a AIDFM, e pelos Centros de Investigação formalmente reconhecidos 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), como o Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) e o Centro 

Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL). Em 2020, perante o contexto pandémico já mencionado, a ciência 
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assumiu ainda maior relevância e, como tal, a FMUL conta com uma participação ativa dos seus docentes e 

investigadores em alguns projetos sobre a COVID-19, juntamente com os seus parceiros. 

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

é retratada e pode ser apreciada através da qualidade e quantidade de publicações. Em 2020, registam-se 218 

publicações CAML indexadas na WOS, sendo o número total de citações de 214 (WOS, novembro 2020). É ainda de 

salientar que, durante o ano de 2020, foram depositados no Repositória da Universidade de Lisboa 4748 

documentos, entre artigos em revistas internacionais, artigos em revistas nacionais, dissertações de mestrado, 

teses de doutoramento e trabalhos finais do MIM. 

Para a FMUL, o contato precoce e a experiência da investigação científica é fundamental para a formação dos 

estudantes, dispondo há mais de 20 anos de um programa de investigação direcionado para estes, o Programa 

“Educação pela Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL. Em 2020, no âmbito da 23.ª edição deste Programa, foram 

desenvolvidos 36 projetos de investigação, dos quais 28 novos projetos (2019/2020) e 8 projetos prorrogados do 

ano transato (2018/2019), envolvendo no total 46 estudantes. Os cursos de doutoramentos e as Bolsas de 

Investigação para Jovens Médicos (Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca/FMUL e Bolsa de Investigação 

iMM-JLA) têm sido, igualmente, promotores da investigação científica na Faculdade. 

A Faculdade tem vindo, ainda, a dinamizar a área da inovação e empreendedorismo junto da comunidade FMUL, 

dispondo de uma estrutura vocacionada para esta área, no âmbito da qual têm sido desenvolvidas várias iniciativas. 

Em 2020, é de destacar a organização de 6 Workshops Tools for Innovation in Health, destinados a estudantes, 

docentes, investigadores e não docentes. 

Prova da excelência da investigação científica produzida na FMUL e do reconhecimento nacional e internacional do 

trabalho dos seus docentes, investigadores e estudantes, são as várias nomeações, distinções e prémios que lhes 

têm sido atribuídos.  

 

 AE3: Internacionalização e Relações Externas 

Num ambiente cada vez mais global, a internacionalização e as relações externas são uma área estratégica essencial 

que a Faculdade tem procurado expandir. A FMUL, enquanto instituição de referência no panorama do ensino 

médico e da investigação biomédica no quadro nacional e internacional, tem procurado reforçar as relações com 

os seus parceiros mais próximos, nomeadamente com as instituições parceiras do CAML (iMM-JLA e HSM - CHULN), 

bem como com a AIDFM, a AEFML, a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa (AAAFML) 

e também com a Casa de Pessoal (CPFMUL). 
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Num plano, simultaneamente, interno e externo, é mantida e consolidada a relação com a ULisboa e com as suas 

unidades orgânicas, sendo de realçar em 2020 a participação da FMUL em 2020 no “Projeto Collecting COVID-19 

ULisboa”, no que respeita à partilha de informação e evidências da capacidade de resposta da Faculdade face à 

nova realidade imposta pela pandemia, considerando todas as adaptações/intervenções no âmbito do património 

material e imaterial. 

No plano externo destacam-se as relações de cooperação com instituições congéneres concretizadas em várias 

ações, sobretudo em termos de ensino e de investigação, tendo sido assinados 5 novos protocolos nacionais em 

2020. No âmbito da Rede de Escolas Médicas de Língua Portuguesa (CODEM-LP), importa destacar a realização de 

um webinar sobre o “O Ensino Médico e a Pandemia”. 

Com o objetivo de continuar a projetar a Faculdade, ampliando o reconhecimento e o impacto das atividades 

desenvolvidas, sobretudo em termos de ensino e de ciência, na sociedade em geral, têm-se intensificado a 

comunicação através dos principais meios: site institucional (com 250.369 utilizadores e 559.506 visitas), newsletter 

(com uma média de 22 artigos por edição e uma média de 154.448 de visualizações) e redes sociais (com 20.706 

seguidores no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn). 

Tem havido uma preocupação extra em manter a relação com o exterior num contexto de pandemia, para tal foi 

criada uma página dedicada a notícias sobre a COVID-19 no site institucional, que conta já com 284 visualizações e 

154 notícias, tendo sido publicadas na newsletter 45 artigos e entrevistas sobre a mesma temática.  

No domínio da internacionalização são os programas de mobilidade para estudantes (incoming e outgoing) que 

têm um impacto significativo, dispondo a Faculdade de uma estrutura vocacionada para a cooperação 

internacional. No 1.º semestre do ano letivo 2019/2020, a FMUL acolheu 142 estudantes em mobilidade incoming, 

tendo incentivado a participação dos seus estudantes e colaboradores (Erasmus Staff) em programas de mobilidade 

outgoing, nos quais participaram 144 elementos. Porém, e mais uma vez devido à pandemia, a partir do 2.º 

semestre do mesmo ano letivo foram canceladas todas as modalidades deste âmbito (despachos 23/2020, 2 abril; 

27/2020, 13 abril; 29/2020, 23 abril), não estando ainda prevista a sua retoma no 1.º semestre do ano letivo 

2020/2021 (despacho 43/2020, 25 maio). 

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

sociedade civil, cujos contributos têm sido úteis para o plano estratégico da Escola.  

Uma Escola que se quer aberta ao mundo tem, necessariamente, de assumir a sua responsabilidade social. Como 

tal, a FMUL tem-se envolvido em atividades desta natureza no âmbito do projeto Faculdade de Ajudar, tendo 

organizado 3 iniciativas em 2020, uma delas relacionada com a pandemia COVID-19 (Campanha Ajude esta Causa-

COVID-19), a qual permitiu a angariação de doações e donativos imprescindíveis para ajudar na obtenção de 
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equipamentos de proteção individual (EPI’s), posteriormente encaminhados pelo CAML, pela ULisboa e pelos 

circuitos adequados para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

 AE4: Organização e Modernização Administrativa 

A modernização administrativa é uma área estratégica, na medida em que é propósito da FMUL continuar a ser 

uma instituição de Ensino Superior de referência, moderna e inovadora, acompanhando e adaptando-se às 

exigências do contexto externo, melhorando os seus processos e procedimentos organizacionais, de forma a ir ao 

encontro das necessidades das partes interessadas e a garantir um serviço de qualidade. 

Em virtude do surto pandémico e a título excecional e temporário, a Faculdade no 2.º semestre do ano letivo 

2019/2020 suspendeu todas as atividades letivas presenciais e colocou cerca de 80% dos seus colaboradores não 

docentes em regime de teletrabalho (despachos 28/2020, 21 abril; 46/2020, 1 junho). O teletrabalho exigiu algumas 

adaptações e uma (re)organização e modernização administrativa da Escola, os serviços técnico-administrativos 

adaptaram-se e, inclusive, melhoraram alguns dos seus procedimentos. 

