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ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO 
 

Tabela 1. Estudantes de doutoramento 2011 

Unidade Orgânica Nº  Nº bolseiros 
FCT 

Nº 
estrangeiros 

% bolseiros FCT % 
estrangeiros 

FCT 511 149 55 29 10,8 

FCSH 868 184 126 21 14,5 

Nova SBE 31 20 9 65 29,0 

FCM 213 25 18 12 8,5 

FD 88 ND 6 ND 6,8 

IHMT 62 18 27 29 43,5 

ISEGI 34 3 2 9 5,9 

ITQB* 145 137 40 94,5 27,6 

ENSP 68 1 0 1 NA 

NOVA 2020 537 283 26,6 14,0 

Fonte: RAIDES 2011 (dados provisórios) e Unidades Orgânicas. *Excluídos estudantes de doutoramento do IGC. ND – Não disponível. NA – Não aplicável 

 

 

Em 2011, a percentagem de estudantes de doutoramento estrangeiros era de 14% e a percentagem de estudantes de 

doutoramento que beneficiava de bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia era de 26,6%. O rácio estudantes de 

doutoramento/ETI com doutoramento (docentes e investigadores com doutoramento em termos de ETI, excluindo 

post-docs) era 1,94.  

 

  

Gráfico 1. Nº de estudantes de doutoramento e Nº estudantes/ETI doutorado 

   
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs). * Exclui alunos do IGC 
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Gráfico 2. Estudantes de doutoramento – percentagens de bolseiros e estrangeiros 

  
* Exclui alunos do IGC 

 

Gráfico 3. Estudantes de doutoramento 2005-2011 

   
  

Os dados (Gráfico 3) mostram um aumento significativo, com início em 2007, do número de estudantes de 

doutoramento, uma tendência interrompida de 2010 para 2011, onde se registou uma diminuição (os números 

definitivos serão apurados após a validação do RAIDES 2011 pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência - 

DGEEC).  

Quanto à internacionalização no 3º ciclo, a percentagem de estudantes de doutoramento estrangeiros tem vindo a 

aumentar ligeiramente, de 11,2% em 2009 para 12,3% em 2010 e para 14,0% em 2011. Já a percentagem de alunos 

que beneficiam de uma bolsa da FCT diminuiu de 30% em 2009 para 24% em 2010, voltando a registar um ligeiro 

aumento em 2011 (26,6%). 
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Tabela 2. Doutoramentos concluídos por ano lectivo, 2005/2006 a 2010/2011** 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

FCT 45 32 54 51 34 51 

FCSH 24 47 37 50 56 60 

Nova SBE 3 5 1 3 5 5 

FCM 6 3 11 9 7 3 

FD 4 0 0 2 4 0 

IHMT 5 4 7 7 11 14 

ISEGI 0 0 0 0 1 3 

ITQB 21 (22)# 20 (28)# 29 (33)# 17 (24)# 23 (27)# 27 (35)# 

ENSP 0 1 0 1 4 7 

NOVA 108 (109)# 112 (120)# 139 (143)# 140 (147)# 145 (149)# 170 (178)# 
** De 1 de Setembro do ano N a 31 de Agosto do ano N+1 - Fonte: Direcção de Serviços Académicos da Reitoria/Unidades Orgânicas 

# Inclui graus atribuídos a alunos do Instituto Gulbenkian de Ciência 

 

Gráfico 4. Doutoramentos concluídos/ETI Doutorado – de 2005/2006 a 2010/2011 

   
Fontes:  

Doutoramentos concluídos - Direcção de Serviços Académicos da Reitoria e Unidades Orgânicas. ** Exclui graus atribuídos a alunos do Instituto Gulbenkian de Ciência 

ETI docente/ investigador com doutoramento - Divisão de Apoio à Investigação e Divisão de Planeamento da Reitoria (INDEZ).. No ITQB consideraram-se 16 chefes de 

grupo de outras instituições que não são contabilizados no INDEZ. Foram incluídos os investigadores contratados pelos Laboratórios Associados e excluídos os post-

docs e os investigadores contratados nos Programas Ciência 2007 e 2008. Os investigadores contratados pelos Programas Ciência iniciaram os seus contratos em 2008 

ou 2009, pelo que ainda não decorreu tempo suficiente para que os seus estudantes tenham concluído o doutoramento   
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POST-DOCS 

Tabela 3. Post-docs 2011 

Unidade 
Orgânica 

Nº Nº bolseiros FCT Outras 
bolsas 

Nº 
estrangeiros 

% bolseiros % 
estrangeiros 

FCT 78 71 7 31 100,0 39,7 

FCSH 157 140 4 69 91,7 43,9 

Nova SBE 3 ND ND 2 ND 66,7 

FCM 21 19 2 1 100,0 4,8 

FD 7 ND ND 5 ND 71,4 

IHMT 4 2 0 2 50,0 50,0 

ISEGI 1 0 0 1 0,0 100,0 

ITQB/IBET 92 71 21 27 100,0 29,3 

ENSP 0 NA NA NA NA NA 

NOVA 363 303 34 138 92,8 38,0 
 

Fonte: Unidades Orgânicas. ND – Não Disponível. NA – Não Aplicável 

 

O rácio post-docs/ETI doutorado (docentes e investigadores ETI com doutoramento) foi de 0,35 em 2011. Trinta e oito 

por cento dos post-docs eram estrangeiros e a grande maioria (93%) recebia bolsa (da FCT ou de outras entidades 

financiadoras). 

 

Gráfico 5. Número de post-docs e post-docs/ETI doutorado 

  
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs). 

 

 

 

 

 

 

78

157

3
21 7 4 1

92

0

363

0

50

100

150

200

250

300

350

400

N
º 

d
e 

p
o

st
-d

o
cs

0,17

0,67

0,05

0,29

0,40

0,08
0,07

0,96

0,35

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

P
o

st
-d

o
cs

/E
TI

 d
o

u
to

ra
d

o



8 

 

Gráfico 6. Post-docs – percentagens de bolseiros e estrangeiros 

  

 

Gráfico 7. Post-docs 2005-2011 

  

 

  

100
91,7

ND

100

ND

50

0

100

NA

92,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
er

ce
n

ta
ge

m
 d

e 
b

o
ls

ei
ro

s

39,7
43,9

66,7

4,8

71,4

50

100

29,3

NA

38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
er

ce
n

ta
ge

m
 d

e 
es

tr
an

ge
ir

o
s

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

N
º 

d
e 

p
o

st
-d

o
cs

129

363

0

50

100

150

200

250

300

350

400

NOVA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011



9 

 

FINANCIAMENTO 

Tabela 4. Receita para investigação, consultoria e serviços 2011 

Receita TOTAL NOVA (Ensino, Investigação, 

Transferência de Tecnologia e Outras actividades) 
 149.062.795,46€ 

 
INVESTIGAÇÃO 

  

 
 
Financiamento da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (54,5% da receita total investigação) 

Plurianual 4.670.579,20€ 

Salários 

investigadores 

9.905.537,71€ 

Projectos 10.453.152,33€ 

 
Outro financiamento público nacional 
(11,4% da receita total investigação) 

 

Investigação 

 

2.062.222,64€ 

Consultoria/serviços 3.183.424,74€  

 
Financiamento Europeu  
(13,5% da receita total investigação) 

  

6.203.687,63€ 

 
Outro financiamento público internacional 
(0,93% da receita total investigação) 

  

428.715,33€ 

 
Financiamento privado 
(19,6% da receita total investigação) 

 

Investigação 

 

2.285.328,70€ 

Consultoria/serviços 6.699.850,19€  

 
Receita total investigação 

  
45.892.498,47€  

(30% da receita 

total da NOVA) 

Fonte: Unidades Orgânicas. Inclui as UO da NOVA e entidades do perímetro externo: Fundação da FCT, UNINOVA, IBET, ADISEGI, ILNOVA, ADMT, JURISNOVA e os 

Centros de Investigação CEH, CECL, CRIA, CETAPS e CIMJ 

 

 

Gráfico 8. Receita para investigação NOVA, por fonte de financiamento 2011 
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A receita para investigação representou 30% da receita total da NOVA em 2011 (os apuramentos foram realizados de 

acordo com os critérios definidos no RECIF – Recolha Complementar de Informação Financeira - e incluíram unidades 

do perímetro externo). Uma percentagem significativa da receita provém da FCT (54,5%) através de projectos de 

investigação, salários de investigadores e financiamento plurianual das unidades de investigação. O financiamento 

internacional (quase exclusivamente da UE) representa 14,4% da receita para investigação e o financiamento privado 

(incluindo consultoria, serviços e investigação) contribui com 19,6% da receita obtida.  

Gráfico 9. Receita para investigação NOVA e UOs, por fonte de financiamento 2011 

  
 

Gráfico 10. Receita para investigação NOVA e UOs, por ETI doutorado 2011 

  
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 
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Tabela 5. Evolução da receita 2009-2011 

RECEITA (€) 2009 2010 2011 

RECEITA TOTAL  
  

145.0033.595 

 

159.166.004 

 

149.062.795 

 

RECEITA PARA ENSINO 
Orçamento de Estado 

 

68.660.451 

 

 

77.026.319 

 

 

66.255.159 

 

Propinas  19.469.660 

 

20.319.871 

 

21.913.201 

 

Outro financiamento para ensino ND ND 2.503.928 

 
RECEITA PARA INVESTIGAÇÃO 
Financiamento público nacional (FCT e outras 

fontes) 

 

 

27.469.151 

 

 

33.887.675 

 

 

30.274.916 

Financiamento público international, incluindo UE  4.660.598 

 

5.759.506 

 

6.632.402 

 

Financiamento privado  10.032.120 

 

7.884.972 

 

8.985.179 

 

OUTRAS FONTES DE RECEITA 14.711.614 14.287.658 12.497.987 

ND – Não disponível  

Notas: Fonte RECIF. Inclui as UOs da NOVA e entidades do perímetro externo com atividades de investição e/ou prestação de serviços. 2009 inclui 

as UO da NOVA, Fundação da FCT, UNINOVA, IBET, ADISEGI, Centro de Estudos Históricos, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem, Centro em Rede 

de Investigação em Antropologia, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e Hospital Curry Cabral. 2010 inclui as UO da NOVA, Fundação da FCT, UNINOVA, IBET, 

ADISEGI, Centro de Estudos Históricos, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Centro de 

Investigação Media e Jornalismo, ILNOVA, Hospital Curry Cabral, JURISNOVA e Associação para o Desenvolvimento da Medicina Tropical. 2011 inclui as UO 

da NOVA, Fundação da FCT, UNINOVA, IBET, ADISEGI, Centro de Estudos Históricos, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem, Centro em Rede de 

Investigação em Antropologia, Centro de Investigação Media e Jornalismo, ILNOVA, JURISNOVA e Associação para o Desenvolvimento da Medicina Tropical 

 

 

Entre 2009 e 2010 a receita para investigação aumentou 13%; sublinhe-se que esse aumento derivou essencialmente 

de fundos nacionais e públicos, uma vez que o financiamento privado decresceu 18%. Entre 2010 e 2011 registou-se 

uma diminuição do financiamento público nacional (-11%), um aumento do financiamento internacional (+15%) e do 

financiamento privado (+14%). 

Gráfico 11. Evolução da receita para investigação na NOVA, por fonte de financiamento 
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PROJETOS NACIONAIS 

 
No concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia de 2010 para projetos em todos os domínios científicos, a 

percentagem de sucesso da NOVA foi de 14,9% (a média nacional foi de 14,1%). Consideraram-se para este 

apuramento apenas os projectos em que a UO da NOVA é instituição proponente, incluindo as entidades do 

perímetro externo Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNINOVA e IBET. Refira-se que a percentagem de 

sucesso da NOVA tem vindo progressivamente a aproximar-se da média nacional desde 2008, embora a percentagem 

do financiamento nacional assegurada se tenha mantido aproximadamente constante entre 2009 e 2010 (no concurso 

de 2010 corresponde a 10,9% do financiamento total nacional).  

De 2008 para 2009 o financiamento médio por projecto da NOVA diminuiu cerca de 12% (de 129.831€ para 114.355€) 

enquanto a nível nacional o financiamento médio por projecto se manteve aproximadamente constante (123.000 - 

124.000€). No concurso de 2010, o financiamento médio por projecto da NOVA foi de 106.517€ enquanto a média 

nacional foi de 108.650€.  

 

Tabela 6. Resultados da NOVA nos concursos FCT 2008, 2009 e 2010 (vs resultados nacionais) 

 NOVA/08 Portugal/08 NOVA/09 Portugal/09 NOVA/10 Portugal/10 

Propostas avaliadas 536 5452 437 4114 464 4395 

Projectos financiados 161 1410 83 698 69 619 

Taxa de sucesso 30% 25,9% 20,5% 17% 14,9% 14,1% 

Financiamento 

% do financiamento 

nacional 

21.798.557€ 

 

13,5% 

161.307.095€ 

 

9.491.436€ 

 

11% 

86.643.190€ 

 

7.349.692€ 

 

10,9% 

67.254.269€ 

Fonte: sítio web da FCT 

Nota: apenas se contabilizam projectos como Instituição Proponente (UO da NOVA, Fundação da FCT, UNINOVA e IBET) 
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Gráfico 12. Percentagem de sucesso no concurso de 2010 da FCT, por área científica (vs taxa nacional) 

 
Nota: os resultados desagregados por UO foram distribuídos na reunião do Colégio de Directores de Maio/2012 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Matemática (0)

Física (2)

Química e Bioquímica (11)

Ciências da Terra e do Espaço (0)

Ciências e Tecnologias do Mar (1)

Ciência Animal e Ciências Veterinárias (1)

Ciência e Engenharia dos Materiais (3)

Engenharia Civil e de Minas (1)

Estudos Africanos (0)

Ambiente e Alterações Climáticas (3)

Ciências Biológicas (9)

Ciências da Saúde (3)

Ciências Agronómicas e Florestais (3)

Engenharia Biológica e Biotecnologia (6)

Engenharia Mecânica (1)

Engenharia Química (3)

Engenharia Electrotécnica (1)

Engenharia Informática (2)

Economia e Gestão (5)

Ciências Sociais (1)

Ciências Políticas e Jurídicas (1)

Ciências e Políticas da Educação (1)

Psicologia (1)

Filosofia (2)

Ciências da Comunicação e Informação (1)

História (4)

Ciências da Linguagem e Est. Literários (0)

Estudos Artísticos (3)

Sistemas de Engenharia (0)

18,5%

18,1%

15,5%

19,5%

13,9%

13,5%

13,5%

13,6%

16,7%

11,1%

11,7%

12,0%

12,5%

14,1%

16,1%

18,7%

16,1%

12,6%

20,4%

12,8%

14,8%

14,2%

13,9%

17,9%

17,2%

20,5%

14,5%

13,0%

14,9%

0,0%

20,0%

19,0%

0,0%

33,3%

14,3%

10,3%

20,0%

0,0%

13,6%

14,1%

4,0%

10,3%

25,0%

20,0%

37,5%

10,0%

10,5%

33,3%

6,3%

50,0%

25,0%

100,0%

100,0%

33,3%

25,0%

0,0%

18,8%

0,0%

Projectos aprovados/submetidos (%)

Á
re

a 
ci

e
n

tí
fi

ca
 (

N
º 

p
ro

je
ct

o
s 

ap
ro

va
d

o
s 

N
O

V
A

)

Taxa de sucesso Nova Taxa de sucesso Nacional



14 

 

Gráfico 13. Percentagem do financiamento nacional obtida no concurso de 2009 da FCT, por área científica 

 
Nota: os resultados desagregados por UO foram distribuídos na reunião do Colégio de Directores de Maio/2012 
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FINANCIAMENTO EUROPEU (7ºPROGRAMA-QUADRO 2007 A 2011) 
A NOVA (FCT, ITQB, FCM, IHMT, ENSP e as entidades do perímetro externo UNINOVA, Fundação da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia e IBET) está ou esteve envolvida em 82 projetos distribuídos pelos vários programas. 

Gráfico 14. Número de projectos da NOVA por Programa do 7ºPQ 

 

Gráfico 15. Número de projectos da NOVA no Programa Cooperação, por tema 

 

Tabela 7. Distribuição dos projectos 7ºPQ, por Unidade Orgânica 
 Cooperation People Research 

for SME´s 

Infrastructures Science in 

Society 

Ideas 

(ERC) 

IMI INCO 

FCT
1

 28 5 1 
 

2 1 
  

FCSH 
 

2 
     

1 

FCM 1 1 
 

1 
    

IHMT 4 
  

1 
    

ITQB
2

 17 10 2 1 1 
 

1 
 

ENSP 2 
       

NOVA 52 18 3 3 3 1 1 1 
1
 inclui UNINOVA e Fundação da FCT; 

2
 inclui IBET; ERC – European Research Council; IMI – Innovative Medicines Initiative;  

INCO – International Cooperation. Fonte: Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) 
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PUBLICAÇÕES NOVA 

Tabela 8. Publicações 2009-2011 

 2009 2010 2011
a
 

Artigo ou Proceeding internacional
1
 (indexados à WoS e/ou a outras BD de referência) 1118 1268 1344 

Sub-conjunto de publicações indexadas à WoS 1009 1047 1089 

Outras publicações internacionais
2
  194 197 432 

TOTAL INTERNACIONAL 1312 1465 1776 
Publicações nacionais 

TOTAL 
761 

2073 
973 

2438 
1741 

3517 
*Apuramentos efectuado no CONVERIS considerando as publicações validadas.

a
 Em 2011 não foram contabilizadas as publicações da FD porque a informação não 

foi inserida. Os dados anteriores a 2009 não são apresentados, pois os critérios de agrupamento dos tipos de publicação e os métodos de recolha  não são 

comparáveis. 

1 Inclui “Article, letter or review in peer-reviewed journal” e “Article in conference proceedings with peer-reviewing” 

2 Inclui “Book as author; Book as editor/coordinator; Book chapter; Issue of journal as editor/coordinator; Article (book review or editorial)” 

 

O número de publicações em revistas indexadas à Web of Science tem aumentado ligeiramente. O número total de 

publicações nacionais e internacionais também aumentou mas este aumento resultará, em parte, da implementação 

do CONVERIS (deve-se à existência de um registo cada vez mais completo da produção científica da universidade). Os 

gráficos 16 e 17 mostram os rácios publicações/ETI doutorado. 

 

Gráfico 16. Publicações internacionais e nacionais por ETI doutorado 2009-2011 

   
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 
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Gráfico 17. Publicações WoS por ETI doutorado 

 

ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 

 

Gráfico 18. Impacto normalizado publicações WoS – Evolução 

 
Fonte: Estudos bibliométricos realizados pelo CWTS, Leiden 

0,99 1,04 1,07

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

NOVA

2009

2010

2011

0,82 0,8
0,88 0,87 0,89

1 1,03 1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2



18 

 

Gráfico 19. Highly cited papers – Evolução e áreas científicas 

  
* Fonte: Essential Science Indicators, Thomson Reuters™ (Web of Science) 

 

A NOVA tem 60 Highly Cited Papers com data de publicação 2002-2012. São os artigos que, na sua área científica, 

estão no Top 1% em função das citações recebidas quando comparados com os artigos publicados no mesmo ano e na 

mesma área científica. 

O aumento sustentado do número de highly-cited papers traduz um aumento do impacto das publicações da NOVA, 

evidente também nos resultados dos estudos bibliométricos conduzidos pelo Centre for Science and Technology 

Studies (CWTS) da Universidade de Leiden referentes às publicações 2000-2006, 2002-2008 e 2004-2010 (Gráfico 18). 
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PATENTES 

 

Em 2011 foram efectuados 4 pedidos de Patentes Nacionais; foram concedidas 6 Patentes Nacionais e 2 Patentes 

Europeias; Foi realizado 1 pedido de Patente Internacional e foram licenciadas uma Patente Nacional e uma Patente 

Internacional. 

 

Tabela 9. Patentes pedidas, concedidas e licenciadas 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Nº Pedidos de Patentes Nacionais Efectuados 6 4 12 15 12 2 4 55 

Nº Patentes Nacionais Concedidas 0 0 4 1 6 4 6 21 

Nº Pedidos de Patentes Europeias Efectuados 1 2 2 1 0 2 0 8 

Nº Patentes Europeias Concedidas 0 0 0 0 0 0 2 2 

Nº Pedidos de Patentes Internacionais Efectuados 1 2 2 4 5 6 1 21 

Nº Patentes Internacionais Concedidas 0 0 0 0 0 1 0 1 

Nº Patentes Nacionais Licenciadas 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nº Patentes Europeias Licenciadas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº Patentes Internacionais Licenciadas 0 0 3 1 0 0 1 5 

Fonte: Gabinete de Empreendedorismo UNL 

 

Gráfico 20. Pedidos de Patentes 2005-2011 
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ANEXO - PUBLICAÇÕES UNIDADES ORGÂNICAS 
 

Os apuramentos foram efectuados no CONVERIS considerando as publicações validadas pelas Unidades 

Orgânicas. Os dados anteriores a 2009 não são apresentados, pois os critérios de agrupamento dos tipos de 

publicação e o método de recolha não são comparáveis. 

Gráfico A1. Publicações internacionais por ETI doutorado 

 
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 

 

As publicações internacionais incluem: “Article, letter or review in peer-reviewed journal” e “Article in 

conference proceedings with peer-reviewing” indexados numa das bases de dados listadas no CONVERIS. 

Incluem também “Book as author”, “Book as editor/coordinator”, “Book chapter”, “Issue of journal as 

editor/coordinator” e “Article (book review or editorial)” classificados no CONVERIS como international. 

 

Gráfico A2. Publicações nacionais por ETI doutorado 

 
  ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 
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As publicações nacionais incluem: “Article, letter or review in peer-reviewed journal”, “Article in conference 

proceedings with peer-reviewing”, “Book as author”, “Book as editor/coordinator”, “Book chapter”, “Issue of 

journal as editor/coordinator” e “Article (book review or editorial)” classificados no CONVERIS como 

national. 

 

 

Gráfico A3. Publicações WoS por ETI doutorado 

 
ETI doutorado: inclui docentes e investigadores com doutoramento (excepto  post-docs) 

As publicações WoS correspondem ao sub-conjunto das publicações internacionais que têm WoS ID number 

(composto por 15 algarismos e que funciona como identificador único de cada publicação). 
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Os autores do ranking consideram que o método fraccional é a metodologia mais correcta para a contagem de publicações pois atribui menos peso às 

publicações resultantes de colaboração. Por exemplo: se existem 5 endereços na lista de afiliações de uma publicação e 3 pertencem à NOVA, a essa publicação 

será atribuída uma ponderação de 3 / 5 = 0.6 no cálculo dos indicadores para a NOVA. Os indicadores das figuras seguintes foram calculados usando este 

método. 

O indicador PP(top10%), a percentagem de publicações no top10% das mais citadas relativamente às publicações da mesma área e ano, é considerado pelos 

autores do ranking o mais importante indicador de impacto. Nas figuras seguintes as universidades aparecem por ordem decrescente de PP(top10%). 

TOP 25 (MUNDO) 

 

Inclui as 500 “maiores” 

universidades mundiais 

(com maior número de 

publicações indexadas na 

WoS de 2008 a 2011), das 

quais 214 são Europeias 

 



 

 

TOP 25 (EUROPA) 

 
 



 

UNIVERSIDADE PORTUGUESA MELHOR POSICIONADA (AVEIRO) 
9,3% top10 (#133 Europa/#306 Mundo) 

 

 
 



 

 PORTUGAL  

 
 

 
 
 

 

 Portugal Europa Mundo 

U Aveiro 1 133 306 
NOVA 2 162 353 
UTL 3 167 368 
UP 4 177 391 
UL 5 191 420 
UC 6 192 426 



 

E O BRASIL? 
Univ Federal de Santa Catarina: 5,8% top10 (#457) Univ São Paulo 5,4% top10 (#471) 

 
  

No que respeita ao impacto 

da investigação, o Brasil 

ainda tem algum caminho a 

percorrer: a “pior” 

portuguesa é “melhor” que 

a universidade brasileira 

melhor posicionada. Mas 

não será preciso muito 

tempo para a situação 

mudar, apenas o necessário 

para as colaborações 

internacionais originarem 

publicações e receberem 

citações.   



 

 
RANKING DE LEIDEN  - INDICADORES DE IMPACTO 
 

Segundo os autores do ranking, o método fracional de contagem de publicações é a metodologia mais correcta: “The full counting method gives equal weight to all 

publications of a university. The fractional counting method gives less weight to collaborative publications than to non-collaborative ones. For instance, if the address list of a 

publication contains five addresses and two of these addresses belong to a particular university, then the publication has a weight of 2 / 5 = 0.4 in the calculation of the indicators 

for this university. The fractional counting method leads to a more proper field normalization of impact indicators and to fairer comparisons between universities active in 

different fields. Fractional counting is therefore regarded as the preferred counting method in the Leiden Ranking”. 

 

Todas as tabelas apresentadas abaixo utilizam os indicadores calculados utilizando o método fracional para contabilizar as publicações 

 

2.1 RANKING GLOBAL (ALL SCIENCES)  

 PP(top10%) MNCS Ranking Portugal Ranking Europa Ranking Mundo 

U Aveiro 9,3 0,94 1 133 306 
NOVA 8,5 0,91 2 162 353 
UTL 8,1 0,87 3 167 368 

UP 7,7 0,86 4 177 391 

UL 6,9 0,78 5 191 420 

UC 6,8 0,78 6 192 426 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%)  

 

MNCS - Mean Normalized Citation Score – The average number of citations of the publications of a university, normalized for field differences and publication year. An MNCS value of two for 

instance means that the publications of a university have been cited twice above world average. Author self citations are excluded. 

PP(top 10%) - proportion of top 10% publications -  The proportion of the publications of a university that, compared with other publications in the same field and in the same year, belong to the 

top 10% most frequently cited. 

 



 

2.2 RANKINGS POR ÁREA CIENTÍFICA 

 

2.2.1. LIFE AND EARTH SCIENCES 

 Ptop10% MNCS Ranking Portugal  Ranking Europa  Ranking Mundo  
NOVA 10,9 1,08 1 106 225 

UC 9,0 0,9 2 139 298 

UTL 8,9 0,92 3 140 299 

UP 8,0 0,89 4 157 339 

UL 6,5 0,78 5 180 406 

U Aveiro 5,6 0,75 6 193 437 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%)  

 

 
 
 
SUBFIELDS: agricultural engineering, agriculture, dairy & animal science,agriculture, multidisciplinary,agronomy,behavioral sciences, 

biodiversity conservation,biology,biotechnology & applied microbiology,ecology,engineering, environmental,entomology,environmental sciences, 

evolutionary biology,fisheries,food science & technology,forestry,geochemistry & geophysicskgeography, physical Geology,geosciences, multidisciplinary,horticulture, 

imaging science & photographic technology,limnology,marine & freshwater biology,mathematical & computational biology, 

meteorology & atmospheric sciences,microbiology,mineralogy,mycology,oceanography,ornithology,paleontology,parasitology,plant sciences,remote sensing, 

soil science,veterinary sciences,water resources,zoology 

  



 

2.2.2. BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES 

 Ptop10% MNCS Ranking Portugal  Ranking Europa  Ranking Mundo  

UC 8,1 0,92 1 151 317 
UL 8,0 0,85 2 154 321 

U Aveiro 7,8 0,81 3 157 328 

UTL 6,9 0,69 4 175 368 

UP 6,7 0,8 5 177 378 

NOVA 4,7 0,7 6 200 445 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%)  

 

SUBFIELDS: Allergy, anatomy & morphology, andrology, anesthesiology, audiology & speech-language pathology, biochemical research methods, biochemistry & molecular biology, Biophysics,  

cardiac & cardiovascular systems, cell & tissue engineering, cell biology, chemistry, medicinal, clinical neurology, critical care medicine, dentistry/oral surgery & medicine,dermatology, 

developmental biology,emergency medicine,endocrinology & metabolism,engineering, biomedical,gastroenterology & hepatology,genetics & heredity, geriatrics & gerontology, 

health care sciences & services,hematology,immunology,infectious diseases,integrative & complementary medicine,materials science, biomaterials, medical informatics, 

medical laboratory technology,medicine, general & internal,medicine, legal,medicine, research & Experimental,neuroimaging,neurosciences,nursing, nutrition & dietetics, 

obstetrics & Gynecology,oncology,ophthalmology,orthopedics,otorhinolaryngology,pathology,pediatrics,peripheral vascular disease,pharmacology & pharmacy,physiology, 

primary health care,psychiatry,public, environmental & occupational health,radiology, nuclear medicine & medical imaging,rehabilitation,reproductive biology,respiratory system,rheumatology, 

sport sciences,substance abuse,surgery,toxicology,transplantation,tropical medicine,urology & nephrology,virology, 

 

2.2.3 NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING  

 Ptop10% MNCS Ranking Portugal Ranking Europa  Ranking Mundo  

U Aveiro 11,7 1,07 1 69 191 
NOVA 10,0 0,99 2 106 263 
UP 9,1 0,95 3 135 310 

UTL 7,5 0,87 4 171 385 

UL 6,4 0,76 5 184 419 

UC 5,4 0,67 6 196 454 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%)  

 

SUBFIELDS: acoustics,astronomy & astrophysics,chemistry, analytical,chemistry, applied,chemistry, inorganic & nuclear,chemistry, multidisciplinary,chemistry, organic,chemistry,  

physical construction & building technology,crystallography,electrochemistry,energy & fuels,engineering, aerospace,engineering, chemical,engineering, civil,engineering, geological,engineering,  

marine engineering, mechanical,engineering, multidisciplinary,engineering, ocean,engineering, petroleum,instruments & instrumentation,materials science, ceramics, 

materials science, characterization & testing,materials science, coatings & films,materials science, composites,materials science, multidisciplinary,materials science, paper & wood, 

materials science, textiles,mechanics,metallurgy & metallurgical engineering,microscopy,mining & mineral processing,nanoscience & nanotechnology,nuclear science & technology,optics, 

physics, applied,physics, atomic, molecular & chemical,physics, condensed matter,physics, fluids & plasmas,physics, mathematical,physics, multidisciplinary,physics, nuclear,physics, particles & fields, 

polymer science,spectroscopy,thermodynamics 



 

2.2.4 MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE  

 Ptop10% MNCS Ranking Portugal  Ranking Europa  Ranking Mundo  

UTL 8,6 0,89 1 114 269 
NOVA 8,5 0,79 2 117 273 
U Aveiro 8,0 0,85 3 129 297 

UP 7,1 0,8 4 150 344 

UL 6,8 0,73 5 157 356 

UC 6,4 0,68 6 166 375 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%) 

 

SUBFIELDS: automation & control systems,computer science, artificial intelligence,computer science, cybernetics,computer science, hardware & architecture,computer science, information systems, computer science, 

interdisciplinary applications,computer science, software engineering,computer science, theory & methods,engineering, electrical & electronic,engineering, industrial, 

engineering, manufacturing,logic,mathematics,mathematics, applied,mathematics, interdisciplinary applications,operations research & management science,robotics, 

statistics & probability,telecommunications,transportation science & technology 

 

2.2.5 SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 Ptop10% MNCS Ranking Portugal  Ranking Europa  Ranking Mundo  

UTL 11,3 0,97 1 27 99 
NOVA 7,6 0,85 2 105 258 
UC 4,6 0,65 3 136 323 

UP 4,3 0,59 4 139 328 

UL - - - - - 

U Aveiro - - - - - 

Universidades ordenadas pelo resultado de PP(top10%). Produção indexada da UA e UL é muito baixa p/ calcular indicadores 
 

 

SUBFIELDS: agricultural economics & policy,anthropology,archaeology,architecture,area studies,art,asian studies,business,business, finance,classics,communication,criminology & penology, 

cultural studies,dance,demography,economics,education & educational research,education, scientific disciplines,education, special,environmental studies,ergonomics,ethics,ethnic studies,family studies,film, radio, 

television,folklore,geography,gerontology,health policy & services,history,history & philosophy of science,history of social sciences,hospitality, leisure, sport & tourism, 

humanities, multidisciplinary,industrial relations & labor,information science & library science,international relations,language & linguistics theory,law,linguistics,literary reviews,literary theory & criticism,literature, 

literature, african, australian, canadian,literature, american,literature, british isles,literature, german, dutch, scandinavian,literature, romance,literature, slavic,management, 

medical ethics,medieval & renaissance studies,music,philosophy,planning & development,poetry,political science,psychology, applied,psychology, biological,psychology, clinical, 

psychology, developmental,psychology, educational,psychology, experimental,psychology, mathematical,psychology, multidisciplinary,psychology, psychoanalysis,psychology, social, 

public administration,religion,social issues,social sciences, biomedical,social sciences, interdisciplinary,social sciences, mathematical methods,social work,sociology,theater,transportation, 

urban studies,women's studies 

 



 

RANKING DE LEIDEN 2013  - INDICADORES DE COLABORAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 
Uma vez que são indicadores de colaboração, são calculados utilizando full counting of publications, isto é, dando igual peso a todas as publicações. Por 

exemplo: uma publicação da NOVA em colaboração com mais seis instituições é contabilizada da mesma forma que uma publicação apenas com autores da NOVA. 