Outra aposta da Faculdade tem sido a formação profissional dos seus colaboradores, ganhando expressão em 2020 

a frequência em ações de formações à distância (cerca de 982 horas de formação); bem como a formação 

académica, com o Programa de Apoio Financeiro à Formação Académica dos Colaboradores Não Docentes da 

FMUL, tendo sido atribuídas 5 Bolsas em 2020. 

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

segurança e saúde no trabalho aos seus colaboradores e a todas as partes interessadas, sobretudo num contexto 

pandémico. A FMUL, de modo a dar uma resposta adequada à pandemia, preparou um Plano de Contingência 

(despacho 18/2020, 4 março), adotando medidas de prevenção, deteção e encaminhamento de possíveis casos de 

contaminação, acompanhando e tendo sempre presente as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde e a 

Direção Geral da Saúde (DGS). Foi ainda criada a Comissão de Acompanhamento Coronavírus, para apoiar na 

definição de estratégias a adotar face à evolução da pandemia, bem como na gestão da comunicação e 

monitorização junto das várias Unidades e Serviços da Faculdade (despacho 19/2020, 4 março). Neste sentido, têm 

sido aplicadas as medidas de segurança e distanciamento, houve adaptação dos locais de trabalho e de ensino, bem 

com reforço da limpeza e higienização dos espaços por força da pandemia. 

Ao nível das infraestruturas tem sido preocupação da Faculdade o alargamento das áreas dedicadas ao ensino e à 

investigação, as quais foram ampliadas em 2020, com a entrada em funcionamento do novo Edifício Reynaldo dos 

Santos.  
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Na vertente tecnológica, a Faculdade garante o suporte e a gestão dos sistemas informáticos e de comunicação a 

toda a comunidade FMUL, e tem vindo a adotar várias plataformas tecnológicas de suporte ao ensino, à 

investigação, à comunicação e à gestão de recursos. Importa ainda referir que a FMUL foi pioneira, entre as Escolas 

da ULisboa, na implementação (2018) da App MyFenix, um sistema inovador que permite divulgar a agenda 

académica junto dos estudantes, gerir a sua assiduidade e avaliar as aulas e docentes. 

A Faculdade, perante o contexto de pandemia, foi também uma das primeiras Escolas a implementar, em tempo 

recorde, o seu programa de ensino remoto, de avaliação e realização de provas académicas à distância. 

Consequentemente, houve um investimento na aquisição de novos equipamentos informáticos de forma a dar 

resposta a esta nova realidade académica de ensino remoto e teletrabalho. 

Todo o trabalho desenvolvido nas diversas áreas de atuação e de forma transversal à FMUL, visa garantir a 

qualidade, de modo a cumprir de forma exemplar a missão da nossa Escola e, simultaneamente, atender ao 

estabelecido pela ULisboa no que diz respeito à implementação do Sistema Integrado da Qualidade da Universidade 

de Lisboa. Assim, a FMUL tem vindo a estruturar o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL), em 

conformidade com as diretrizes e o Regulamento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da ULisboa, bem 

como com os referenciais da A3ES para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições do Ensino 

Superior. Em 2019 foi publicado o Manual SIGQ-FMUL e em 2020 o SIGQ foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado, 

com a sistematização dos instrumentos de apoio à estrutura do próprio sistema (mapas de procedimentos, de 

mecanismos de monitorização e fonte de dados e de indicadores institucionais por processo), bem como, numa 

lógica de PDCA (Plan – Do – Check - Act), na produção de planos e relatórios no âmbito da qualidade. 
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4. OBJETIVOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES 
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No âmbito de cada área estratégica e para cada objetivo estratégico (OE) a FMUL estabelece para 2021 vários 

objetivos operacionais (OO) retratados no quadro 2. 

 
 

Quadro 2 – Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais para 2021 

 

 

 

 

 

 

 

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OO1: Garantir num contexto de pandemia pela COVID-19 as condições para um ensino 

em regime misto (presencial e remoto) de qualidade .

OO2: Implementar ações de melhoria contínua no ensino pré e pós-graduado.

OO3: Promover a educação médica continuada à distância.

OO4: Assegurar o apoio à comunidade estudantil no âmbito do desenvolvimento 

pessoal, social e profissional.

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OO5: Desenvolver iniciativas para fomentar a investigação e a produção científica com 

ênfase na COVID-19.

OO6: Impulsionar o desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos.

OO7: Sensibilizar a comunidade científica para a proteção da Propriedade Intelectual 

da FMUL.

OE3: Dinamizar a Internacionalização e as Relações Externas

OO8: Produzir novos materiais para a promoção da imagem institucional da FMUL.

OO9: Dinamizar a rede de parcerias internacionais.

OO10: Colaborar com a Universidade de Lisboa no rastreio da COVID-19 junto da 

comunidade FMUL.

OO11: Organizar e colaborar em iniciativas que fomentem a relação com a sociedade 

civil.

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

OO12: Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL).

OO13: Assegurar as condições para o regime misto de trabalho (presencial e 

teletrabalho) e para a formação à distância dos recursos humanos.

OO14: Automatizar os procedimentos relativos ao processamento de faturas. 
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Os objetivos operacionais (OO) estabelecidos para o ano de 2021 são materializados em diversas iniciativas e 

atividades, sendo medidos através de indicadores e monitorizados ao longo do ano, de acordo com o QUAR (Anexo 

V – QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2021, pp. 45-48). 

 

4.1. ENSINO, PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MÉDICA 

O Ensino, a Pedagogia e a Educação Médica é a área estratégica central da Faculdade, como tal Garantir um Ensino 

de Excelência (OE1) tem sido uma preocupação constante da FMUL. Na presente conjuntura de pandemia, este 

desígnio ganhou maior relevo e ainda mais importância e significado pelos desafios que coloca e pelas respostas 

inovadoras que exige. 

Nesse sentido, em 2021, a Faculdade está empenhada em: Garantir num contexto de pandemia pela COVID-19 as 

condições para um ensino em regime misto (presencial e remoto) de qualidade (OO1); Implementar ações de 

melhoria contínua no ensino pré e pós-graduado (OO2); Promover a educação médica continuada à distância 

(OO3); e Assegurar o apoio à comunidade estudantil no âmbito do desenvolvimento pessoal, social e profissional 

(OO4). 

 

 OO1: Garantir num contexto de pandemia pela COVID-19 as condições para um ensino em regime misto 

(presencial e remoto) de qualidade. 

Para garantir, no atual contexto de pandemia pela COVID-19, as melhores condições para um ensino em regime 

misto (presencial e remoto), assegurando a qualidade do mesmo, a FMUL recorrerá às diversas plataformas que 

tem já ao seu dispor e que foram amplamente utilizadas e o seu uso potenciado no 2.º semestre do ano letivo de 

2019/2020, nomeadamente: E-learning Moodle, para a disponibilização e monitorização da divulgação dos 

conteúdos e informações relativas às atividades letivas de todos os cursos da pré e pós-graduação; Zoom, para o 

ensino por videoconferência também na pré e na pós-graduação; e QuizOne, um sistema de gestão e avaliação 

digital com um interface especializado, que permite a realização de exames de forma remota. 

Todo este processo do ensino remoto assenta numa estrutura, na qual o Conselho Pedagógico e todo o corpo 

docente têm um papel crucial, com a colaboração dos discentes do CP e Comissões de Curso de cada ano, bem 

como com o suporte técnico da Unidade de Audiovisuais e de uma equipa multidisciplinar de apoio de 

colaboradores não docentes, a qual será reforçada em 2021. 

O Conselho Pedagógico atuará no sentido de monitorizar quer a adaptação dos programas curriculares e formatos 

letivos face às circunstâncias da pandemia COVID-19, quer a qualidade dos programas curriculares adaptados. 

Com o intuito de apoiar o ensino será ainda criada uma Biblioteca Digital, um repositório digital na Web que 

permitirá disponibilizar a toda a comunidade académica um conjunto de materiais pedagógicos resultantes da 
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atividade léctica e científica realizada no seio da FMUL. Este repositório permitirá não apenas arquivar de forma 

dinâmica e ágil materiais produzidos durante as múltiplas atividades letivas, mas também conteúdos resultantes 

de cursos, conferências, reuniões e outros formatos de eventos. 

Em 2021, ao nível do ensino pós-graduado serão lançadas as Masterclasses Online Courses, integradas nas 

atividades do Centro Tecnológico do Edifício Reynaldo dos Santos (CTRS), as quais consistem num conjunto de 

programas que tem vindo a ser desenvolvido em colaboração com outras universidades, entre as quais a 

Universidade de Cambridge. As três Masterclasses Online Courses previstas são em Emergência Cardiovascular, 

Trauma e Liderança em Bloco Operatório. 

 

 OO2: Implementar ações de melhoria contínua no ensino pré e pós-graduado. 

No quadro das ações de melhoria contínua no ensino durante o ano de 2021, prevê-se, no ensino pré-graduado: a 

implementação do Regulamento do Reconhecimento Específico da LCN (Despacho 93/2020, de 21 de outubro), 

com a transição, da Reitoria para a FMUL, da responsabilidade da receção e recolha de documentação e 

emolumentos dos pedidos de Reconhecimento Específico do MIM e de LCN; bem como a definição do Regulamento 

de Mobilidade Académica, isto é, das normas internas da FMUL associadas aos processos de mobilidade académica. 

Ainda no âmbito do plano de ações de melhoria no ensino, está previsto o desenvolvimento de novas 

funcionalidades ao nível da App MyFénix, tais como: relatórios de resultados, estruturação de hierarquia de acessos 

e agenda de eventos. 

Ao nível do ensino pós-graduado, refira-se a publicação prevista para 2021 dos Novos Regulamentos Internos dos 

estudantes de 2.º e 3.º ciclos, os quais regulam as matérias específicas dos ciclos de estudos conducentes, 

respetivamente ao Grau de Mestre e ao Grau de Doutor, havendo a necessidade de serem atualizados e 

melhorados, em função da entrada em vigor da legislação de 8 de setembro de 2020 (Despacho da Reitoria n.º 

8631/2020 – Regulamento de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa). 

No domínio da oferta formativa pós-graduada é de salientar que, através do Centro Cardiovascular da Universidade 

de Lisboa (CCUL), a FMUL é uma vez mais pioneira, com a criação do Mestrado de Reabilitação Cardiovascular, 

primeiro mestrado nesta área a ser ministrado no país, para além dos Mestrados em Imagiologia Cardiovascular e 

em Investigação Clínica e dos cursos Pós-Graduados de Atualização em Cardio-Oncologia e Hipertensão Pulmonar, 

também organizados pelo CCUL. 
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 OO3: Promover a educação médica continuada à distância. 

Tem sido uma preocupação da FMUL a educação médica continuada junto de docentes e estudantes, mas face ao 

contexto de pandemia pretende-se que as iniciativas deste âmbito sejam realizadas remotamente. Neste sentido, 

a Faculdade continuará assim a organizar os Cursos de Formação Contínua em formato online e/ou misto 

(presencial e online), dependendo sempre da evolução da pandemia. Está igualmente prevista a realização de 

sessões de Formação em Ferramentas Digitais, promovidas pelo DEM, com o objetivo de tornar os docentes 

autónomos no ensino à distância e de ajudar no desenvolvimento de novas metodologias adequadas ao ensino 

remoto e em streaming. 

 

 OO4: Assegurar o apoio à comunidade estudantil no âmbito do desenvolvimento pessoal, social e 

profissional. 

Na atual conjuntura de pandemia, assegurar o apoio à comunidade estudantil, promovendo o desenvolvimento 

pessoal, social e profissional de todos os estudantes da FMUL, tornou-se ainda mais premente. Desta forma, a 

Faculdade, através do Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) e com a colaboração da AEFML, continuará em 2021 

a promover diversas atividades no âmbito dos seus projetos, entre as quais: a realização de consultas de 

acompanhamento psicológico aos estudantes da FMUL (Projeto Espaço S – Projeto de prestação de apoio 

psicológico a estudante); a organização de Workshops de Soft Skills (Projeto Mentoring – Projeto de mentoria com 

vista à integração de novos estudantes no ambiente académico e social) e de Sessões Solvin´It (Projeto Solvin't – 

Projeto de peer-teaching, de complemento de conteúdos lecionados em várias disciplinas); a realização de 

Workshops de Iniciação Pedagógica (Projeto WIP - projeto de qualificação e formação dos estudantes-monitores, 

participantes nos estágios de iniciação pedagógica); e ainda do Seminário Job Talks - Up we Grow (Projeto 

Mentoring 2.0 – Projeto de mentoria e de acompanhamento dos estudantes de anos curriculares mais avançados 

por alunos internos, médicos e outros profissionais de saúde). 

 

4.2. PROMOÇÃO E INOVAÇÃO EM CIÊNCIA 

Promover a Inovação e a Investigação Científica (OE2) tem sido uma premissa da FMUL e, na atual conjuntura de 

pandemia, a preocupação com a atividade científica tornou-se ainda mais imprescindível, dada a importância da 

ciência como resposta a muitos dos problemas e desafios que se colocam à sociedade contemporânea, 

nomeadamente, na área da saúde.  

Neste sentido, em 2021, a Faculdade pretende: Desenvolver iniciativas para fomentar a investigação e a produção 

científica com ênfase na COVID-19 (OO5); Impulsionar o desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos 

Santos (OO6); e Sensibilizar a comunidade científica para a proteção da Propriedade Intelectual da FMUL (OO7). 
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 OO5: Desenvolver iniciativas para fomentar a investigação e a produção científica com ênfase na COVID-

19. 