 

1. INTERNACIONALIZAÇÃO  

Percentagem de publicações em colaboração internacional 

Rank Universidade P PP(int collab) 

1 Univ Lisbon 4214 56.0% 

2 Univ Coimbra 4102 51.6% 

3 Univ Nova Lisboa 3278 51.4% 

4 Univ Aveiro 3902 51.3% 

5 Tech Univ Lisbon 5384 49.4% 

6 Univ Porto 7234 48.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

The average geographical collaboration distance (in km) of the publications of a university, where the geographical collaboration distance of a publication equals the largest geographical distance 

between two addresses mentioned in the publication's address list 

 

Distância geográfica média da colaboração  

Rank Universidade P MGCD (km) 

1 Univ Lisbon 4214 3001 

2 Univ Coimbra 4102 2670 

3 Univ Aveiro 3902 2472 

4 Tech Univ Lisbon 5384 2446 

5 Univ Porto 7234 2387 

6 Univ Nova Lisboa 3278 2325 



 

2. COLABORAÇÃO COM EMPRESAS  

Percentagem de publicações em colaboração com empresas 

Rank Universidade P PP(UI collab) 

1 Univ Aveiro 3902 4.8% 

2 Univ Coimbra 4102 4.6% 

3 Univ Nova Lisboa 3278 3.9% 

4 Univ Porto 7234 3.8% 

5 Tech Univ Lisbon 5384 3.2% 

6 Univ Lisbon 4214 2.4% 

 
The proportion of the publications of a university that have been co-authored with one or more industrial partners  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RANKING DE LEIDEN  - EVOLUÇÃO 2010, 2012, 2013 
 

Para ser possível analisar a evolução desde 2010, nas tabelas seguintes os indicadores foram calculados considerando full counting of publications, isto é, dando 

igual peso a todas as publicações. Por exemplo: uma publicação da NOVA em colaboração com mais seis instituições é contabilizada da mesma forma que uma 

publicação apenas com autores da NOVA. 
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2012 2013

EXCELÊNCIA

PRODUÇÃO, P 
  

 

2010 2012 2013 

NOVA 3050 3287 3278 

U Lisboa 3881 4123 4214 

UTL 5334 5697 5384 

U Porto 6070 6701 7234 

U Coimbra 3781 4123 4102 

U Aveiro 3711 4047 3902 

IMPACTO, MNCS 
  

 

2010 2012 2013 

NOVA 0,97 1 0,96 

U Lisboa 0,97 0,99 0,96 

UTL 1,06 1,07 0,95 

U Porto 1,05 1,06 0,96 

U Coimbra 0,94 0,97 0,97 

U Aveiro 0,94 1,01 0,95 

EXCELÊNCIA, PP(top10%) 

 

2012 2013 

NOVA 9,5 9,1 

U Lisboa 9,4 8,6 

UTL 10,7 9,2 

U Porto 10,4 9,1 

U Coimbra 9,4 9,1 

U Aveiro 10,6 9,7 
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Disclaimer notice 

The SIR reports ARE NOT LEAGUE 

TABLES. The ranking parameter – the 

scientific output of institutions - 

should be understood as a default 

rank, not our ranking proposal. The 

only goal of this report is to 

characterize research outcomes of 

organizations so as to provide useful 

scientometric information to 

institutions, policymakers and research 

managers so they are able to analyze, 

evaluate and improve their research 

results. If someone uses this report to 

rank institutions or to build a league 

table with any purpose, he/she will do 

it under his/her own responsibility. 

(fonte: http://www.scimagoir.com/)

 

 

Publicações indexadas à Scopus 2007-2011 
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Universidades Portuguesas – SCIMAGO IBEROAMERICANO 2013 

 

Por ordem decrescente de impacto normalizado (IN) 

 P  
 

CI 
 

IN 
 

Q1 (Top 25% Journals) 
 

EXC (Top 10%) 
 

Universidade de Aveiro 6743 46.64 1.26 48.9 14.17 

Universidade do Minho 5523 43.06 1.24 43.76 12.23 

Universidade Técnica de Lisboa 11553 44.27 1.24 43.5 13.07 

Universidade de Coimbra 7162 45.32 1.23 48.25 12.9 

Universidade do Porto 12904 44.25 1.21 51.02 13.12 

Universidade Nova de Lisboa 5785 45.46 1.17 51.01 12.71 

Universidade de Lisboa 7220 51.44 1.14 53.38 11.75 

Universidade do Algarve 1970 51.32 1.0 46.7 10.57 

 

Por ordem decrescente de EXC (Top10%) 

 P  
 

CI 
 

IN 
 

Q1 (Top 25% Journals) 
 

EXC (Top 10%) 
 

Universidade de Aveiro 6743 46.64 1.26 48.9 14.17 

Universidade do Porto 12904 44.25 1.21 51.02 13.12 

Universidade Técnica de Lisboa 11553 44.27 1.24 43.5 13.07 

Universidade de Coimbra 7162 45.32 1.23 48.25 12.9 

Universidade Nova de Lisboa 5785 45.46 1.17 51.01 12.71 

Universidade do Minho 5523 43.06 1.24 43.76 12.23 

Universidade de Lisboa 7220 51.44 1.14 53.38 11.75 

Universidade do Algarve 1970 51.32 1.0 46.7 10.57 

 

Período das publicações (Scopus): 2007-2011 (FULL COUNTING, TODAS AS PUBLICAÇÕES TÊM O MESMO PESO) 

P – nº de publicações; CI – Colaboração internacional (% de publicações em colaboração internacional); IN – Impacto normalizado (Ratio between the average scientific impact of an 

institution and the world average impact of the same time frame and subject area of publications indexed in Scopus); Q1 - % de publicações no conjunto de revistas de maior impacto 

segundo o Scimago Journal Rank (Top 25% Journals); EXC – Excellence rate (% de publicações no Top 10% das mais citadas) 
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EVOLUÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 2010-2013  
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INDICADORES E MÉTODO DE CONTAGEM DAS PUBLICAÇÕES 

LEIDEN 

IMPACTO - Mean Normalized Citation Score – The average number of citations of the publications of a university, normalized for field differences and publication year. A 

value of two means that the publications of a university have been cited twice above world average. 

EXCELÊNCIA - proportion of top 10% publications -  The proportion of the publications of a university that, compared with other publications in the same field and in the 

same year, belong to the top 10% most frequently cited. 

MÉTODO DE CONTAGEM DE PUBLICAÇÕES – FULL COUNTING 

SCIMAGO 

IMPACTO - Item Oriented Field Normalized Citation Score - The normalization of the citation values is done on an individual article level. The values show the relationship 

between an institution's average scientific impact and the world average set to a score of 1. A score of 0.8 means the institution is cited 20% below world average and 1.3 

means the institution is cited 30% above average. 

EXCELÊNCIA  - Excellence rate indicates the amount (in %) of an institution’s scientific output that is included into the set of the 10% of the most cited papers in their 

respective scientific fields. 

MÉTODO DE CONTAGEM DE PUBLICAÇÕES – FULL COUNTING 
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LEIDEN (Web of Science) versus SCIMAGO (Scopus) 
 
LEIDEN           SCIMAGO 
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LEIDEN           SCIMAGO 

  
 

NOTA IMPORTANTE: Esta comparação só se pode fazer directamente entre a edição Leiden 2012 (publicações 2005-2009 indexadas à WoS) e a edição 

Scimago 2011 (publicações 2005-2009 indexadas à Scopus).  

Para as outras edições há diferenças entre os dois rankings nos períodos que consideraram: 

Scimago 2010 (2003-2008)  Leiden 2010 (2004-2008) 

Scimago 2011 (2005-2009)  Leiden 2012 (2005-2009) 

Scimago 2012 (2006-2010)  Não Disponível 

Scimago 2013 (2007-2011)  Leiden 2013 (2008-2011) 
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Divisão de Apoio à Investigação e ao Desenvolvimento Institucional, 20 de junho de 2013 
 

RESULTADOS DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS NAS VÁRIAS DIMENSÕES CONSIDERADAS NO  
RANKING THE 100 UNDER 50 2013 vs (2012) 
 

POSIÇÃO AVEIRO 66 (66) 
 

MINHO 74 (ND)  
 

NOVA 92 (85) 
 

Overall score 36.3 (29.8) 
 

34.1 (nd) 30.2 (24.6) 

Teaching  

 

26.9 (21.3) 21.9 (nd) 24.6 (23.0) 

International 

outlook 

48.7 (48.4) 
 

44.1 (nd) 51.8 (48.3) 

Industry income 39.9 (34.7) 
 

32.2 (nd) 37.9 (38.3) 

Research 29.8 (22.2) 
 

26.9 (nd) 23.2 (15.5) 

Citations 49.0 (40.9) 
 

51.2 (nd) 36.9 (28.3) 

Assinalado a azul o valor mais elevado em cada dimensão na edição 2013 

Resultados da edição de 2012 entre parenteses 
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  NOVA Portugal 

Propostas 

avaliadas 
537 5126 

Projetos 

financiados 
99 635 

Taxa de sucesso 18,4% 12,4% 

Financiamento 
% do 

financiamento 

nacional 

13.058.971€ 
  

14,3% 

91.571.024€ 

 

Fonte: sítio web da FC&T 
 
Nota: apenas se contabilizam projetos como Instituição Proponente (UO da NOVA, Fundação da FCT, UNINOVA ou 

IBET) 
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Programas de Doutoramento avaliados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - 2013

Unidade 

Orgânica
Nome do Doutoramento Tipo

Instituição 

Proponente
Instituições Participantes

Situação do 

Programa

O programa foi 

selecionado?

N.º bolsas 

atribuídas para 

2013-2017

Valor do 

financiamento 

complementar

DocTele National IST-UTL
UTL, UNL, ISCTE-IUL, UBI, 

UC, IT
em curso Não

SMART - Soft Matter Assembly Research 

and Training
National CFTC-UL

CFTC-UL, CFMC-UL, CQE-

IST, CQ-UC, CENIMAT-UNL
em curso Não

AdvaMTech - Materiais e Processamento 

Avançados
National FCT-UNL

FCT-UNL, ICEMS-IST, 

CEMUC-UC, UIDMTP-UBI, 

CICECO-UA, UP, UM

a criar Sim 24 40.000,00 €

Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável
National UL

SIM-UTL, CENSE-UNL, 

CEHIDRO, ICS
em curso Não

Nanosciences and Nanotechnologies - 

Nano@nova
National UNL

FCT-UNL (CENIMAT/I3N, 

CQFB/REQUIMTE, CEFITEC, 

CIGMH), ITQB, IHMT 

(CMDT, UPMM)

a criar Não

Energy and Bioenergy National FCT-UNL

EE-UM, LNEG, FCT-UNL 

(UBIA, CTS, CEFITEC, 

REQUIMTE, CENIMAT)

em curso *

Radiation Biology and Biophysics 

Doctoral Training Programme
International UNL

FCT-UNL (CEFITEC, 

REQUIMTE), Q.U. Belfast, 

U. Innsbruck, The Open 

Univ., CSIC

a criar Sim 24 80.000,00 €

Bioengenharia (MIT Portugal) International UNL UNL, UM, IST, UC, MIT em curso *

Química de Materiais Avançados National UC
UC, REQUIMTE-UNL, UE, 

UA
em curso Não

Química Sustentável National UNL UNL, UP, UA em curso Sim 40 134.000,00 €

Ciência e Tecnologia Fotoquímica National UC
UC, CQFB-UNL, UTL (CQE, 

CQFM)
a criar Não

EngIQ - Engenharia da Refinação, 

Petroquímica e Química
with Industry UP UP, UA, UC, UNL, UTL em curso Sim 24 80.000,00 €

PDEngQ-IPS - Chemical and Biochemical 

Engineering: Process Intensification and 

Sustainability

National UNL UNL,UA, UC, UP em curso Não

Engenharia Biomédica National FCT-UC
UC (FCT, IBILI, ISR, CI), FC-

UL, FCT-UNL
em curso Não

Física Aplicada e Engenharia Física National FCT-UC

FCT-UC, LIFEP (Coimbra), CI-

FCT-UC, FC-UL, FCT-UNL, 

INNN (Aveiro), UA

em curso Sim 24 80.000,00 €

Catálise e Sustentabilidade National IST-UNL
IST-UTL, FC-UL, UC, FCT-

UNL
em curso Sim 24 80.000,00 €

Conservation and Restoration of Cultural 

Property
National FCT-UNL

MNE-IICT, IEM, IHA-FCSH-

UNL, FCT-UNL (VICARTE, 

REQUIMTE, ITN-IST-UTL)

em curso Sim 24 120.000,00 €

Matemática International FCT-UNL
CMAF-UL, CMA-FCT-UNL, 

CMU, UFF
em curso Não

Associação de Programas Doutorais UNL 

(Estatística e Gestão do Risco) e UE 

(Matemática, especialidade Estatística)

National FCT-UNL CMA-FCT-UNL, UE, CIMA em curso Não

Construção e Reabilitação Eco-eficientes National IST-UTL
UTL, UNL, UC, UP, UM, 

LNEC
a criar Sim 36 120.000,00 €

Existente com novas instituições parceiras

-

FCT

* a reclamar

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

-

-

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

Observações

Existente com novas instituições parceiras

-

-

-

Existente com novas instituições parceiras

-

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras

Existente com novas instituições parceiras



Programas de Doutoramento avaliados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - 2013

Unidade 

Orgânica
Nome do Doutoramento Tipo

Instituição 

Proponente
Instituições Participantes

Situação do 

Programa

O programa foi 

selecionado?

N.º bolsas 

atribuídas para 

2013-2017

Valor do 

financiamento 

complementar

Existente com novas instituições parceiras

FCT

Observações

Estudos sobre a Globalização National FCSH CENSE-FCT, CESNOVA-FCSH em curso Sim 20 60000 -

Estudos Artísticos - Arte e Mediações National FCSH IFL, INET-MD, IHA, FCSH em curso Sim 16 35200 -

Estudos sobre Argumentação International FCSH
IFL, Univ. Amesterdão, 

Univ. Lugano, FCSH
em curso Não

Será submetida à FCT apenas esta 

especialização do Doutoramento 

em Ciências da Comunicação.

Estudos Urbanos National FCSH ISCTE, CESNOVA, FCSH em curso Não -

História National FCSH
CHAM, IHC, IEM, Instituto 

Oriental, FCSH
em curso Não foi submetido

Linguística: Conhecimento 

Representação e Uso
National FCSH CLUNL, FCSH em curso Sim 16 36000

Será submetida à FCT apenas esta 

especialização do Doutoramento 

em Linguística.

Museologia e Património National FCSH

IHA, FCRB, CES, CEAA, 

REQUIMTE, CEA, 

UNIDCOM, FCSH

em curso Não
A candidatura não foi validada 

por faltar um documento.

Antropologia: Património Imaterial National FCSH ISCTE, CRIA, IELT, FCSH em curso Sim 16 80000

Será submetida à FCT apenas esta 

especialização do Doutoramento 

em Antropologia.

Literatura Portuguesa National FCSH
E-Lab, CIAC (Univ.e do 

Algarve), FCSH
em curso Não

Será submetida à FCT apenas esta 

especialização do Doutoramento 

em Estudos Portugueses.

Tradução e Terminologia National FCSH
Univ. de Aveiro, CLUNL, 

FCSH
em curso Não -

Doctoral Program in Economics and 

Finance
National Nova SBE Nova SBE, INOVA a criar Sim 20 91500

Doctoral Program in Management National Nova SBE Nova SBE, INOVA em curso Não

Tropical knowledge and management International Nova SBE
NovaAfrica, outras UO da 

UNL
a criar Não

Stem Cell Manufacturing for 

Regenerative Medicine (SCM4RM)
International IBB-IST

IMM, CEDOC, ITQB, FCM-

UNL, IST-UTL, FM-UL
a criar Sim 40 134.000 €

Células Estaminais National
Universidade do 

Algarve
CEDOC, FCM a criar Sim 36 120.000 €

Envelhecimento e Doenças Crónicas National
Fac. Medicina da 

Univ. Coimbra

CEDOC, IBILI (FM-UC), CNC 

(UC), ICVS/3B's (Univ. 

Minho)

a criar Sim 36 120.000 €

FD NOVA/PhD LAW National FD CEDIS, FD em curso Não

Nova SBE

FCSH

«A decisão final sobre quais destas candidaturas serão enviadas pela Faculdade será tomada 

apenas no Conselho Científico do próximo dia 15 de fevereiro.

Sabendo-se que a FCSH tem 23 cursos de doutoramento, gostaria de tornar claro que temos 

vindo a fazer um trabalho de tomada de decisão sobre as candidaturas a apresentar que 

envolveu a aferição dos seguintes critérios:

- Track-record de produtividade científica dos membros da equipa;

- Interdisciplinaridade das propostas;

- Qualidade absoluta das propostas;

- Benchmarking face a outras propostas que possam surgir a nível nacional. 

Foi decisão da FCSH apresentar apenas propostas de cursos já acreditados pela A3ES.