A FMUL continuará a apoiar e a promover iniciativas de fomento à investigação e produção científica, com particular 

incidência para as que tiverem por objeto dar respostas ou contribuir no combate à pandemia por COVID-19. 

Uma vez que o contato e a experiência precoce com a investigação científica é um elemento essencial na formação 

de médicos e de outros profissionais de saúde, a Faculdade continuará a promover os seus programas de apoio à 

investigação direcionados a estudantes como a recém-graduados, como o Programa “Educação pela Ciência e as 

Bolsas de Investigação para Jovens Médicos, da responsabilidade do Gabinete de Apoio à Investigação Científica, 

Tecnológica e Inovação (GAPIC). 

No domínio da produção científica, através da Área de Biblioteca e Informação (ABI), a FMUL reforçará o depósito 

da produção científica da Faculdade no Repositório da ULisboa, como forma de garantir a disseminação e 

divulgação do trabalho científico de toda a comunidade FMUL (professores, investigadores e alunos) e assim afirmar 

a sua posição no plano nacional e internacional. 

Ainda no mesmo sentido, trabalhar-se-á no desenvolvimento de uma estratégia de uniformização das regras de 

afiliação, implementando ações de melhoria com vista a ultrapassar questões como erros de afiliação, ambiguidade 

na definição de autoria, publicação em revistas predatórias, desconhecimento das políticas de acesso aberto e 

dificuldade na recolha/avaliação de outputs. 

Com o intuito de apoiar a investigação científica, a FMUL continuará a promover iniciativas e ações formativas, 

exemplo disso são os Cursos Online de Apoio à Investigação, organizados pelo GAPIC; e o programa de formação 

em Literacia da Informação (LI), da responsabilidade da ABI, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de 

competências neste domínio e que em 2021 contará com dois novos módulos.  

Por outro lado, a FMUL, enquanto membro da Associação VectorB2B – Drug Developing – Associação para 

Investigação em Biotecnologia, continuará a colaborar em várias vertentes, designadamente em ensaios de 

atividade antiviral e ensaios de penetração de fármacos no sistema nervoso central. A Faculdade, também 

enquanto membro associado do Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) irá estar envolvida nas suas 

atividades, as quais se desenvolvem em termos de: investigação científica em áreas como diabetes, oncologia, 

COVID-19, saúde ambiental, entre outras; formação científica, com a organização de cursos de pós-graduação 

(Farmacocinética- farmacodinâmica, Real World Evidence/Big Data, Publicação biomédica, Revisões sistemáticas e 

meta análises); translação do conhecimento e implementação prática, com realização de várias iniciativas e ações 

formativas; networking nacional e internacional, colaborando em vários projectos e algumas organizações 

(Choosing Wisely Portugal (OM), Cochrane Portugal, Patient-Centered Value Based Healthcare Community, ICHOM 

International, GIN (guidelines)). 
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 OO6: Impulsionar o desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos. 

A FMUL ambiciona impulsionar o desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos (CTRS), o qual 

permitirá à Faculdade atingir um patamar de excelência, afirmando-se como instituição inovadora, no plano 

nacional e internacional, nomeadamente pela sua capacidade de desenvolver investigação clínica. O principal 

objetivo do CTRS será, assim, promover o desenvolvimento das áreas pedagógicas e investigação, integrando a 

atividade científica e a formação pré e pós-graduada, sendo exemplo disso as Masterclasses Online Courses. 

Em 2021, prevê-se a entrega de espaços laboratoriais que se encontram concluídos às respetivas unidades de 

investigação de forma a iniciarem a sua atividade científica, encontrando-se outros espaços ainda em fase de 

formação e implementação. No CTRS destacam-se o Centro de Simulação Avançada, o Centro de Bioimagem e o 

Centro de Cirurgia Experimental, no entanto, este Centro irá igualmente acolher o CCUL, o Centro de Nutrição 

Avançada, o Biobanco do CAML e o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE). O CTRS terá ainda um novo 

espaço dedicado à atividade dos Programas Doutorais FCT (Saúde Ambiental) e contará com uma área reservada 

ao empreendedorismo e incubação de empresas, abrindo novas oportunidades em I&D & Inovação no CAML. 

No sentido de projetar e ampliar a visibilidade do CTRS e de divulgar as suas valências entre a comunidade CAML e 

a sociedade em geral, pretende-se desenvolver uma campanha de comunicação, a qual será da responsabilidade 

do Gabinete de Comunicação; bem como criar o Núcleo Go-To-Market (GTM), com o desenvolvimento de um New 

Business com vista a angariar novos patrocinadores para o CTRS. 

 

 OO7: Sensibilizar a comunidade científica para a proteção da Propriedade Intelectual da FMUL. 

Ciente da importância da salvaguarda e proteção da Propriedade Intelectual no desenvolvimento e capitalização 

da investigação científica produzida pelos seus docentes e investigadores, a FMUL pretende organizar e desenvolver 

ações de sensibilização neste domínio, através do Gabinete de Inovação e Empreendedorismo (GIE). 

 

4.3. INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 

Dinamizar a internacionalização e as relações externas (OE3) tem sido uma prioridade da FMUL, na medida em que 

pretende ser reconhecida como uma instituição de referência em termos de ensino e investigação no panorama 

nacional e internacional. Para tal, em 2021 pretende-se: Produzir novos materiais para a promoção da imagem 

institucional da FMUL (OO8); Dinamizar a rede de parcerias internacionais (OO9); Colaborar com a Universidade de 

Lisboa no rastreio da COVID-19 junto da comunidade FMUL (OO10); e Organizar e colaborar em iniciativas que 

fomentem a relação com a sociedade civil (OO11). 
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 OO8: Produzir novos materiais para a promoção da imagem institucional da FMUL. 

Com o objetivo de melhorar a imagem institucional da FMUL, será desenvolvida uma nova imagem de 

merchandising com vista à uniformização e à criação de novos produtos e materiais promocionais que fortaleçam 

a proximidade com a instituição. 

Com o intuito de projetar as atividades pedagógicas e científicas da Faculdade serão ainda produzidas brochuras 

digitais, uma de caracter mais institucional para dar a conhecer a Escola e a outra centrada na oferta formativa. 

No que respeita aos principais meios de comunicação e informação, para além de se dar continuidade ao trabalho 

bem-sucedido de dinamização nas redes sociais, pretende-se implementar melhorias tanto no site como na 

newsletter. De entre as melhorias previstas é de destacar no site institucional a criação de uma página dedica aos 

Alumni e ao trabalho desenvolvido pela AAAFML; e na newsletter a implementação de podcasts, com vista a 

estimular cada vez mais o interesse e participação dos seus leitores. 

 

 OO9: Dinamizar a rede de parcerias internacionais. 

Com o intuito de consolidar a sua posição no exterior, a Faculdade procurará estabelecer novos protocolos e 

parcerias internacionais, bem como fomentar e dinamizar as redes em que é parceira, nomeadamente a recém-

criada Rede de Cooperação de Escolas Médicas de Língua Portuguesa (CODEM-LP). No âmbito desta Rede, que a 

FMUL coordena, está prevista a organização de eventos, designadamente, o Encontro Anual da CODEM-LP e um 

Workshop, onde será abordado um tema de interesse para os vários membros. Estes eventos irão certamente 

traduzir-se em diversas interações internacionais, gerando e aumentando as oportunidades de cooperação entre 

instituições.  

Ainda num plano externo e em parceria com o CCUL, a Faculdade irá participar na organização do Congresso 

Europeu “ESC Preventive Cardiology Congress 2021”. 

 

 OO10: Colaborar com a Universidade de Lisboa no rastreio da COVID-19 junto da comunidade FMUL. 

De forma a manter as condições de normal funcionamento da atividade letiva, dentro da normalidade possível no 

contexto de incerteza provocada pela pandemia, a FMUL, juntamente com a ULisboa, continuará em 2021 a investir 

fortemente nas medidas de prevenção e proteção, bem como na monitorização de possíveis ocorrências. 

Neste sentido, está também previsto dar continuidade à participação da Faculdade na logística implementada pela 

ULisboa associada ao programa de testes de diagnóstico para a infeção por SARS-CoV-2, iniciado no final de 2020 e 

que visa a aplicação de testes à comunidade FMUL e ULisboa em dois momentos diferentes no ano letivo 2020/2021 

(1.ª testagem entre outubro de 2020 a fevereiro de 2021; 2.ª testagem entre março a julho de 2021). 
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 OO11: Organizar e colaborar em iniciativas que fomentem a relação com a sociedade civil. 

Com vista a reforçar a sua presença na sociedade, a FMUL pretende participar em eventos de promoção e 

divulgação da ciência e da oferta formativa direcionados à comunidade em geral, que sejam eventualmente 

organizados dependendo da evolução do estado pandémico. 

A Faculdade por sua iniciativa organizará, através do projeto “Embaixador Mentoring”, sessões formativas online 

e/ou presenciais direcionadas às Escolas Básicas e Secundárias. Este projeto, em parceria com a AEFML, através do 

Projeto Boomerang, visa uma interação e discussão entre estudantes da FMUL e alunos do Ensino Básico e 

Secundário, estabelecendo um contacto direto e informal, onde se transmite várias informações e são esclarecidas 

dúvidas sobre os percursos e desafios académicos. 

Estão igualmente previstas ações de promoção da literacia em Saúde Cardiovascular em escolas do 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, no âmbito do projeto "Por um Coração Saudável" em pareceria com o CCUL. Esta iniciativa promove e 

sensibiliza, de forma voluntária, crianças e jovens a adotarem estilos de vida saudáveis para prevenir doenças 

cardiovasculares. 

Durante o ano de 2021, o Conselho de Cidadãos permanecerá também ativo no seu importante papel na definição 

das orientações estratégicas da Escola. 

 

4.4. ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Fomentar a Modernização Administrativa (OE4) tem sido um objetivo estratégico, no âmbito do qual a FMUL 

propõe-se em 2021 a: Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL) (OO12); Assegurar as 

condições para o regime misto de trabalho (presencial e teletrabalho) e para a formação à distância dos recursos 

humanos (OO13) e Automatizar os procedimentos relativos ao processamento de faturas (OO14). 

 

 OO12: Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL). 

A conceção do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da FMUL (SIGQ - FMUL) veio sistematizar e estruturar o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na promoção e na garantia da qualidade da Escola. De forma a consolidar 

o SIGQ–FMUL e dando seguimento a todo o trabalho realizado neste âmbito, em 2021 pretende-se aplicar algumas 

ações de melhoria previstas no respetivo Plano de Ações de Melhoria ao SIGQ-FMUL 2021/2022. 

Em 2021 está ainda prevista a produção dos Relatórios de Autoavaliação dos Cursos Pré-Graduados (MIM e LCN) 

2019/2020, os quais pretende-se que integrem uma análise detalhada sobre a caracterização dos ciclos de estudo 

pré-graduados e respetivas unidades curriculares, os resultados do desempenho dos alunos e os resultados da 

avaliação feita por estes; e ainda a identificação de ações de melhoria e recomendações. 
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Para além deste relatório será, igualmente, produzido o Relatório de Meta-avaliação do SIGQ-FMUL 2019/2020, o 

qual deverá ser abrangente e transversal, integrando os resultados da avaliação de todos os processos da Faculdade, 

nomeadamente do processo de Ensino e Aprendizagem; e ser alvo de uma reflexão crítica, identificando também 

recomendações e ações de melhoria ao SIGQ. 

De forma a avaliar o próprio SIGQ-FMUL pretende-se, no final do ano de 2021, realizar uma auditoria interna que 

irá incidir sobre todos os processos da Faculdade e terá, essencialmente, uma função pedagógica e formativa com 

vista à melhoria contínua da Escola, com o objetivo de identificar e desenvolver boas práticas no domínio da 

garantia da qualidade.  

 

 OO13: Assegurar as condições para o regime misto de trabalho (presencial e teletrabalho) e para a 

formação à distância dos recursos humanos. 

Na FMUL o regime de teletrabalho e o regime misto (presencial e teletrabalho) impostos pela pandemia exigiram 

algumas adaptações e uma (re)organização e modernização administrativa da Escola, acompanhando as exigências 

do contexto externo. Os serviços técnico-administrativos adaptaram-se e, inclusive, melhoraram alguns dos seus 

procedimentos de forma a ir ao encontro das necessidades das partes interessadas e a garantir um serviço de 

qualidade.  

De modo a avaliar a perceção dos colaborares da FMUL sobre estas novas formas de trabalho, o impacto e as 

consequências que as mesmas têm no desempenho das suas funções a nível profissional, bem como na sua vida 

pessoal e no seu bem-estar, será efetuado um “Diagnóstico sobre o impacto do Regime Misto de Trabalho nos 

Colaboradores”, através da aplicação de um inquérito. 

A qualificação e as competências dos recursos humanos refletem-se no seu desempenho, na qualidade do trabalho 

desenvolvido e nos serviços prestados. Por isso, tal como tem vindo a ser prática da Faculdade, em 2021 continuar-

se-á: a investir em ações e cursos de formação profissional em áreas relevantes e estratégicas para os serviços da 

Faculdade, mas com uma forte aposta na formação à distância dado o contexto de pandemia; bem como a apoiar 

e a investir na qualificação académica do pessoal não docente, através do Programa de Apoio Financeiro à 

Formação Académica. 

 

 OO14: Automatizar os procedimentos relativos ao processamento de faturas. 