Neste momento, ainda estão em apreciação as seguintes propostas, prevendo-se que este 

conjunto venha a ser menor.» Prof. João Costa

-

FCM

1. Este ciclo de estudos ainda não existe. Atualmente, estão em curso dois doutoramentos (um em Economia e outro em Finanças), 

que a Nova SBE pretende fundir para criar um Doutoramento em Economia e Finanças.

2. Ainda não submetido à A3ES.

-

-

Ainda não submetido à A3ES.

Ainda não submetido à A3ES.

«O programa funciona com base nos programas acreditados das 3 Universidades. Os alunos fazem cursos na sua Universidade e 

nas outras duas, que são depois creditados na sua Universidade. No fim ficam com o grau dessa Universidade. Se conseguirmos 

que o programa seja aprovado pela FCT então pediremos acreditação junto da A3ES.» Prof. Duarte Barral 



Programas de Doutoramento avaliados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - 2013

Unidade 

Orgânica
Nome do Doutoramento Tipo

Instituição 

Proponente
Instituições Participantes

Situação do 

Programa

O programa foi 

selecionado?

N.º bolsas 

atribuídas para 

2013-2017

Valor do 

financiamento 

complementar

Existente com novas instituições parceiras

FCT

Observações

Gestão de Informação National ISEGI ISEGI, CEGI em curso Não

Information Systems for Organizational 

and Social Innovation 
National

Universidade do 

Minho

Universidade do Minho, 

ISEGI-NOVA, ISCTE-IUL, 

ISEG-UTL, Algoritmi 

(Universidade do Minho), 

ADETI (ISCTE-IUL), CEGI 

(ISEGI), Advance (ISEG).

a criar Não

Biociências Moleculares/Molecular 

Biosciences
National ITQB FCT, ITQB a criar Sim 44 40.000

INDP - International Neuroscience 

Doctoral Programme / Programa 

Internacional de Doutoramento en 

Neurociencias.

National ITQB
IGC, Fundação 

Champalimaud, ITQB, ISPA
a criar Sim 32 0

IBB- Biologia Integrativa e Biomedicina / 

Integrative Biology and Biomedicine
National UNL

IGC, Fundação 

Champalimaud, ITQB, ISPA
a criar Sim 36 0

International PhD Programme on Global 

and Tropical Health
International IHMT ICCTI, FioCruz, IHMT a criar Não

Human Genetics and Infectious Diseases National IHMT IHMT, CMDT, FCM, CIGMH em curso Não

ENSP
Advanced Studies in Public Health - The 

Four Schools PhD Programme
National ENSP

ISPUP/UP, IHMT/UNL, 

CMDT/UNL, UIDC/UP, 

ENSP/UNL

a criar SIM 20 57500

ISEGI

-

Ainda não submetido à A3ES.

A submeter à A3ES.

ITQB

A aguardar acreditação prévia pela A3ES.

A aguardar acreditação prévia pela A3ES.

-

-

IHMT

A aguardar acreditação prévia pela A3ES.
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8. 	  EMPREENDEDORISMO	  
	  

8 .1 . 	  ENQUADRAMENTO	  
Em	   2012,	   em	   estreita	   colaboração	   com	   as	   várias	   UO	   e	   através	   do	   Conselho	   de	  
Empreendedorismo	  coordenado	  pela	  Dr.ª	  Joana	  Mendonça	  e	  de	  acordo	  com	  as	  orientações	  do	  
Pró-‐Reitor	   responsável	   pelo	   pelouro	   do	   Empreendedorismo	   (Prof.	   Doutor	   Paulo	   Soares	   de	  
Pinho),	  o	  Gabinete	  de	  Empreendedorismo	  centrou-‐se	  no	  desenvolvimento	  de	  novas	   iniciativas	  
com	   diferentes	   vertentes:	   estimular	   a	   cultura	   empreendedora,	   capacitar	   os	   alunos	   para	   a	  
constituição	  das	  suas	  empresas	  e	  promover	  a	  multidisciplinaridade	  e	  o	  cruzamento	  de	  culturas.	  

	  

8.2. 	  ÁREAS 	  DE 	  ATUAÇÃO	  

8.2.1.	  Formação	  em	  Empreendedorismo	  

Relativamente	  à	  área	  de	  Formação	  foram	  desenvolvidas	  as	  seguintes	  iniciativas:	  

Cadeira	   de	   mestrado	   –	   Creating	   and	   Managing	   Entrepreneurial	   Ventures	   -‐	   esta	   cadeira	   foi	  
dirigida	  a	  estudantes	  de	  mestrado	  de	  2.º	  ciclo	  de	  todas	  as	  UO	  da	  NOVA	  e	  abordou	  a	  temática	  do	  
empreendedorismo.	   Foram	   lecionadas	   39	   horas	   em	   13	   sessões.	   Estiveram	   envolvidos	   oito	  
docentes	  (Nova	  SBE,	  FCT,	  FCSH	  e	  FD)	  e	  40	  estudantes	  (FCT	  19,	  FCSH	  10,	  Nova	  SBE	  4,	  FD	  4,	  ISEGI	  
3).	  

Seminários	  NOVA	   Idea	   Competition	  –	   no	   âmbito	   do	   Concurso	   Interno	   de	   Planos	   de	  Negócio,	  
foram	  oferecidos	  aos	  participantes	   três	  seminários	  dedicados	  ao	  tema	  da	  criação	  de	  empresas	  
(geração	  de	   ideias,	   financiamento,	  marketing	  e	  planos	  de	  negócio),	  com	  a	  colaboração	  de	   três	  
docentes	  da	  NOVA:	  Prof.	  Doutor	  Paulo	  Soares	  de	  Pinho	  (Nova	  SBE),	  Prof.	  Doutor	  Rogério	  Puga	  
Leal	  (FCT/UNL),	  Prof.ª	  Doutora	  Fernanda	  Lussá	  (FCT/UNL).	  	  

The	  Next	  Big	  Idea	   -‐	  no	  dia	  16	  de	  maio,	  o	  programa	  da	  SIC	  Notícias	  The	  Next	  Big	  Idea	  esteve	  no	  
Auditório	  da	  Reitoria	  da	  NOVA	  para	  conhecer	  os	  negócios	  de	  sonho	  dos	  alunos	  da	  UNL.	  O	  The	  
Next	  Big	   Idea	  é	  um	  programa	  de	  televisão	  que	  pretende	  dar	  a	  conhecer	  quais	  são	  as	  próximas	  
grandes	   ideias	  para	  o	  país,	   onde	  os	   atores	   são	  aqueles	  que	  estão	  pensar	   e	   a	   fazer	  o	   amanhã:	  
professores,	  alunos,	  empreendedores.	  The	  Next	  Big	  Idea	  é	  um	  espaço	  televisivo	  que	  privilegia	  o	  
talento,	  a	  criatividade	  e	  a	   inovação.	  Neste	  momento	  o	  programa	  está	  a	  ser	   transmitido	  em	  12	  
países	  através	  da	  SIC	  Internacional.	  

Bolsa	  do	  Empreendedorismo	  -‐	  Ponha	  a	  sua	  ideia	  a	  render!	  -‐	  a	  Comissão	  Europeia	  celebrou	  o	  Dia	  
da	  Europa,	  no	  dia	  9	  de	  maio,	  com	  a	  dinamização	  da	  Bolsa	  do	  Empreendedorismo.	  Esta	  iniciativa,	  
inovadora	   a	   nível	   europeu,	   pretendeu	   promover	   a	   recuperação	   económica	   e	   a	   criação	   de	  
emprego.	  A	  NOVA	  esteve	  presente	  através	  do	  Gabinete	  de	  Empreendedorismo	  e	  da	  participação	  
num	   workshop	   subordinado	   ao	   tema	   A	   importância	   da	   multidisciplinariedade	   nas	   equipas	  
realizado	  pelo	  Prof.	  Doutor	  João	  Gonçalves.	  

	  

8.3.	  ATIVIDADES	  DE	  EMPREENDEDORISMO	  
As	  atividades	  de	  Empreendedorismo	  levadas	  a	  cabo	  em	  2012	  podem	  ser	  divididas	  em	  duas	  áreas	  
distintas:	  



Promoção do Empreendedorismo – as iniciativas desenvolvidas têm como principal 
objetivo a chamada de atenção dos elementos da NOVA para o empreendedorismo – 
como explorar o potencial de uma ideia, como criar um negócio de sucesso. 
Geração e Avaliação de Ideias – neste âmbito pretendemos estimular a cultura 
empreendedora entre os estudantes e aumentar o seu potencial de sucesso, através de 
trabalho adicional com vista a ampliar o grau de readiness to market. 

	  

8.4. 	  PROMOÇÃO	  DO	  EMPREENDEDORISMO	  
Entrepreneurs	  Meet	   USA	   –	   esta	   foi	   uma	  atividade	  em	  parceria	   com	  a	  Embaixada	  dos	  Estados	  
Unidos	  da	  América	   e	   com	  o	  NOVA	  Entrepreneurship	   Society.	  O	  Entrepreneurs	  Meet	  USA	   é	   um	  
ciclo	   de	   videoconferências	   que	   ocorreu	   entre	   janeiro	   e	   junho	   e	   onde	   empreendedores	  
americanos	   foram	   convidados	   a	   falar	   com	   a	   audiência.	   As	   videoconferências	   tiveram	   lugar	   na	  
Embaixada	  dos	  EUA	  uma	  vez	  por	  mês	  durante	  seis	  meses	  consecutivos;	  em	  cada	  mês	  foi	  focado	  
um	  tipo	  diferente	  de	  empreendedorismo/inovação.	  
	  
Entrepreneurship	  and	  Regional	  Growth:	  Connect	  with	  Pittsburgh	   –	  Carnegie	  Mellon	  Portugal	  
Program/UTEN	   -‐	   no	   dia	   30	   de	   outubro	   de	   2012,	   em	   colaboração	   com	   o	   Programa	   Carnegie	  
Mellon	  Portugal,	  a	  University	  Technology	  Enterprise	  Network	  Portugal	  (UTEN)	  realizou	  a	  sessão	  
estratégica:	  Entrepreneurship	  and	  Regional	  Growth:	  Connect	  with	  Pittsburgh.	  Esta	  sessão	  focou-‐
se	  na	  história	  da	  reinvenção	  de	  Pittsburgh	  que	  se	  espalhou	  pelo	  mundo	  inteiro.	  
	  
Apoio	  ao	  StartMeUP	  –	  o	  StartMeUp	  (24	  de	  março)	  foi	  um	  evento	  de	  financiamento	  de	  startups,	  
organizado	   pela	   NOVA	   Entrepreneurship	   Society	   com	   a	   Associação	   Portuguesa	   de	   Business	  
Angels	   (APBA),	   que	   juntou	   startups	   e	   investidores	   para	   facilitar	   o	   financiamento	   de	   projetos.	  
Cada	   uma	   das	   cinco	   startups	   selecionadas	   para	   o	   StartMeUp	   fez	   um	   pitch	   de	   dois	   minutos	  
perante	   um	   painel	   de	   investidores	   que	   contou	   com	   figuras	   como	   Duarte	  Mineiro	   da	   Espírito	  
Santo	   Ventures,	   Santiago	   Salazar	   da	   APBA,	   Walter	   Palma	   da	   Caixa	   Capital,	   entre	   outros.	   O	  
objetivo	   principal	   das	   startups	   foi	   conseguir	   interesse	   de	   investimento	   dos	   investidores	   e	  
simultaneamente	   conseguir	   exposição	   a	   um	   elevado	   número	   de	   potenciais	   investidores	   e	  
parceiros	  presentes	  no	  local.	  Houve	  também	  um	  grant	  fund	  (a	  fundo	  perdido)	  para	  as	  preferidas	  
da	  audiência.	  
	  
Apoio	  ao	  Mobile	  Summer	  Camp	   ISEGI	  -‐	  de	  5	  a	  10	  de	  setembro	  de	  2012	  o	  ISEGI/NOVA	  lançou	  a	  
2.ª	   Edição	   do	   NOVA	   Mobile	   Summer	   Camp,	   em	   parceria	   com	   a	   Microsoft,	   patrocinada	   pelo	  
Gabinete	   de	   Empreendedorismo	   da	   NOVA	   e	   pelo	   canal	   FOX	   e	   apoiada	   pela	   Start	   Up	   Lisboa,	  
Sumol+Compal,	   Bimbo	   e	   PepsiCo.	   Enquadrado	   na	   oferta	   formativa	   de	   cursos	   de	   verão	   e	  
destinado	  a	  todos	  os	  alunos	  do	  Ensino	  Superior,	  este	  curso	  deu	  conhecimentos	  de	  programação	  
de	  aplicações	  para	  smartphone	  Windows	  Phone.	  	  
	  
NOVA	   empreende	   nas	   redes	   sociais:	   Facebook,	   LinkdIn,	   Twitter,	   Blogspot	   (online)	   -‐	  
aproveitando	  as	  ferramentas	  das	  redes	  sociais,	  tão	  utilizadas	  pelas	  alunos,	  o	  Gabinete	  começou	  
a	  marcar	  presença	  através	  da	  página	  do	  facebook	  NOVAempreendedorismo,	  no	  LinkdIn,	  Twitter	  
e	  também	  no	  Blogspot.	  	  
	  
NOVA	  Empreende	  (online)	  –	  apresentando-‐se	  como	  a	  Newsletter	  do	  Gabinete,	  este	  é	  o	  meio	  de	  
divulgação	   das	   atividades	   realizadas	   assim	   como	   o	   agendamento	   das	   atividades	   em	   que	   o	  
público	   pode	   participar.	   Inicialmente	   lançada	   em	   portable	   document	   format,	   foi	   mais	   tarde	  
colocada	  online.	  



8.5. 	  GERAÇÃO	  E 	  AVALIAÇÃO	  DE 	   IDE IAS	  
NOVA	   Idea	   Competition	   –	   o	   Concurso	   Interno	   de	   Planos	   de	   Negócio	   da	   NOVA	   pretende	  
promover	   a	   cultura	   empreendedora	   dentro	   da	   Universidade	   e	   estimular	   o	   trabalho	  
multidisciplinar,	  através	  da	  constituição	  de	  equipas	  compostas	  por	  elementos	  de	  várias	  UO.	  Esta	  
edição	  contou	  com	  15	  equipas,	  34	  alunos	  e	  quatro	  Faculdades.	  Foram	  entregues	  15	  000	  €	  em	  
prémios	  e	  o	  concurso	  contou	  com	  o	  patrocínio	  do	  BPI.	  	  

As	  equipas	   tiveram	  a	  oportunidade	  de	  assistir	  a	   intervenções	  de	   três	  docentes	  da	  NOVA:	  Prof.	  
Doutor	   Paulo	   Soares	   de	   Pinho	   (Nova	   SBE),	   Prof.	   Doutor	   Rogério	   Puga	   Leal	   (FCT/UNL),	   Prof.ª	  
Doutora	   Fernanda	   Lussá	   (FCT/UNL).	   Com	   a	   candidatura,	   as	   equipas	   entregaram	   um	   Sumário	  
Executivo	  com	  uma	  descrição	  breve	  da	  ideia	  de	  negócio	  proposta.	  Na	  segunda	  fase	  do	  concurso	  
cada	   equipa	   entregou	   um	   Sumário	   Executivo	   Alargado,	   constituído	   por	   Sumário	   executivo,	  
Descrição	  do	  produto/serviço/tecnologia,	  Identificação	  e	  análise	  do	  mercado	  alvo	  e	  Estratégia	  de	  
Marketing.	   Os	   Sumários	   Executivos	   Alargados	   foram	   analisados	   pelo	   Júri	   do	   Concurso,	   que	  
selecionou	  dez	  equipas	  semi-‐finalistas.	  Estas	  equipas	  apresentaram	  o	  seu	  Short	  Elevator	  Pitch	  ao	  
Júri	  e	  entregaram	  em	  seguida	  o	  plano	  de	  negócios	  completo.	  Após	  a	  avaliação	  destes	  elementos,	  
o	  Júri	  elegeu	  cinco	  equipas	  finalistas	  que	  tiveram	  oportunidade	  de	  treinar	  e	  receber	  feedback	  do	  
seu	  Elevator	  Pitch,	  numa	  sessão	  que	  contou	  com	  a	  participação	  do	  Prof.	  Doutor	  Paulo	  Soares	  de	  
Pinho	   (Nova	   SBE),	   Dr.	   Jorge	   Portugal	   da	   Rocha	   (consultor	   do	   Presidente	   da	   República	   para	   a	  
Ciência	   e	   Inovação),	   Prof.	   Doutor	   João	   Gonçalves	   (FCSH/UNL),	   Prof.	   Doutor	   Virgílio	   da	   Cruz	  
Machado	  (FCT/UNL)	  e	  Prof.	  Doutor	  Manuel	  Carrondo	  (ITQB/IBET).	  Seguiu-‐se	  a	  apresentação	  dos	  
Elevator	   Pitch	  ao	   Júri,	   numa	   sessão	  que	  decorreu	  na	  Reitoria	   da	  NOVA	   com	  a	  participação	  de	  
vários	  elementos	  da	  Universidade	  e	  de	  convidados	  para	  o	  evento.	  	  