A FMUL tem primado por uma gestão eficiente e sustentável dos seus recursos financeiros. Na continuidade do que 

tem sido desenvolvido e com o intuito de inovar e aderir à desmaterialização de procedimentos administrativos e 

financeiros, a FMUL, em 2021, procederá à faturação eletrónica através da integração com o sistema SAP. 
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De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2018 (28 de dezembro), que determinou as datas de início da 

obrigatoriedade da receção, de emissão e processamento de faturas eletrónicas no âmbito da contratação pública, 

a FMUL aderiu recentemente à solução Fatura Eletrónica na Administração Pública (FE-AP), disponibilizada pela 

ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública) para verificação e teste ao seu funcionamento 

como entidade piloto. Contudo, o desenvolvimento deste procedimento estará depende dos Serviços Centrais da 

Universidade de Lisboa. 
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5. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
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A FMUL, para prosseguir a sua missão, cumprir com os seus objetivos e assegurar as suas atribuições, contou em 

2020 com um quadro de pessoal de 821 profissionais, constituído por 644 docentes, 21 investigadores, 7 bolseiros 

e 149 não docentes. 

Tendo em consideração as necessidades da Faculdade e no sentido de consolidar o número dos seus recursos 

humanos, prevê-se para o ano de 2021 um crescimento moderado de cerca de 3% no total de efetivos (de 821 para 

863): 655 docentes, 180 não docentes, 7 bolseiros e 21 investigadores. Para tal, está prevista a abertura de 14 

procedimentos concursais, estando igualmente previstas 13 aposentações, 13 rescisões e nenhuma mobilidade. 

 

 

Quadro 3 - Recursos Humanos em 2020 e Previsão para 2021 

 
                                                                                    Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos  

 

 

O valor previsto do orçamento para 2021 é de 18 698 620 €, encontrando-se a respetiva previsão orçamental 

(receitas próprias e despesas) retratada, em percentagem e por rúbrica, nas figuras 3 e 4 e, de forma mais 

detalhada, nos quadros relativos à previsão das receitas e das despesas para 2021 (Anexo VI - Previsão das Receitas 

e Despesas para 2021, pp. 49-50).  

  

Categorias 2020
Previsão

2021

Docentes 644 655

Investigadores 21 21

Bolseiros 7 7

Não Docentes 149 180

Total 821 863
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Figura 3 – Previsão das receitas próprias para 2021 por rúbrica orçamental 

 
                                        Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

Figura 4 – Previsão da despesa para 2021 por rúbrica orçamental 

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

 

 

DIRETOR e SUBDIRETORES 

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

 

CONSELHO DE GESTÃO 

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

 

CONSELHO DE ESCOLA 2020-2024 

Presidente: a eleger  
Vice-Presidente: a eleger 
 
Membros Externos:  
A cooptar 
 

Docentes e Investigadores (tomada de posse a 10/12/2020): 
Prof.ª Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Prof. Doutor Carlos Calhaz Jorge 
Prof.ª Doutora Helena Maria Marques Ramos Cortez Pinto 
Prof.ª Doutora Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Prof. Doutor João Mascarenhas Forjaz de Lacerda 
Prof. Doutor Paulo Manuel Leal Filipe 
Prof.ª Doutora Ana Maria Gomes de Almeida,  
Prof. Doutor Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro 
Prof. Doutor Bruno Miguel Carvalho e Silva Santos 
 

Não Docente (tomada de posse a 10/12/2020): 
Mestre Susana Maria Jerónimo Oliveira Henriques 
 

Discentes (tomada de posse a 10/12/2020): 
Estudante Maria Marques Roque 
Estudante Diogo Karim Hassan Carmali 
Estudante Maria Zita Gonçalves Guerra Guimarães Matias 
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CONSELHO PEDAGÓGICO 2020-2024 

Presidente: Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
 

Docentes (tomada de posse a 10/12/2020): 
Prof. Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira 
Prof.ª Doutora Maria José de Oliveira Diógenes Nogueira 
Prof. Doutor Luís Ricardo Simões da Silva Graça 
Prof.ª Doutora Dulce Alves Brito 
Prof. Doutor Rui António Rocha Tato Marinho 
Prof.ª Doutora Catarina Sofia Rodrigues dos Santos Granja da Fonseca 
 
Discentes (tomada de posse a 28/10/2020): 
Estudante Estela Fabiana de Barros Flambó  
Estudante Maria Inês Lourenço Calmeiro  
Estudante Maria Filipa Soares Mila Porfírio 
Estudante Mariana Matos Sant’Ana 
Estudante Gonçalo Romão Nabais Correia 
Estudante Duarte Miguel Peixe Siquenique 
 

CONSELHO CIENTÍFICO 2018-2022 

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

O Conselho Científico da FMUL é composto por 22 Professores e Investigadores, assim distribuídos: 
 
19 Professores e Investigadores Doutorados da Faculdade 

José Augusto Gamito Melo Cristino 
João Eurico Cortez Cabral da Fonseca 
Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca 
Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 
Miguel Augusto Rico Botas Castanho 
Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto 
Ana Maria Ferreira de Sousa Sebastião 
António José Carvalho Gonçalves Ferreira 
Carlos Calhaz Jorge 
Alexandre Valério de Mendonça 
Ana Cristina Gomes Espada de Sousa 
Paulo Sérgio de Matos Figueira da Costa 
Maria Isabel Silvério Fonseca Soares 
Mamede Alves de Carvalho 
João Mascarenhas Forjaz de Lacerda 
Luís Ricardo Simões da Silva Graça 
Mário Nuno Ramos de Almeida Ramirez 
Maria Isabel Segurado Pavão Martins Catarino Petiz 
Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro 
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1 Representante das Unidades de Investigação da Faculdade: 
Professor Doutor António Cândido Vaz Carneiro 

2 Representantes das Unidades de Investigação do iMM-JLA: 
Professor Doutor Bruno Miguel de Carvalho e Silva Santos 
Professora Doutora Luísa Maria Vaqueiro Lopes 
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ANEXO II: Organograma Macro 
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ANEXO III: Organograma Unidades Estruturais 
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ANEXO IV: Organograma Serviços
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ANEXO V: QUAR – Quadro de Responsabilização 2021 

  

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

Organismo: FACULDADE DE MEDICINA

MISSÃO

OE1: Garantir um Ensino de Excelência

OE2: Promover a Inovação e a Investigação Científica

OE3: Dinamizar a internacionalização e as Relações Externas

OE4: Fomentar a Modernização Administrativa

EFICÁCIA

27. Data de Criação de Nova Imagem Merchandising NSA setembro 25%
2.º 

trimestre

100%

32. N.º de Escolas Básicas e Secundárias a participarem nas sessões "Embaixador Mentoring" 8 10 50% >10

29. N.º de Eventos Científicos organizados pela CODEM-LP 2 2 50% >2

30. N.º de Novos Protocolos Internacionais 0 1 50% >1

12. N.º de Workshops de Soft Skils [Projeto Mentoring] 4 8 20% >8

15. Data de Realização do Seminário Job Talks - Up we Grow 20%

> 4545 4513. N.º de Sessões Solvin´It [Projeto Solvin't] 20%

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização  |  ANO 2021

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

14. Organização de Workshops de Iniciação Pedagógica [Projeto WIP] 20% > 9

NSA

25. Data de Lançamento da Brochura Institucional NSA
2.º 

semestre
25%

2.º 

trimestre

2.º 

semestre
25%

2.º 

trimestre

9 9

Ponderação 

20%

03/dez dezembro NSA

OO8: Produzir novos materiais para a promoção da imagem institucional da FMUL.

28. N.º de Podcasts na Newsletter NSA 9 25% > 9

OO9: Dinamizar a rede de parcerias internacionais.
Ponderação 

15%

Ponderação 

10%

Ponderação 

15%

31. N.º de Testes de Rastreio à COVID-19 1.493 1.493 100% >1.493

OO10: Colaborar com a Universidade de Lisboa no rastreio da COVID-19 junto da comunidade FMUL.

OO11: Organizar e colaborar em iniciativas que fomentem a relação com a sociedade civil.

O
E4

OO14: Automatizar os procedimentos relativos ao processamento de faturas. 

O
E3

33. N.º de Eventos direccionados à sociedade sobre oferta formativa e promoção de atividades em 

que a FMUL participa
2 3 50% 4

100%NSA NSA

Ponderação 

10%

40. % Faturas Electrónicas emitidas

Ponderação 

20%

11. N.º de Consultas de Acompanhamento [Projeto Espaço S] 376 NSA 20% NSA

> 150

OO4: Assegurar o apoio à comunidade estudantil no âmbito do desenvolvimento pessoal, social e profissional.

26. Data de Publicação da Página Alumni

Desvios

30%

Ponderação 

10%

Valor 

2020

Meta 

2021
Peso Superação

OO3: Promover a educação médica continuada à distância.

9. N.º de Cursos de Formação Contínua no formato online e misto 10 12 50% >12

Objetivos / Indicadores

O
E1

10. Média de participantes nas Sessões de Formação em Ferramentas Digitais 100 150 50%
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QUALIDADE

EFICIÊNCIA

NSA
2.º 

trimestre

22. Lançamento da Campanha de Comunicação do CTRS NSA 2.º trimestre

39. Data de publicação dos resultados do "Diagnóstico sobre o impacto do Regime Misto de Trabalho 

nos Colaboradores"
NSA

2.º 

trimestre

2

NSA

1.º trimestre

25%

25%

25%

>2

NSA

40%

1. Data da implementação da Biblioteca Digital NSA

2. N.º de Colaboradores a dar apoio ao ensino online 10 25 NSA

6. Data da publicação do Regulamento de Mobilidade Académica NSA

5. N.º Pedidos de Reconhecimento Específico (MIM e LCN) 204

Ponderação 

40%

17. N.º de Módulos Implementados no programa de Formação LI 

18. Nº de Depósitos no Repositório.UL

19. Data de Implementação da Estratégia de Uniformização das Regras de Afiliação

NSA

3.904

NSA NSA

12 18 20% NSA

Ponderação 

25%

7. Data da publicação do novo Regulamento Interno dos estudantes de 2.º ciclo

Ponderação 

15%

40%

OO1: Garantir num contexto de pandemia pela COVID-19 as condições para um ensino em regime misto (presencial e remoto) de qualidade.
Ponderação 

30%

1.º semestre

Objetivos / Indicadores

30% 1.º trimestre

setembro

225 30% NSA

Ponderação 

30%

38. N.º de Horas de formação profissional para os colaboradores não docentes 1.200 horas 1.750 horas 30% >1.750

36. Data da Auditoria ao SIGQ-FMUL NSA
4.º 

trimestre
20%

3.º 

trimestre

OO13: Assegurar as condições para o regime misto de trabalho (presencial e teletrabalho) e para a formação à distância dos recursos humanos.

37. N.º de Bolsas para apoio à formação académica dos colaboradores não docentes 5 6 30% >6

OBJETIVOS OPERACIONAIS

1.º 

trimestre

21. Data de início de operacionalização da instalação técnica do Centro de Bioimagem NSA 2.º trimestre 25% 1.º trimestre

25% >50%

OO7: Sensibilizar a comunidade científica para a proteção da Propriedade Intelectual da FMUL.

23. Criação do Núcleo Go-To-Market (GTM) NSA 2 25% >2

25% 1.º trimestre

Ponderação 

40%

16. N.º de Participantes nos Cursos online de Apoio à Investigação 337 370 25% >370

30%

Objetivos / Indicadores
Valor 

2020

Meta  

2021
Peso Superação Desvios

O
E2

OO5: Desenvolver iniciativas para fomentar a investigação e a produção científica com ênfase na COVID-19.

OO6: Impulsionar o desenvolvimento do Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos (CTRS).

20. % de espaços laboratoriais entregues às Unidades do CTRS NSA 50%

Superação Desvios

O
E1

4. N.º de Inscritos nos Cursos de Simulação (Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos) NSA 120 30% >120

OO2: Implementar ações de melhoria contínua no ensino pré e pós-graduado.

8. Data da publicação do novo Regulamento Interno dos estudantes de 3.º ciclo NSA
2.º 

trimestre
20%

1.º 

trimestre

3. N.º de Colaboradores a dar apoio às avaliações online

20%

O
E4

OO12: Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-FMUL).

34. Data de publicação dos Relatórios de Auto-Avaliação dos Cursos Pré-Graduados 2019/2020 NSA
1.º 

trimestre
40% NSA

35. Data de publicação do Relatório de Meta-Avaliação do SIGQ-FMUL 2019/2020 NSA
1.º 

trimestre
40% NSA

30%

20%

2.º 

trimestre

1.º 

trimestre

Valor 

2020
Meta 2021 Peso

24. N.º de Ações de Sensibilização sobre Protecção de Propriedade Intelectual da FMUL NSA 4 100% >4

Ponderação 

20%
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Ind. 1 Ind. 14 Ind. 27 

Ind. 2 Ind. 15 Ind. 28

Ind. 3 Ind. 16 Ind. 29 

Ind. 4 Ind. 17  Ind. 30

Ind. 5 Ind. 18 Ind. 31 

Ind. 6  Ind. 19 Ind. 32 

Ind. 7 Ind. 20 Ind. 33

Ind. 8 Ind. 21 Ind. 34

Ind. 9 Ind. 22 Ind. 35

Ind. 10 Ind. 23 Ind. 36

Ind. 11 Ind. 24  Ind. 37

Ind. 12 Ind. 25 Ind. 38

Ind. 13 Ind. 26 Ind. 39

Ind. 40

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página Mentoring  site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/mentoring]

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página Solvin'It  site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/solvin-it]

Brochura

Site FMUL 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Página Alumni

Site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Parecer do Diretor aprovando os Relatórios de Auto-

Avaliação dos Cursos Pré-Graduados 2019/2020

Página Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-

planeamento-estrategico-e-qualidade]