	  
Premiados	  do	  NOVA	  Idea	  Competition:	  
	  
1º	  Lugar	  -‐	  CrowdProcess	  
“A	   CrowdProcess	   é	   uma	   broker	   de	   computação	   entre	  websites	   e	   empresas.	   A	   sua	   tecnologia	  
única	  transforma	  websites	  em	  supercomputadores,	  aproveitando	  a	  capacidade	  de	  computação	  
não	   utilizada	   dos	  web	   browsers,	   sem	   afectar	   a	  performance	   ou	   a	   experiência	   de	   utilização.	   A	  
CrowdProcess	  revende	  esta	  capacidade	  a	  empresas,	  substituindo	  o	  uso	  de	  supercomputadores	  
que	  gastam	  mais	  de	  1	  000	  000	  €/ano	  em	  eletricidade	  e	  manutenção”.	  
	  
2º	  Prémio	  -‐	  	  EyeTrack	  
“A	  equipa	  EyeTrack	  desenvolveu	  um	  dispositivo	  médico	  que	  mede	  e	  grava	  a	  resposta	  da	  pupila	  a	  
um	  determinado	  estímulo	  luminoso,	  de	  forma	  a	  detectar	  qualquer	  anomalia	  no	  Sistema	  Nervoso	  
Autónomo:	  o	  EyeTrack	  App.	  É	  um	  aparelho	  concebido	  para	  ser	  uma	  ferramenta	  de	  rastreio,	  que	  
alertará	  o	  médico	  para	  a	  necessidade	  de	  o	  paciente	  fazer	  exames	  mais	  específicos.	  Ao	  contrário	  
de	  outras	  soluções	  já	  existentes	  no	  mercado	  demasiado	  subjetivas,	  caras	  ou	  lentas,	  o	  EyeTrack	  
App	  é	  uma	  solução	  objetiva,	  de	   fácil	  uso	  e	  com	  um	  preço	   justo	  que	  vem	  colmatar	  uma	   lacuna	  
existente	  no	  mercado.	  O	  modelo	  de	  negócio	  da	  EyeTrack	  consiste	  na	  venda	  de	  um	  dispositivo	  
médico	   que	   é	   composto	   por	   um	   software,	   suportado	   por	   um	  dispositivo	   ótico	   proprietário.	   A	  
nossa	   equipa	   será	   responsável	   pela	   produção	   dos	   dispositivos	   óticos,	   pela	   instalação	   e	   pelas	  
despesas	  iniciais	  associadas	  ao	  marketing.	  O	  nosso	  mercado	  alvo	  são	  os	  EUA	  e	  para	  chegar	  a	  este	  
mercado	  pretendemos	  desenvolver	  uma	  parceria	  estratégica,	  com	  uma	  empresa	  especializada	  e	  
com	  um	  portfólio	  de	  clientes	  neste	  mesmo	  mercado”.	  
	  
	  
	  



3º	  Prémio	  -‐	  UNDA	  	  
“Dominar	  e	  controlar	  o	  potencial	  energético	  de	  uma	  onda	  representa	  um	  desafio	  que	  a	  mente	  
humana	   tem	   abordado	   das	   mais	   diversas	   formas.	   Uma	   onda	   representa	   uma	   quantidade	   de	  
energia	   cerca	   de	   dez	   vezes	   superior	   à	   do	   vento.	   Apesar	   de	   vários	   mecanismos	   terem	   sido	  
desenvolvidos	   para	   a	   aproveitar,	   a	   força	   destrutiva	   do	   oceano	   e	   os	   consideráveis	   custos	  
associados	  a	  todas	  as	   intervenções	  em	  alto	  mar	  têm	  retardado	  o	  desenvolvimento	  desta	  fonte	  
de	   energia.	   É	   nossa	   intenção	   desenvolver	   e	   licenciar	   para	   exploração	   em	   diversos	   pontos	   do	  
mundo	   uma	   tecnologia	   que	   pretende	   alterar	   o	   paradigma	   da	   produção	   elétrica	   neste	   setor.	  
Obtida	   a	   comprovação	   teórica	   –	   e	   comprovado	  o	   considerável	   potencial	   –	   desta	   tecnologia,	   a	  
UNDA	   Renewables	   procura	   agora	   financiar-‐se.	   O	   nosso	   objetivo	   passa	   por	   desenvolver	   esta	  
tecnologia	   submersa	   de	   produção	   de	   energia	   em	   alto	  mar,	   direccionando-‐a	   para	  módulos	   de	  
transformação	   e	   armazenagem	   situados	   em	   terra.	   Módulos	   que	   representam	   tecnologia	   de	  
ponta	   e	   estão	   desde	   já	   disponíveis	   comercialmente.	   Conseguiremos	   assim	   reduzir	   o	  
investimento	  por	  watt	  nas	  nossas	  instalações	  e	  os	  custos	  de	  manutenção	  que	  tanto	  retardam	  o	  
desenvolvimento	  deste	  setor”.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4º	  lugar	  ex	  aequo	  –	  E-‐Paper	  Solutions	  e	  Provador	  Interactivo	  
	  
EPS-‐	  Paper	  Solutions	  
“A	  E-‐Paper	  Solutions	  (EPS)	  é	  um	  projeto	  que	  pretende	  revolucionar	  o	  sistema	  de	  saúde	  criando	  
uma	   embalagem	   inteligente	   (VitaBox),	   integrando	   o	   conceito	   de	  Paper-‐e,	   como	  dispositivo	   de	  
visualização	   e	   interação,	   com	   o	   objetivo	   de	   aumentar	   a	   adesão	   de	   toma	   de	   medicamentos,	  
melhorando	  a	  qualidade	  de	  vida	  dos	  pacientes.	  A	  VitaBox	  oferece	  uma	  alternativa	   simples,	  de	  
baixo	   custo,	   portátil	   e	   personalizável,	   em	   relação	   aos	   tradicionais	   alarmes	   eletrónicos,	  
oferecendo	   um	   conjunto	   de	   características	   únicas	   que	   respondem	   às	   dificuldades	   que	   os	  
dispositivos	  eletrónicos	  enfrentam	  em	  serem	  mais	  aceites	  por	  parte	  dos	  pacientes	  por	  forma	  a	  
constituírem	   uma	   ferramenta	   eficiente	   no	   cumprimento	   da	   prescrição	   do	   doente.	   Como	  
mercado	  alvo,	   a	  VitaBox	  destina-‐se	   aos	  pacientes	   idosos	   com	  doenças	   crónicas	   com	   inúmeros	  
medicamentos	  prescritos.	  Num	  mercado	  que	   já	  engloba	  mais	  de	  26	  milhões	  de	  americanos,	   e	  
que	  se	  espera	  que	  venha	  a	  crescer	  nas	  próximas	  décadas,	  com	  uma	  taxa	  de	  crescimento	  anual	  
de	  9%,	  a	  oportunidade	  para	  estabelecer	  uma	  empresa	  neste	  mercado	  é	  agora.	  No	  entanto,	  ao	  
contrário	  de	  outros	  produtos	  de	  notificação	  ativa,	  as	  características	  da	  VitaBox	  tornam	  possível	  e	  
adequada	  a	   sua	  utilização	  para	  o	  doente	   comum.	  EPS	  é	  uma	  equipa	   recém-‐formada,	   com	  um	  
forte	   espírito	   empreendedor	   e	   com	   origens	   muito	   distintas,	   que	   assegurou	   um	   acordo	   de	  
parceria	  de	  extrema	  relevância	  com	  os	  líderes	  mundiais	  da	  investigação	  no	  campo	  da	  eletrónica	  
de	  papel,	  garantindo	  desta	  forma	  uma	  superioridade	  tecnológica	  face	  aos	  concorrentes”.	  	  	  	  
	  
Provador	  Interactivo	  
“É	   com	  o	  projeto	   de	   um	  provador	   de	   roupa	   interactivo	   com	  destino	   ao	   retalho	   vestuário	   que	  
estamos	  a	  concorrer,	  sendo	  este	  o	  projeto	  bandeira	  da	  nossa	  empresa.	  A	  Prane	  acredita	  que	  a	  
Humanidade	   evolui	   interagindo	   entre	   si	   e	   com	   o	   mundo	   que	   a	   rodeia,	   e	   é	   por	   isso	   que	  
desenvolvemos	   projetos	   com	   o	   objetivo	   de	   elevar	   a	   interatividade	   no	   globo	   para	   um	   novo	  
patamar.	   A	   Prane	   pontua-‐se	   pelo	   significado	   da	   própria	   palavra	   que	   lhe	   dá	   o	   nome:	   Ideal,	  
Perfeição."	  	  
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1. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DO 

ENSINO - ANO EXPERIMENTAL 

Em reunião do Colégio de Diretores, a 21 de Julho de 2011, foi decidido que o ano letivo de 

2011/2012 seria o ano experimental para a implementação do Sistema de Garantia da 

Qualidade do Ensino da NOVA (SGQE). Foi igualmente decidido que cada Unidade Orgânica 

(UO) deveria implementar o SGQE, em pelo menos um Ciclo de Estudos (CE) completo. Desta 

forma, cada uma das UO decidiu em qual/quais CE iria ser implementado o SGQE e elaborou o 

respetivo cronograma de implementação.  

No Anexo I, encontra-se a lista dos CE de cada UO, selecionados para a implementação do 

SGQE no ano experimental. 

No Anexo II, constam os cronogramas de implementação do SGQE de cada uma das UO. 

O SGQE aprovado diz respeito ao 1.º e 2.º Ciclo de estudos, pelo que nesta fase experimental 

o ITQB ficou de fora, uma vez que só tem 3.º Ciclo.  

 

2. NOMEAÇÃO DOS ÓRGÃOS LOCAIS – UNIDADES ORGÂNICAS  

No seguimento da aprovação do documento “NOVA’s Teaching Quality Assurance System 

Framework”, e após a nomeação dos responsáveis pela qualidade do ensino em cada U.O. 

deu-se início ao processo de nomeação dos órgãos locais do SGQE nas respetivas UO.  

Os órgãos locais nas UO, aprovados e definidos no documento das bases gerais do SGQE 

são: 

 Responsável pela garantia da qualidade do ensino 

 Comissão da Qualidade do Ensino 

 Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino, que poderá em algumas das UO 

corresponder apenas a apoio técnico. 

 Comissão de Ciclo de Estudos  

 

No Anexo III, poderá ser consultada a composição de cada um destes órgãos nas diversas UO. 
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3. SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO NAS UNIDADES 

ORGÂNICAS 

O Presente relatório refere-se ao período compreendido entre 01 de Dezembro de 2011 a 31 

de Dezembro 2012. 

 

FCT 

Responsável do SGQE: Prof. Doutor Jorge Lampreia 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A FCT aplicou o Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino (SGQE), a todos os Ciclos de 

Estudo (CE), num total de 48, do 1.º e 2.º Ciclo. 

 

Questionário aos estudantes  

A FCT aplicou o questionário aos estudantes em suporte informático, tendo compatibilizado o 

questionário já existente com o proposto pelo SGQE. A taxa de resposta no 1.º Semestre foi de 

30,5%, e no 2.º Semestre foi de 24%. 

 

Relatórios do SGQE  

 A elaboração dos Relatórios dos Responsáveis das Unidades Curriculares (UC) para o 1.º 

Semestre terminou no início de outubro 2012. Deu-se seguidamente início à preparação dos 

documentos do 2.º semestre. A realização destes relatórios seguiu a seguinte hierarquia: 

Regente da UC, Responsável de UC, Coordenador de CE e Diretor de Departamento do CE. 

Segundo o planeamento que consta no cronograma de implementação, os relatórios de CE 

deverão ser elaborados entre novembro e dezembro 2012, e o relatório da UO deverá ser 

elaborado em janeiro 2013. 

 

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 O desenvolvimento de todo o processo ainda se efetua de uma forma um pouco lenta, 

devido à sua recente implementação e adaptação dos intervenientes ao seu 

funcionamento, o que gera também alguma resistência. 
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Pontos fortes 

 

 O SGQE já se encontra implementado a 

todos os CE. 

 Todo o processo está informatizado. 

 Taxa de participação dos docentes +-

60% 

 

Preocupações 

 

 Lentidão do processo devido ao elevado 

número de informação a tratar. 

 Alguma resistência à implementação 

inerente ao fato de ser novidade. 

 Necessidade de mostrar resultados aos 

estudantes a fim de não comprometer a 

taxa de resposta dos estudantes no 

próximo ano. 

 

FCSH 

Responsável do SGQE:  Prof.ª Doutora Iva Miranda Pires, que a partir de Junho de 2012 

substituiu o Prof. Doutor Francisco Caramelo. 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A FCSH aplicou o Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino (SGQE), a três ciclos de 

estudos, procurando escolher um ciclo de estudo de grande dimensão, outro de média 

dimensão e outro de pequena dimensão. Os ciclos de estudos foram os seguintes: 

 Ciência Política e Relações Internacionais 

 Ciências Musicais 

 Tradução 

 

Questionário aos estudantes  

A FCSH aplicou o questionário aos estudantes proposto pelo SGQE, em suporte de papel. A 

taxa de resposta no 1.º semestre foi de 36,5%, e no 2.º semestre foi de 41%, (embora com 

uma grande amplitude de variação entre unidades curriculares). 

 

Relatórios do SGQE  

 O tratamento da informação recolhida pelos questionários aos estudantes do 1.º e 2.º 

semestre terminou no final de julho de 2012, e foi todo realizado manualmente. 
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Em julho o Gabinete da Qualidade da FCSH enviou a todos os responsáveis de CE o anexo 1, 

com os dados estatísticos, do Relatório de Ciclo de Estudos, já preenchido, juntamente com os 

relatórios dos responsáveis de UC, para a elaboração dos Relatórios de CE que de acordo com 

o cronograma de implementação, deveriam estar concluídos no final de julho.  

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 O processo de aplicação dos questionários em suporte de papel, embora se traduza 

em taxas de respostas mais elevadas, implica uma grande carga de trabalho no 

processo de recolha e tratamento de informação, sendo necessário discutir outras 

alternativas para a aplicação do SGQE a todos os CE. 

 O relatório do responsável pela UC, foi considerado demasiado extenso, dificultando o 

processo de análise e síntese para a elaboração do Relatório do CE. 

 O Relatório da UO estava previsto ser concluído no final de novembro, princípio de 

dezembro de 2012, um mês após o que estava inicialmente planeado no cronograma 

de implementação. 

 

 

Pontos fortes 

 

 A aplicação do SGQE em pequena 

escala permitiu identificar dificuldades e 

preparar a implementação do SGQE 

para 2012 / 2013 a todos os ciclos de 

estudo. 

 Taxas de resposta elevadas com o 

sistema em suporte de papel.  

Preocupações 

 

 Potencial diminuição das taxas de 

resposta ao questionário aos estudantes 

para 2012/2013. 

 Atual extensão do Relatório do 

Responsável da UC. 

 

 

 Necessidade de definição mais clara dos 

procedimentos e níveis de acesso aos 

dados e à informação dos Relatórios dos 

Responsáveis da UC. 

 Ausência de grelhas de análise da 

informação semelhantes para todas as 

UO. 

 Necessidade de assumir um 

compromisso na divulgação de 

resultados aos estudantes. 
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Nova SBE 

Responsável do SGQE: Prof. Doutor Vasco Santos 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A Nova SBE aplicou o SGQE a dois ciclos de estudo de 1º ciclo: 

 Economia  

 Gestão 

Questionário aos estudantes  

Foi realizado um estudo para a compatibilização do questionário aos estudantes já aplicado 

pela UO com o questionário proposto pelo SGQE. Como resultado foram acrescentadas duas 

novas questões e a nova versão do questionário compatibilizado foi aplicada no 2.º semestre.  

Os questionários foram aplicados em suporte de papel com uma taxa de resposta no 1.º 

semestre de 45,9% e no 2.º semestre de 41,43%. 

 

Relatórios do SGQE  

 A Nova SBE terminou o processo de recolha de dados relativo aos questionários e relatórios 

dos responsáveis de UC para o 1.º semestre, e deu início à fase de recolha dos relatório dos 

responsáveis das UC relativas ao 2.º semestre.  

A conclusão dos Relatórios dos Ciclos de Estudo, estava planeada  para o final de Novembro 

de 2012.  

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 O processo de implementação, em especial a elaboração do Relatório dos 

Responsáveis das UC, revelou-se bastante trabalhoso, atrasando a finalização do 

processo relativo ao 1.º semestre.  

 De igual forma todo o processo de recolha e tratamento de informação, exigiu uma 

elevada carga de trabalho e necessidade de mais recursos do que aqueles inicialmente 

previstos.  

Pontos fortes 

 Preocupação com a qualidade do 

ensino. 

 Objetivo de 100% para a taxa de  

participação dos docentes 

Preocupações 

 Recursos necessários para o tratamento 

e recolha de informação. 

 Elevada carga de trabalho exigida para a 

elaboração dos Relatórios dos 

responsáveis das UC. 
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FCM 

Responsável do SGQE: Prof. Doutor Miguel Xavier 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A FCM aplicou o SGQE ao ciclo de estudos de 2.º ciclo, Mestrado Integrado em Medicina. 

Questionário aos estudantes  

O Questionário implementado pela FCM foi a versão proposta pelo SGQE, e o seu 

preenchimento foi realizado on-line pelos estudantes. A taxa de resposta no 1.º semestre foi de 

27,6% e no 2.º semestre foi de 12,5%.  

 

Relatórios do SGQE  

 A FCM encerrou o processo para a elaboração dos relatórios das UC e a elaboração do 

Relatório do Ciclo de Estudos estava prevista para final de Novembro.  

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 Em relação ao cronograma verificou-se um ligeiro atraso de 3 semanas, tendo sido 

realizado um grande esforço de divulgação do Sistema da qualidade, quer junto dos 

alunos, como dos docentes. Os docentes em especial da área clinica ainda 

demonstram alguma resistência em elaborar os relatório das UC. 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortes 

 

 Toda a informatização do processo. 

Preocupações 

 

 Taxa de resposta aos questionários aos 

estudantes. 

 A adesão dos docentes ao SGQE 
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FD 

Responsável do SGQE: Prof.ª Doutora Ana Cristina Nogueira da Silva 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A FD aplicou o SGQE ao ciclo de estudos de 1.º ciclo de Direito. 

Questionário aos estudantes  

Os questionários foram disponibilizados aos estudantes em suporte informático. A FD no 1.º 

semestre aplicou o questionário já existente na unidade orgânica e no 2.º semestre aplicou o 

questionário proposto pelo SGQE. A taxa de resposta no 1.º semestre foi de 61,6% e no 2.º 

semestre a taxa de participação foi de 85,0%, dos quais 20% responderam que não pretendiam 

responder ao questionário, obtendo uma taxa de resposta de apenas 65,0%. 

 

Relatórios do SGQE  

A taxa de resposta dos Relatórios dos Responsáveis das UC, em especial dos docentes 

convidados, que representam um elevado número de docentes, foi muito baixa. A elaboração 

do relatório do Ciclo de Estudos estava previsto para final de Novembro, representando um 

pequeno atraso em relação ao previsto no cronograma entregue. 

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 Em relação ao 1.º semestre todos os questionários e relatórios foram analisados pela 

respetiva comissão de Ciclo de Estudos. Devido a alguns contratempos que resultaram 

na impossibilidade do departamento informático de dar respostas a todas as 

solicitações, o processo de tratamento das respostas dos questionários do 2.º 

semestre e o processo de recolha da informação estatística para a realização dos 

Relatório dos Responsáveis das UC, sofreu um ligeiro atraso 

 

 

Pontos fortes 

 

 Discussão interna sobre as UC que se 

gerou ao nível do Conselho Científico e 

Pedagógico.  

Preocupações 

 

 Taxas de respostas dos estudantes 

 Taxa de adesão dos docentes 

convidados 

 Número de Relatório dos Responsáveis 

pelas UC incompletos 
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IHMT 

Responsável do SGQE:  Prof. Doutor Miguel Viveiros 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

O IHMT aplicou o SGQE a 4 ciclos de estudo: 

 Mestrado em Ciência Biomédicas 

 Mestrado em Parasitologia Médica 

 Mestrado em Saúde Tropical 

 Mestrado em Saúde e Desenvolvimento 

 

Questionário aos estudantes  

Foi realizado um estudo para a compatibilização do questionário aos estudantes já aplicado 

pelo IHMT com o questionário proposto pelo SGQE. O questionário foi aplicado em suporte 

informático e a taxa de resposta no 1.º semestre foi de 19,5% e no 2.º semestre a taxa foi de 

20,3%. 

 

Relatórios do SGQE  

A realização dos Relatórios Anuais de Ciclo de Estudo sofreu um ligeiro atraso, tendo sido 

tomadas medidas de modo a cumprir o prazo planeado de dezembro para a elaboração do 

Relatório da Unidade Orgânica. 

 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 SGQE foi totalmente implementado no IHMT, sendo o seu segundo ano de 

implementação. 

 

 

 

Pontos fortes 

 

 A implementação on-line dos 

questionários e relatórios. 

 O presidente da Comissão da Qualidade 

é um elemento externo à UO  

Preocupações 

 

 As taxas de resposta dos estudantes 

 Extensão do Relatório dos Responsáveis 

da UC 
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ISEGI 

Responsável do SGQE: Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa, que substituiu o Prof. Doutor 

Fernando Bação a partir de 26 Julho de 2012. 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

O ISEGI aplicou o SGQE a quatro ciclos de estudo: 

 Gestão de Informação 

 Sistemas e Tecnologia de Informação 

 Mestrado Estatística e Gestão de Informação 

 Mestrado Gestão de Informação 

 

Questionário aos estudantes  

Os questionários aos estudantes foram preenchidos em suporte informático e em sala de aula, 

sendo disponibilizado um computador a cada aluno. O questionário proposto pelo SGQE foi 

integrado no questionário já existente no ISEGI. No 1.º semestre a taxa de resposta foi de 

46,1% e no 2.º semestre foi de 41,0%. 

 

Relatórios do SGQE  

Para o 1.º semestre os ficheiros dos relatórios dos responsáveis pelas UC foram enviados em 

formato Word por e-mail, no 2.º semestre os documentos foram disponibilizados on-line através 

do ISEGIonline, tendo-se verificado um aumento das taxas de resposta. 

Todo o processo em relação aos questionários aos estudantes foi concluído para o 1.º 

semestre e 2.º semestre assim como os Relatórios dos Responsáveis das UC para o 1.º 

semestre. 

Ponto de Situação da Implementação do SGQE 2011 / 2012  

 Os resultados do 1.º semestre e do 2.º semestre ainda não tinham sido alvo de análise 

e discussão por parte das Comissões de Ciclo de Estudos para a elaboração dos 

respetivos relatórios de CE. 

Pontos fortes 

 

 Informatização do processo. 

 Maior envolvimento dos docentes nas 

questões pedagógicas das UC 

Preocupações 

 

 Taxa de participação dos docentes  
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ENSP 

Responsável do SGQE: Prof. Doutor João Prista e Silva 

Ciclos de Estudos com SGQE implementado 

A ENSP aplicou o SGQE a 3 ciclos de estudo: 

 Mestrado em Gestão da Saúde 

 Mestrado em Saúde Pública 

 Mestrado em Segurança do Doente 

 

Questionário aos estudantes  

O questionário proposto pelo SGQE foi integrado no questionário já existente na UO e pela 

primeira vez, a sua aplicação foi realizada em suporte informático com o preenchimento on-

line. A taxa de resposta no 1.º semestre foi de 40,6% e no 2.º semestre, devido a problemas 

com o sistema informático que se refletiram no preenchimento dos questionários, obtiveram 

taxas de resposta muito baixas, inferiores a 10%. 

 

Relatórios do SGQE  

 Devido às baixas taxas de resposta não foi realizado a análise dos resultados. Por esta razão 

de não disporem de dados suficientes, optaram por não realizar os relatórios dos Ciclos de 

Estudo, elaborando apenas o Relatório da Unidade Orgânica. 

Ponto de Situação da Implementação do  SGQE 2011 / 2012 

 O cronograma foi cumprido até à fase da realização do questionário de avaliação do 

ensino pelos estudantes do 2.º semestre.  

 

 

 

 

Pontos fortes 

 

 Larga experiência na aplicação de 

questionários em suporte papel.   

Preocupações 

 

 Taxa de resposta dos estudantes  

 Definição de mecanismos de deteção e 

resolução de problemas  
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4. PLANEAMENTO DO SGQE PARA O ANO 2012 / 2013 

Tendo em conta as questões levantadas durante o ano experimental de implementação do 

SGQE e de forma a planear-se a implementação do SGQE para o ano 2012 / 2013, na 

sequência da reunião com os Responsáveis pelo SGQE das UO, a 21 de Novembro, foi 

solicitado a elaboração de propostas que permitissem ultrapassar / melhorar as seguintes 

questões: 

1. Medidas sugeridas para melhorar a taxa de resposta dos alunos e dos docentes aos 

questionários. 

2. Medidas de flexibilização do sistema de forma a possibilitar a sua aplicação global a 

todos os 1ºs e 2ºs ciclos de estudos em 2012/13.  Concretamente, foi admitido ser da 

responsabilidade de cada UO o modo de recolher a informação necessária para a 

elaboração do relatório de cada ciclo de estudos. Nesse sentido solicitou.se que fosse 

indicado qual o procedimento a ser adotado em cada UO.   

3. Elaboração do  cronograma para 2012/2013, procurando tornar o processo o mais 

curto possível, de modo ser possível tomar ações em tempo útil para o ano letivo 

seguinte.  

 

Propostas para a Implementação do SGQE 2012 / 2013  

 

FCT 

 A UO irá continuar o processo de implementação, tal como em 2011 /2012, uma vez 

que o SGQE já se encontra implementado em todos os seus CE. 

 Uma das medidas proposta para aumentar a taxa de resposta ao questionário aos 

estudantes foi de o tornar eventualmente com caracter obrigatório.  

 

FCSH 

 A UO irá implementar o SGQE a todos os seus ciclos de estudo em 2012 / 2013. 

 O processo será informatizado e os questionários aos estudantes serão 

disponibilizados on-line. 

 Com o objetivo de facilitar a elaboração do Relatório do CE e recolha da informação 

dos docentes, é proposto um Relatório do Responsável da UC abreviado, onde são 

retiradas as questões abertas do relatório e a realização de uma reunião dos docentes 

de cada CE. 
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Nova SBE 

 A Nova SBE irá substituir os Relatórios dos Responsáveis das UC por reuniões entre 

os docentes do CE para a elaboração dos respetivos relatórios.  

 

FCM 

 Continuar as ações já iniciadas no ano anterior, nomeadamente a sensibilização dos 

estudantes, e discutir a forma de publicação de resultados 

 

FD 

 Manutenção do sistema adotado no ano experimental 2011/2012.  

 Possibilidade de publicitação dos resultados que reúna consenso entre os docentes, de 

modo a que os estudantes sintam que as suas respostas são tidas em conta. 

 

IHMT 

 O IHMT irá manter a mesma estratégia para a implementação do SGQE em 

2012/2013, reforçando o carater obrigatório da resposta ao questionário aos 

estudantes e elaboração dos Relatórios por parte dos docentes.  

ISEGI 

 As Comissões de Ciclos de Estudo de Sistemas e Tecnologias de Informação, e de 

Gestão de Informação, deverão ser alteradas de modo a ganhar-se maior eficiência e 

eficácia, uma vez que existem muitas UC que são comuns aos dois CE. 

 O ISEGI irá manter a atual estratégia de implementação dos questionários. 

 Em relação à elaboração dos Relatórios dos Ciclos de Estudo, o ISEGI propõe a 

análise de apenas um subconjunto de Relatórios dos Responsáveis de UC com base 

em critérios de sinalização das respetivas UC. 

 

ENSP 

 O questionário aos estudantes voltará a ser aplicado em suporte de papel e preenchido 

em sala de aulas 
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ANEXO I  

LISTA DOS CICLOS DE ESTUDO NO ANO EXPERIMENTAL  

 

 Nome Ciclo de Estudos CE 

 
(Todos os Ciclos de Estudo, no total de 48)  

 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Ciência Política e Relações Internacionais 1.º Ciclo 

Ciências Musicais 1.º Ciclo 

Tradução 1.º Ciclo 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Economia 1.º Ciclo 

Gestão 1.º Ciclo 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Medicina  M.I. 

 
Nome Ciclo de Estudos CE 

Direito 1.º Ciclo 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Ciências Biomédicas 2.º Ciclo 

Parasitologia Médica 2.º Ciclo 

Saúde Tropical 2.º Ciclo 

Saúde e Desenvolvimento 2.º Ciclo 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Gestão de Informação 1.º Ciclo 

Sistemas e Tecnologias de Informação 1.º Ciclo 

Estatística e Gestão de Informação 2.º Ciclo 

Gestão de Informação 2.º Ciclo 

 

Nome Ciclo de Estudos CE 

Gestão da Saúde 2.º Ciclo 

Saúde Pública 2.º Ciclo 

Segurança do doente 2.º Ciclo 
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Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Realização do Questionário de Avaliação do Ensino pelos Estudantes (1.º 

semestre)
IHMT IHMT

FCSH

SBE

IHMT

ISEGI

ENSP

FCSH

FD

IHMT

ENSP

FCT

FCM

FD

IHMT

ENSP

FCT

IHMT
IHMT

Elaboração do Relatório do Docente sobre as Unidades Curriculares (U.C.) 

leccionadas no 1.º semestre FCSH

FCT

FCM
FCT IHMT

Elaboração do Relatório  do Responsável de cada U.C. leccionada no 1.º 

semestre

FCSH

SBE

ISEGI

ENSP

FCT

FD

ISEGI

ENSP

FCT

FCM

FD

FCT

FCM

IHMT

Realização do Questionário de Avaliação do Ensino pelos Estudantes (2.º 

semestre) 
IHMT IHMT IHMT

FCSH

SBE

IHMT

ISEGI

ENSP

FCSH

FCM

FD

IHMT

ENSP

FCT

FCM

FD

IHMT

ENSP

FCT FCT

Elaboração do Relatório do Docente sobre as U.C. leccionadas no 2.º 

semestre

FCSH

FCM

IHMT

IHMT FCT FCT

Elaboração do Relatório Semestral do Responsável de cada U.C. leccionada 

no 2.º semestre

FCSH

SBE

FCM

FD

IHMT

ISEGI

ENSP

IHMT

ISEGI

ENSP

FCM

FCT
FCT

Elaboração do Relatório Anual do Ciclo de Estudos FCSH

FD

IHMT

ISEGI

ENSP

SBE

FCM

FD

IHMT

ISEGI

FCT FCT

Elaboração do Relatório Anual da Unidade Orgânica
FCSH

ISEGI

IHMT

ISEGI

ENSP

SBE

FCM

FD

IHMT

FCT

Discussão interna do Relatório da Unidade Orgânica FCSH
ISEGI

ENSP

SBE

FCM

FD

IHMT

ISEGI

ENSP

FD

IHMT
FCT

Aprovação do Relatório da Unidade Orgânica FCSH

SBE

FCM

ENSP

FD

IHMT

ISEGI

ENSP

FCT

Envio do Relatório da Unidade Orgânica para a Reitoria FCSH
SBE

FCM

FD

IHMT

ISEGI

ENSP

FCT

Descrição
2012 2013 2014

ANEXO II 

CRONOGRAMAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGQE NAS UNIDADES ORGÂNICAS  
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ANEXO III 

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS LOCAIS NAS UNIDADES ORGÂNICAS DO SGQE  

 

Unidade Orgânica 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

Prof. Doutor Jorge Lampreia 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente Prof. Doutor Carlos Costa (ex-diretor da FEUP)  

Prof. Doutor Jorge Lampreia – Subdiretor para os Assuntos Pedagógicos da FCT 

Prof.ª Doutora Luísa Mascarenhas – Representante do Concelho Científico 

Prof. Doutor Vítor Teodoro – Representante do Conselho Científico 

Prof.ª Doutora Maria Cristina Costa - Representante do Conselho Pedagógico 

Prof.ª Doutora Ana Cristina Silva - Representante do Conselho Pedagógico 

João Gouveia de Sousa – Estudante Representante do Conselho Pedagógico 

Pedro Alexandre Ribeiro - Estudante Representante do Conselho Pedagógico 

Rui Miguel Ribeiro - Estudante Representante do Conselho Pedagógico 

Marco Delgado - Estudante Representante da Associação de Estudantes da FCT 

Engenheiro Carlos Valente – Representante da Associação dos Antigos Alunos 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

 

UNIDADE DA QUALIDADE DE ENSINO 

Professora Doutora Zulema Lopes Pereira – Coordenadora 

Engenheira Maria José Castanho – Técnica Superior 

Engenheira Susana Leal – Técnica Superior 

 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nota: Na FCT, as Comissões de Ciclo de Estudo são coincidentes com as Comissões Pedagógicas 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

(Ver tabela em anexo) 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

(Ver tabela em anexo) 
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1.º Ciclo