Parecer do Diretor aprovando o Relatório de Meta-

avaliação do SIGQ-FMUL 2019/2020

Página Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-

planeamento-estrategico-e-qualidade]

Relatório de Atividades do Gabinete de 

Planeamento Estratégico e Qualidade

Ata do Concurso do Programa de Apoio Financeiro 

À Formação Académica dos Colaboradores Não 

Docentes

Relatório de Atividades

Área de Recursos Humanos e Vencimentos 

Relatório sobre o "Diagnóstico sobre o impacto do 

Regime Misto de Trabalho nos Colaboradores"

Página Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Qualidade site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-

planeamento-estrategico-e-qualidade]

Newsletter FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul/]

Relatório de Atividades do Gabinete de Relações 

Públicas e Internacionais (GRPI)

Site FMUL 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Newsletter FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul/]

Meios de comunicação da FMUL: Site, Instagram, 

Linked'in, Facebook, Twitter

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página Embaixador Mentoring site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/embaixador-

mentoring]

Relatório de Atividades do Gabinete de Relações 

Públicas, Internacionais e Comunicação

Site CODEM-PL

[https://codemlp.com.br/]

Relatório de Atividades da Área das Instalações, 

Equipamentos, Aprovisionamento e Tencologias da 

Informação 

Relatório de Atividades da 

Área dos Polos Administrativos;

Relatório de Atividades do

Instituto de Formação Avançada 

Relatório de Atividades da 

Área dos Polos Administrativos;

Relatório de Atividades do

Instituto de Formação Avançada 

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página Mentoring 2.0 site FMUL
[https://www.medicina.ulisboa.pt/mentoring-2-0]

Notícias site FMUL
(https://www.medicina.ulisboa.pt/job-talks-we-grow)

Relatório de Atividades do GAPIC

Relatórios sobre os Cursos de Apoio à Investigação do 

GAPIC

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação (CDI)  

Separador Literacia da Informação da Página da 

Biblioteca no site da FMUL
[https://www.medicina.ulisboa.pt/biblioteca]

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação (CDI)

Repositório.UL

[https://repositorio.ul.pt/]

Despacho do Diretor aprovando a  Estratégia de 

Uniformização das Regras de Afil iação

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação (CDI)  

Relatório de Atividades da Área das Instalações, 

Equipamentos, Aprovisionamento e Tencologias da 

Informação 

Relatório de Atividades da Área das Instalações, 

Equipamentos, Aprovisionamento e Tencologias da 

Informação 

Relatório de Atividades da 

Área Financeira e Patrimonial

Relatório de Atividades do Conselho Pedagógico (CP)

Relatório de Atividades da Área de Biblioteca e 

Informação (CDI)  

Página da Biblioteca no site da FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/biblioteca]

Fontes de verificação

Nova Imagem Merchandising

Site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Página WIP site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/workshops-de-

iniciacao-pedagogica]

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Relatório de Atividades da 

Área Académica

Despacho do Diretor aprovando o Regulamento de 

Mobilidade Académica

Despacho do Diretor aprovando o Regulamento Interno 

dos estudantes de 2.º ciclo

Despacho do Diretor aprovando o Regulamento Interno 

dos estudantes de 3.º ciclo

Relatório de Atividades da

Unidade de Formação Contínua

Página Formação Contínua site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/formacao-continua]

Relatório de Atividades do Gabinete de Comunicação 

(GC)

Site FMUL 

[https://www.medicina.ulisboa.pt/]

Newsletter FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul/]

Redes Sociais da FMUL: Instagram, Linked'in, Facebook, 

Twitter

Relatório de Atividades DEM 

Página DEM site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-inovacao-

e-empreendedorismo]

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Apoio ao Estudante 

Relatório de Atividades

Gabinete de Inovação e Empreendedorismo 

Página GIE site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/gabinete-de-

inovacao-e-empreendedorismo]

Relatório de Atividades do 

Gabinete de Comunicação

Protocolos registados na Direcção

Página Protocolos de Colaboração Internacionais 

site FMUL

[https://www.medicina.ulisboa.pt/protocolos-de-

colaboracao-internacionais]
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Orçamento (em milhões de euros)

Funcionamento (Despesas com pessoal + Aquisição de bens e serviços)

GLOSSÁRIO

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

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

NA (não atingiu) OE (Objetivo Estratégico)

Meios Disponíveis

18 698 620,00 €

Investigadores

Bolseiros

Docentes

Recursos Humanos

149

814

Planeados DesvioExecutados

655

21

7

180

863

Existentes

31.12.2020

644

21

7

Não-Docentes

Total

Estimado Executado
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ANEXO VI: Previsão das Receitas e Despesas para 2021 

 

Previsão das receitas próprias para 2021 por rúbrica orçamental (€) 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Orçamento 18 698 620 €

    OE 13 503 514 €

    FCT 752 998 €

    Fundos Europeus 133 325 €

    RP 4 308 783 €

Propinas Formação Inicial 1 573 129 €

Propinas de Mestrados e Doutoramentos 1 179 649 €

Protoc. de Ensino (Força Aérea, Escola Naval, IST) 459 692 €

Prestação de Serviços Laboratório 52 230 €

Prest. Serv. Outros (Fotoc.,Emol.Certi.,Equiv, Taxas) 469 762 €

Aluguer de espaços e equipamentos 447 139 €

Transferências Correntes (Inst. s/ fins lucrativos e Privadas e outras) 127 182 €

Juros 0 €

Orçamento 

2021
Receita
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Previsão da despesa para 2021 por rúbrica orçamental (€) 

 

Fonte: Área de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

 

 

 

 

  

Rubricas
Orçamento

2021

Despesas Pessoal 14 201 865 €

   Docentes e Investigadores 9 990 485 €

   Não Docentes 4 211 380 €

Aquisição de Bens 901 979 €

   Material Educação e Cultura (Biblioteca) 269 197 €

   Gastos com Reagentes 160 452 €

   Gastos Economato ( Mat. Secretaria e Toners) 30 815 €

    Limpeza e higiene 35 221 €

   Outros bens 406 294 €

Aquisição de Serviços 2 934 464 €

   Encargos das instalações (água, electricidade e gás) 869 946 €

   Limpeza e Higiene 443 893 €

   Comunicações 18 112 €

  Deslocação e estadas 69 227 €

   Vigilância e Segurança 354 767 €

   Conservação de Bens/Assistência Técnica 180 499 €

   Formação e Seminários 14 759 €

   Outros Serviços 983 261 €

Aquisições de bens de capital 514 641 €

   Informática (Hardware, Impressoras Fotocopiadoras) 176 050 €

   Despesas de Investimento (Obras, Equip. Básico, Equip. Adm.) 338 591 €

Juros e outros encargos 125 821 €

   Outros encargos financeiros 125 821 €

Transferências Correntes 19 850 €

   Transferências Instituições s/fins lucrativos, Outras, familias 19 850 €

Total 18 698 620 €
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