Licenciatura em Biologia Celular e Molecular Prof. Doutor Álvaro Fonseca amrf@fct.unl.pt Álvaro Fonseca Ana Madalena Ludovice Liliana Brito Ana Maugnat

Licenciatura em Bioquímica Prof.ª Doutora Cristina Costa mcoc@fct.unl.pt Cristina Costa Prof.ª Doutora Alice Pereira João Lino Joana Silva

Licenciatura em Conservação e Restauro Prof. Doutor Fernando Pina fp@fct.unl.pt Fernando Pina Rita Macedo

Licenciatura em Engenharia Geológica Prof. Doutor José Kulberg jck@fct.unl.pt José Kulberg Joaquim António Silva Simão Ana Rita Gomes Pedro Miguel Venâncio

Licenciatura em Engenharia Informática Prof. Doutor Pedro Medeiros pm@fct.unl.pt Pedro Medeiros Fernando Birra Pedro Ribeiro Filipe Nascimento

Licenciatura em Matemática Prof. Doutor Bento Louro bjl@fct.unl.pt Bento Louro Maria Helena Almeida Santos

Licenciatura em Química Aplicada Prof. Doutor João Sottomaior sotomayor@fct.unl.pt João Sottomaior Luisa Ferreira Carla Sousa Íris Caldeira

Mestrados Integrados

Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica Prof. Doutor Mário Forjaz Secca mfs@fct.unl.pt Mário Forjaz Secca Bárbara Oliveira Rui Almeida Gonçalo Cachola 

Mestrado Integrado em Engenharia Civil Prof. Doutor Rodrigo Gonçalves rodrigo.goncalves@fct.unl.ptRodrigo Gonçalves Mário J. Franca Armando Antão Rui Miguel Ribeiro Daniela Vieira Costa Humberto Antunes

Mestrado Integrado em Engenharia de Materiais Prof. Doutor João Paulo Borgues jpb@fct.unl.pt João Paulo Borgues Alexandre Vellhinho João Pedro Veiga Igor Santos Pablo Vigarinho Rita Pontes

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente Prof. Doutor João Joanaz jjm@fct.unl.pt João Joanaz José Agostinho Diogo Gonçalves Diogo Almeida

Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial Prof. Doutor Rogério Puga Leal rpl@fct.unl.pt Rogério Puga Leal Virgínia Campos Machado Virgílio Cruz MachadoJoão Gouveia de Sousa Jorge Coimbra e SousaDavid Aguiar Faria

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Prof.ª Doutora Maria Helena Fino hfino@fct.unl.pt Maria Helena Fino Luis Bica Oliveira  André Damas Mora José Vieira António Eleutério Pedro Leitão

Mestrado Integrado em Engenharia Física Prof. Doutor Orlando Teodoro odt@fct.unl.pt Orlando Teodoro Ana Cristina Gomes Silva José Luís Ferreira Válter Bento João Franco Francisco Casaca

Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica Prof. Doutor José Dias jfd@fct.unl.pt José Dias

Mestrado Integrado em Engenharia Química e Bioquímica Prof. Doutora Ascensão Reis amr@fct.unl.pt Ascensão Reis Isabel Rola Coelhoso Ana Maria Ramos Pedro Ferraz Ana Azevedo Fernando Miguel Fraga

Mestrado Intregrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias Prof. Doutor Carlos Dias cmd@fct.unl.pt Carlos Dias Elvira Fortunato Helena Godinho Daniel Matos Ana Patrocínio Ana Correira

2.º Ciclo ( Mestrados)

Mestrado em Arte e Ciência do Vidro Prof.ª Doutora Márcia Vilarigues mgv@fct.unl.pt Márcia Vilarigues

Mestrado em Bioorgânica Prof.ª Doutora Paula Branco paula.branco@fct.unl.pt Paula Branco 

Mestrado em Bioquímica Estrutural e Funcional Prof. Doutor Ricardo Franco ricardo.franco@fct.unl.pt Ricardo Franco Diana de Oliveira Ribeiro

Mestrado em Biotecnologia Prof.ª Doutora Cecília Roque cecilia.roque@fct.unl.pt Cecília Roque Rui Manuel Freitas Oliveira, Duarte Lima Martins

Mestrado em Ciências da Conservação Prof.ª Doutora Maria João Melo mjmelo@fct.unl.pt Maria João Melo

Mestrado em Ciências Gastronómicas Prof.ª Doutora Paulina Mata paulina.mata@fct.unl.pt Paulina Mata Ana Lourenço

Mestrado em Conservação e Restauro Prof.ª Doutora Maria João Melo mjmelo@fct.unl.pt Maria João Melo

Mestrado em Energia e BioEnergia Prof.ª Doutora Benilde Mendes bm@fct.unl.pt Benilde Mendes 

Mestrado em Energia Renováveis - Conversação Elétrica e Utilização 

Sustentável Prof. Doutor Ventim Neves marfervn@fct.unl.pt Mário Ventim Neves João Murta Pina

Mestrado em Engenharia Civil (Estruturas Geotecnia) Prof. Doutor Corneliu Cismasiu cornel@fct.unl.pt Corneliu Cismasiu Teresa Santana Nuno Malfeito Fábio Saraiva

Mestrado em Engenharia da Soldadura Prof.ª Doutora Rosa Miranda rmiranda@fct.unl.pt Rosa Miranda Pamies Teixeira

Mestrado em Engenharia e Gestão da Água Prof. Doutor António Carmona Rodrigues acr@fct.unl.pt António Carmona Rodrigues 

Mestrado em Engenharia Electrotécnica, Sistemas de Computadores Prof. Doutor Paulo Fonseca Pinto pfp@fct.unl.pt Paulo Fonseca Pinto 

Mestrado em Engenharia Geológica (Georrecursos) Prof. Doutor José António Almeida ja@fct.unl.pt José António Almeida

Mestrado em Engenharia Geológica (Geotecnia) Prof.ª Doutora Ana Paula Silva apfs@fct.unl.pt Ana Paula Silva Pedro Calé da Cunha Lamas

Mestrado em Engenharia Gestão Industrial Prof. Doutor Virgílio Cruz Machado vcm@fct.unl.pt Virgílio Cruz Machado

Mestrado em Engenharia Industrial Prof.ª Doutora Virgínia Machado vhm@fct.unl.pt Virgínia Machado 

Mestrado em Engenharia Informática Prof. Doutor Pedro Barahona pb@fct.unl.pt Pedro Barahona Fernando Birra Bruno Faustino Tânia Leitão

Mestrado em Engenharia Mecânica Prof. Doutor José Dias jfd@fct.unl.pt José Dias 

Mestrado em Engenharia para a Sustentabilidade Prof. Doutor Manuel Nunes da Ponte mnp@fct.unl.pt Manuel Nunes da Ponte

Mestrado em Engenharias dos Materiais Prof. Doutor Alexandre Velhinho ajv@fct.unl.pt Alexandre Velhinho 

Mestrado em Ensino da Biologia e Geologia Prof. Doutor João Correia de Freitas jcf@fct.unl.pt João Correia de Freitas Mariana Gaio Alves

Mestrado em Ensino da Física e da Química Prof. Doutor Vitor Teodoro vdt@fct.unl.pt Vitor Teodoro Mariana Gaio Alves

Mestrado em Ensino da Matemática Prof.ª Doutora Maria Helena Santos mhas@fct.unl.pt Maria Helena Santos António Domingos

Mestrado em Genética Molecular e Biomedicina Prof.ª Doutor José Paulo Sampaio jss@fct.unl.pt José Paulo Sampaio

Mestrado em Gestão e Politicas Ambientais Em Aveiro este ano

Mestrado em História e Património da Ciência, Tecnologia e Inovação Prof.ª Doutora Paula Diogo mpd@fct.unl.pt Paula Diogo 

Mestrado em Matemática e Aplicações Prof.ª Doutora Luísa Mascarenhas mascar@fct.unl.pt Luísa Mascarenhas Manuel Esquível Carolina Costa Telma Vieira

Mestrado em Segurança e Higiene do Trabalho Prof. Doutor José Miguel Cabeças jmm.cabecas@fct.unl.pt José Miguel Cabeças Maria Celeste Jacinto Mário Rui Mota Mélanie Raimundo Maia

Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar Prof.ª Doutora Benilde Simões Mendes bm@fct.unl.pt Benilde Simões Mendes Maria Margarida Gonçalves

Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território Prof. Doutor João Farinha jrf@fct.unl.pt João Farinha Tomás Ramos Margarida Pereira

Comissões PedagógicasCoordenadores de Curso

EstudantesDocentes
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Unidade Orgânica 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

Prof.ª Doutora Iva Miranda Pires 

 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Prof.ª Doutora Raphaela Averkom 

Prof.ª Doutora Iva Miranda Pires (Responsável do SGQ) 

Prof. Doutor Pedro Tavares de Almeida 

Prof.ª Doutora Cláudia Ramalho Sousa 

André Pires Calvário 

António Vasconcelos Dias 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

(apenas apoio administrativo) 

 

 

1. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Ciência Política e Relações Internacionais 1.º Ciclo CEF/0910/18722 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Professor Doutor António Horta Fernandes Presidente (Coordenador de Curso) 

Professor Doutor Tiago Moreira de Sá Docente 

Nair Santos Pereira Estudante 

 

 

2. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Ciências Musicais 1.º Ciclo CEF/0910/18747 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Professor Doutor Paulo Ferreira de Castro Presidente (Coordenador de Curso) 

Professora Adriana Latino Docente 

Martim Sousa Tavares Estudante 
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3. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Tradução 1.º Ciclo CEF/0910/18867 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Professora Doutora Isabel Oliveira Martins 

 

Presidente (Coordenador de Curso) 

Professora Clarisse Afonso Docente 

Lúcia Costa Neto de Oliveira Estudante 
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Unidade Orgânica  

 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

 

Prof. Doutor Vasco Santos 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Prof. Daniel Traça (Pres.Cons.Ped.) 

Dr. Nadim Habib (Membro Externo M.Sc LSE)) 

Prof. José Antº Ferreira Machado (Director) 

Prof. Pedro Pita Barros (Pres.Cons.Ciênt.) 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

(apenas apoio administrativo) 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

(Licenciatura) - Economia 1.º Ciclo CEF/0910/21217 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Profª Patrícia Xufre  

  

 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

(Licenciatura) - Gestão 1.º Ciclo CEF/0910/21222 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Profª Patrícia Xufre  
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Unidade Orgânica 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

Prof. Doutor Miguel Xavier 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Dr. Hugo Meireles (Pres. Cons. Fac.) 

Prof. Doutor Miguel Xavier 

Prof. Doutor António Sousa Guerreiro (Pres.Ciênt.) 

Prof. Doutor Pedro Costa (Pres.Ped) -delegação 

Profª Doutora Patrícia Rosado Pinto (Dir.D.Ed.Med) 

3 alunos (MIM, Mestrados, Doutoramento) – Catarina Perry da Câmara 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

 

Dr.ª Mafalda Duarte (Técnica Dep.Ed.Med.) 

Eng.º Carlos Geraldes (Coor. DIT) 

Profª Doutora Teresa Gamboa (Docente) 

Prof. Doutor Manuel Gonçalves Pereira (Docente) 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado Integrado 2.º Ciclo  

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

1º ano –  Prof. Doutor João Erse de Goyri O’Neill Docente 

               Mónica Rafaela Gonçalves Calado Araújo  Aluno 

2º ano –  Prof. Doutor Diogo de Freitas Branco Pais Docente 

               João Maria Caldeira Ribeiro Castro Nunes Aluno 

3º ano –  Prof.ª Doutora Ana Maria Félix de Campos Pinto Docente 

               Carina Isabel Cordeiro Leal Aluno 

4º ano –  Prof.ª Doutora Fátima Ceia Gomes Docente 

               Flávio Marino Mendes Silva Aluno 

5º ano –  Prof.ª Doutora Maria Teresa Neto Docente 

               Pedro Martins Gomes de Oliveira Aluno 

6º ano -  Prof.ª Doutora Ana Maria Branco Aleixo Docente 

              Nelson Augusto Peixoto Oliveira Aluno 
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Unidade Orgânica 

 

 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

 

Profª Doutora Ana Cristina Nogueira Silva 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Prof. Diogo Freitas do Amaral 

Prof. Rui P. Duarte (Pres.Ciênt.)  

Prof. Tiago Duarte / Profª Ana Prata 

Andreia Chora / António Sousa  

(Representantes de turma) 

Profª Mª Helena Brito/ Prof. José João Abrantes 

Prof.Jorge Bacelar Gouveia / Prof.Vitor Neves / 

Profª Cláudia Trabuco 

Lisete Rodrigues e (Representantes de turma) 

Profª Ana Cristina N.Silva/ Profª Teresa P.Beleza 

Joana Margarido e (Representantes de turma) 

 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

 

(apenas apoio administrativo) 

 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Direito 1.º Ciclo CEF/0910/21192 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

1ºCiclo  

Prof. Tiago Miranda / Profª Ana Prata Docentes 

Andreia Chora / António Sousa  Estudantes (membros do Cons. Pedagógico) 

(Representantes de turma) Estudantes 
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Unidade Orgânica 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

Prof. Doutor Miguel Viveiros (Pres.Ped.) 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Prof. Martinho Simões (FC/UL) 

Responsável da Qualidade 

Conselho Pedagógico do IHMT 

(Todos os Coordenadores de Ciclo de Estudo e respetivos representantes dos 

alunos) 

 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

Drª Maria João Santos (Divisão Académica do IHMT) 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Ciências Biomédicas 2.º Ciclo CEF/0910/10122 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Doutor Celso Vladimiro Ferreira de Abreu Cunha 

(Coordenador); 

Professor Auxiliar do IHMT/UNL (Coordenador); 

Doutora Olga Maria Guerreiro de Matos  Professora Associada com Agregação, do IHMT/UNL 

Doutor Henrique Manuel Condinho da Silveira Professor Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Luzia Augusta Pires Gonçalves  Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Isabel Maria dos Santos Leitão Couto Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Gabriela Maria Santos-Gomes Olivença Simões Professora Auxiliar com Agregação, do IHMT/UNL 

Doutor António Jorge Rodrigues Cabral Professor Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Maria Luísa Jorge Vieira Investigadora Auxiliar do IHMT/UNL. 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Parasitologia Médica 2.º Ciclo CEF/0910/10127 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Doutor António Paulo Gouveia de Almeida Professor Associado com Agregação, do IHMT/UNL 

(Coordenador); Doutora Lenea Maria da Graça Campino Professora Catedrática do IHMT/UNL 
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Doutor Henrique Manuel Condinho da Silveira Professor Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Silvana Maria Duarte Belo  Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Luzia Augusta Pires Gonçalves Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Carla Alexandra Gama Carrilho da Costa Sousa Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Saúde Tropical 2.º Ciclo CEF/0910/10117 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Doutor Jorge Seixas Professor Auxiliar do IHMT/UNL (Coordenador); 

Doutor Jorge Atouguia Professor Associado do IHMT/UNL 

Doutora Rosa Teodósio Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Sónia Centeno Lima  Investigadora Auxiliar do IHMT/UNL 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Saúde e Desenvolvimento 2.º Ciclo CEF/0910/10132 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Doutor António Jorge Rodrigues Cabral Professor Auxiliar do IHMT/UNL (Coordenador); 

Doutora Mª do Rosário Oliveira Martins Professora Catedrática do IHMT/UNL 

Doutor Gilles Dussault Professor Catedrático do IHMT/UNL 

Doutora Luzia Augusta Pires Gonçalves  Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Inês Fronteira Professora Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Sónia Dias Professora Auxiliar Convidada do IHMT/UNL 

Doutor Bruno de Sousa Investigador Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutor Giuliano Russo Investigador Auxiliar do IHMT/UNL 

Doutora Isabel Craveiro Investigadora Auxiliar do IHMT/UNL 
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Unidade Orgânica 

 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

 

Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa  

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Drª Fernanda Barata de Carvalho (Dir.ª RH Accenture) 

Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa (responsável do sistema da qualidade do 

ensino); 

Prof. Doutor Jorge Mendes; 

Prof. Doutor Vítor Santos; 

Vasco André Marinho dos Santos (estudante) 

Gonçalo Coutinho Teixeira Ribeiro (estudante) 

 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

 

(não se aplica)  

 

1. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Gestão de Informação 1.º Ciclo CEF/0910/16227 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Profª. Doutora Ana Cristina Costa Directora do Curso 

Prof. Doutor Leonardo Vanneschi Professor 

Prof. Doutor Tiago Oliveira Professor 

João Francisco Capelão F.M. Neves Estudante 

Pedro Miguel Feliz Barreiros Gama Estudante 

 

2. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Sistemas e Tecnologias de Informação 1.º Ciclo CEF/0910/16232 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof. Doutor Roberto Henriques Director do Curso 

Prof. Doutor Leonardo Vanneschi Professor 

Prof. Doutor Tiago Oliveira Professor 

Ricardo Filipe Cardoso Morgado Estudante 

Diogo Alexandre Rua Vaz Estudante 
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3. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

 Mestrado Estatística e Gestão de Informação 2.º Ciclo CEF/0910/16242 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof. Doutor Miguel Neto Director do Curso 

Prof. Doutor Pedro Coelho Professor 

Prof. Doutor Jorge Mendes Professor 

Prof. Doutor Luís Vasco Pinheiro Professor 

A designar Estudante 

A designar Estudante 

 

4. Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

 Mestrado Gestão de Informação 2.º Ciclo CEF/0910/16237 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof. Doutor Miguel Neto Director do Curso 

Prof. Doutor Victor Lobo Professor 

Prof. Doutor Vítor Santos Professor 

Prof. Doutor Fernando Bação Professor 

A designar Estudante 

A designar Estudante 
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Unidade Orgânica 

 

Responsável do Sistema de 

Garantia da Qualidade 

Prof. Doutor João Prista e Silva 

Comissão de Qualidade 

 

Presidente: Prof. Jorge Soares 

Prof. Doutor João Prista 

Prof. Doutor Julian Perelman 

Profª Doutora Ana Escoval 

Dr. Adriano Garcez (aluno) 

 

Gabinete de Qualidade do 

Ensino 

(apenas apoio administrativo) 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Gestão da Saúde 2.º Ciclo CEF/0910/14207 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof.ª Doutora Céu Mateus  coordenadora do curso 

Prof. Doutor Rui Santana coordenador adjunto e responsável pela área de 

Gestão de Organizações de Saúde 

Prof. Doutor Julian Perelman  coordenador adjunto 

Mestre Adalberto Campos Fernandes  responsável pela área de Gestão Clínica 

Joana Silva aluna 

Dr.ª Inês Matos aluna 

Dr.ª Luísa Lara Brasil aluna 

Dr.ª Mafalda Veiga Moura aluna 
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Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Saúde Pública 2.º Ciclo CEF/0910/14202 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof.ª Doutora Carla Nunes coordenadora do curso 

Prof. Doutor Paulo Moreira coordenador adjunto 

Prof.ª Doutora Isabel Loureiro responsável pela área de Promoção da Saúde 

Dr. Andre Almeida aluno 

Dr. João Corça aluno 

Dr. Ana Catarina Barroso aluna 

 

Comissão de Ciclo de Estudos 

Nome Ciclo de Estudos CE ID 

Mestrado em Segurança do doente 2.º Ciclo CEF/0910/00992 

Membros da Comissão de Ciclo de Estudos Função 

Prof. Doutor Paulo Sousa coordenador do curso 

Prof. Doutor António Sousa Uva docente – ENSP 

Dr. Fernando Leal da Costa docente – ENSP 

Prof.ª Margarida Custódio dos Santos docente – Escola Sup. de Tecnologias da Saúde de 

Lisboa) Prof. João Lobato docente – Escola Sup. de Tecnologias da Saúde de 

Lisboa) Wilson Quintino aluno 

João Pedro Pinheiro aluno 
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ANEXO IV 

RELATÓRIOS DAS UO SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGQE 

 

 

1 - Update on the implementation of the System for the Teaching 
Quality Assurance in the respective Academic Unit. 

As explained before, FCT began its Teaching Quality System in 10-11 for 

every curricular unit, considering three different inquiries: 

i. Students Perception on the functioning of their curricular units 

ii. Students Perception on the performance of the staff regarding their 

teaching activities 

iii. Staff Perception on the functioning of the curricular units they teach 

This last year (11-12) and for the 1st semester the faculty began producing 

the reports regarding the results of the mentioned inquiries. Those reports 

follow a hierarchal path. They are produced by the “Regentes” of each 

curricular unit; they are then analysed and eventually criticised by the 

“Responsável” again of each curricular unit. When those reports are finally 

produced and assessed by both the “Regente” and “Responsável”, the Study 

Programme Coordinator browses all the reports regarding the curricular 

units belonging to his/her course. Generally, the Study Programme 

Coordinator ratifies the impressions, ideas and suggestions expressed by 

the “Regentes” and “Responsáveis” but if so considered he/she can express 

his/her different feelings regarding eventual existing problems. Finally, the 

Head of Department directly related both to the Course and/or with the 

curricular units, ratifies everything previously described by all the staff 

involved. 

The process, referring to the 1st semester of 11-12 is now ended. It will 

begin very soon for the 2nd semester. 

2 - Main gain/difficulties observed during the experimental year. 

Again, during this year we have felt yet more difficulties than gain. The 

main “a gain”, is probably the yet slowly but surely habit for the school of 

putting these processes together. Both for the students as for the staff with 

theirs answers and with all those reports to produce. Even if they are 



 

 

 

Relatório SGQE 2012 (V6.0)  30 

 

produced online with every necessary numbers and results available without 

ones’ intervention it is no easy task. Normally each “Regente” can have two 

curricular units per semester and each Responsável can have 2-4 curricular 

units per semester; some of them hard to discuss and understand. Causes 

for these eventual problems must be presented; improvements must be 

suggested and afterwards theirs results confirmed. 

These difficulties are clearly related with the novelty of the whole process. 

All these tasks, reports, attitudes and deadlines are new to the school and 

as such the inertia against the system is important. On the other hand, 

present times in Portugal are not the best for all this new staff workload. 

Also, if students do not see soon enough direct improvements related to 

their answers and participation they will end up forgetting about all those 

inquiries since they are not mandatory – a possible problem the University 

has to address  - and their valid answer ratio, today around 25%, will 

decrease very fast and a new problem will arise since these student 

inquiries are included in the General Quality Assessment of each staff 

member introducing major asymmetries among them just  by the lack of 

students answers.  

3 - Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding 
the application of the system to all the curricular units. 

As stated before, in FCT, 12-13 will follow the same path as in 11-12 since 

we are applying the system to all curricular units (except PhD ones). So, 

what we just need is to continuously work through these processes and 

perfect them. However, an inquiry to the students is still missing. The one 

regarding the general conditions the faculty provides and the general 

opinionabout the Study Programme. It will be presented as sson as possible 

but only during 12-13. Also, each Study Programme Report and finally the 

General Report of the Global Unit – FCT - this last one put together by the 

Pedagogical Council and submitted to our Quality Commission and to the 

whole school are yet to be finalised. We hope to have them in 2012-2013, 

too.  

 

 

 

 

 

Caparica, 11 de outubro de 2012 
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NOVA SBE 

 

 

 

1- Update on the implementation of the System for the Teaching Quality Assurance in the 

respective Academic Unit. 

The School has collected student evaluations and reports from course instructors for the 

2011/2012 first semester. The School is in the process of finalizing the reports subsequent to 

this data gathering. 

Second semester student evaluations have also been collected and the School is awaiting the 

reports from course instructors due to be completed by 30 October 2012. 

The School expects to have the higher-level reports completed by the end of November.  

 

2- Main gain/difficulties observed during the experimental year. 

The process revealed itself harder to implement than initially expected. Faculty found the 

report for course instructors too burdensome. Given that the School aimed for a 100% 

response rate, this significantly delayed the first stage of the process.   

 

The process was initiated whilst the School was reorganizing its internal administrative 

structure which hindered implementation. In addition, the human resources necessary to 

collect and process the data were significantly in excess of what the School initially foresaw. In 

order to overcome the difficulties described above, the School has created a permanent task 

force to handle the teaching quality assurance tasks among other evaluation and accreditation 

processes. This will certainly enable more efficient implementation of the process in future. 

 

3-   Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding the application of the 

system to all the curricular units. 

If a course is offered more than once within the same academic year by the same course 

instructor, the report should only be completed once. The contrary will generate duplicate 

responses and low response rates. 
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Oftentimes, courses require adaptations on the part of course instructors which take time to 

devise, implement and fine-tune. As the process stands, the workload involved is excessive and 

costly.  Our experience shows that the cost-benefit ratio of doing so is exceedingly high.  

 

We suggest that:  

 

i) data which are quantitative (eg. pass rates, drop-out rates, grade distributions, student 
responses from surveys) be collected once a year for every course.  Each school 
should have a committee responsible for the analysis of the data pinpointing those 
courses which raise concerns; 

ii) subsequent to i) 30% of course instructors be asked to complete the course instructor 
report. This would necessarily include those courses that raise concerns. 

 

 

The School is looking forward to the overall evaluation of this initiative and finds it crucial that 

a cost-benefit analysis be conducted. 
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                   FCM 
 

1-  Update on the implementation of the System for the Teaching Quality Assurance in the 

respective Academic Unit. 

O sistema está implementado, os suportes informáticos estão a  funcionar normalmente, do 

ponto de vista técnico não há problemas.  

 

2- Main gain/difficulties observed during the experimental year. 

Os principais problemas prendem-se com a pouca adesão dos alunos (o sistema não é 

obrigatório), e com os atrasos no preenchimentos dos reports de Unidade Curricular por 

parte de vários docentes.  

 

3- Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding the application of the system 

to all the curricular units. 

Não tenho grandes sugestões a fazer - o trabalho que falta fazer tem de ser feito 

internamente, aqui na FCM. Da vossa parte, nada a acrescentar, só tenho que felicitar o 

acompanhamento constante. 
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            FD 

Report 

Implementation of the System for the Teaching Quality - Law Faculty – Universidade Nova de 

Lisboa. 

 

1. At this moment all the questionnaires and reports related with the first cycle and concerning 

the first semester are already done and analysed by the respective Commission.  The same 

should have happened in what concerns the second semester, according with the chronogram 

elaborated in the beginning of the implementation.  Nevertheless, the process of implementation 

is now delayed, due to the impossibility of the services to face the amount of work that is 

required to get the statistic information needed to complete the teacher’s reports, as well as the 

treatment and publication of the results of the second’s semester student’s questionnaires. The 

Faculty is making strong efforts to contract another person to its Informatics Services, which is 

now reduced to just one person. But these efforts have not already succeeded and the 

remaining informatics expert is plenty occupied with urgent tasks related with the normal 

functioning of the institution.  

 

2. As it was explained before, the main difficulty has to do with transitory circumstances. Other 

problem is the low number of student’s questionnaires. There is a appreciable percentage of 

students who didn’t have time enough, between the end of the year and the date of the 

examination, to fill the questionnaires. Others are not used to consult their electronic area in the 

Faculty. A little percentage of teachers had not fill their reports, specially the invited ones, who 

are less familiarized with the process, because are absent from the academic and pedagogic 

assemblies.  

 

The main gain was to obtain the teacher’s support to implement the system and the discussion 

it gave rise in the faculty assemblies, namely at the Scientific and Pedagogic Councils. A great 
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percentage of them had answer to the questions inserted in the UC’s de reports, although some 

are yet a little bit incomplete in what concerns the qualitative information required. Most of the 

statistical one, as referred above, is still being produced.   

 

3. We think that the main challenge in what concerns the implementation of the system is the 

creation of a kind of routine in what concerns collecting and making statistical information 

available to the teachers. Teachers and students have to be motivated to enrich their 

approaches when filling the reports and questionnaires. 

 

Lisbon, 12th October 2012-10-12 

 

Cristina Nogueira da Silva 

Docente responsável pela garantia da qualidade de ensino na FD UNL 
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                         IHMT 
 

 

 

 

1-  Update on the implementation of the System for the Teaching Quality Assurance in the 

respective Academic Unit. 

The System for the Teaching Quality Assurance was fully implemented at the IHMT/UNL in 

2011/212, with a full QA_OU_report sent to the UNL Quality Committee,  and will continue 

for 2012/2013 on. Calendar of activities for 2012/2013 attached.  

 

2- Main gain/difficulties observed during the experimental year. 

Gains: Our experimental year was 2011/212 and the main gains were a the implementation 

on-line od the Quality survey for the students and the completion of the Course QA reports 

that allowed the compilation of the QA_Organic Unit_report for 2011/2012, sent and 

reviewed to the external evaluator and President of the IHMT Quality Committee. Prof. 

Martinho Simões. His comments to the report were very important and where a strong “call 

for attention and change” to the IHMT Directive Board. 

Difficulties: Some Teaching_QA_surveys with low number of answers from students. 

Course Cycle QA reports considered to be to too complex, detailed and redundant by a 

significant number of coordinators. 

 

3- Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding the application of the system 

to all the curricular units. 

No recommendations. 
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                                  ISEGI 

 

System for the Teaching Quality Assurance 

Summary of the implementation result on the 1st and 2nd cycles 

Ana Cristina Costa, 12 October 2012 

 

1. Update on the implementation of the System for the Teaching Quality Assurance in the 

respective Academic Unit 

Since its early years, ISEGI implemented an evaluation system of teachers and curricular units 

(UCs) through semi-annual surveys to the students. The survey questionnaire is implemented 

on the internet portal ISEGIonline (ISEGI’s Academic Information System).  During the 

2011/2012 academic year, this questionnaire has been updated, in Portuguese and English 

languages, in order to include the contents of the “Questionnaire for Teaching Assessment by 

Students” proposed by NOVA’s System for the Teaching Quality Assurance (SGQE).  The 

results of each UC questionnaire are disclosed on ISEGIonline to the respective teacher(s) as 

soon as he/she validates the students’ final grades on ISEGIonline. The coordinators of the 

study cycles have access to all UCs results of the respective course. 

During the 2011/2012 academic year, it was decided to test the implementation of the SGQE at 

ISEGI in the following courses: 

 1st cycle degree in Information Management (LGI) 

 1st cycle degree in Information Systems and Technologies (LSTI) 

 2nd cycle degree in Statistics and Information Management (MEGI) 

 2nd cycle degree in Information Management (MGI) 

In the first semester, both the “Report of the Teacher” and the “Report of the Coordinator of the 

Curricular Unit” were disclosed by email to all the coordinators and teachers/lecturers in Word 

format, with a note stating that the “Report of the Teacher” could be replaced by a meeting 
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between the teachers/lecturers and the coordinator of the UC. Accordingly, at least the Word 

document of the “Report of the Coordinator of the Curricular Unit” should be sent to the 

coordinators of the study cycles by email. Table 1 summarizes the statistics of the number of 

reports received by the course coordinators. 

TABLE 1: DISTRIBUTION OF THE COORDINATORS REPORTS OF THE CURRICULAR UNITS (UCS) OF THE 1ST 

SEMESTER, BY STUDY CYCLE 

 Number of 

UCs 

Number of 

reports 

Percent of 

reports 

1st cycle courses    

Information Management (LGI) 19 14 74% 

Information Systems and 

Technologies (LSTI) 
20 17 85% 

2nd cycle courses    

Statistics and Information 

Management (MEGI) 
19 5 26% 

Information Management (MGI) 15 5 33% 

 

The coordinators of the 1st cycle courses sent several reminders to the UCs coordinators, 

asking for the filled in reports, while this has not been done for the2nd cycle courses. The 

reports were disclosed in Portuguese. A few coordinators/teachers of the 2nd cycle UCs were 

not able to fill them in because they are foreign language speakers. These two situations might 

explain the large differences between the answering rates of the1st and 2nd cycles. 

In the second semester, both the “Report of the Teacher” and the “Report of the Coordinator of 

the Curricular Unit” were disclosed on ISEGIonline. At the moment that the coordinator of a UC 

validated the students’ final grades on ISEGIonline, he/she and the other teachers/lecturers 

received a system notification on ISEGIonline, and by email, asking to fill in the reports online. 

The coordinators of the 1st cycle courses also sent several reminders by email. The last exam 

took place on 23 July 2012; therefore, the final grades were expected to be validated until 6 of 

August and the coordinator report should be filled in online before August 10. 
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Table 2 summarizes the statistics of the number of reports filled in on ISEGIonline. The online 

disclosure of the reports facilitated the management of the reports received, and increased the 

response rate. The possible explanation for the large differences between the answering rates 

of the1st and 2nd cycles might be the same as that of the fist semester. However, it is 

noticeable that three reports from other 2nd cycle courses were also filled in, as well as one 

report of a curricular unit of the 3rd cycle program. 

TABLE 2: DISTRIBUTION OF THE COORDINATORS REPORTS OF THE CURRICULAR UNITS (UCS) OF THE 2ND 

SEMESTER, BY STUDY CYCLE 

 Number of 

UCs 

Number of 

reports 

Percent of 

reports 

1st cycle courses    

Information Management (LGI) 19 16 84% 

Information Systems and 

Technologies (LSTI) 
21 17 81% 

2nd cycle courses    

Statistics and Information 

Management (MEGI) 
17 7 41% 

Information Management (MGI) 19 6 32% 

 

The contents of the reports were not analysed yet, except for a subset of the 1st cycle reports of 

the first semester as explained below in point 2. Accordingly, none of the Program Commissions 

has met to discuss and report the results of the implementation of the SGQE at ISEGI. 

Professor Ana Cristina Costa was named responsible for ISEGI’s SGQE on 27 July 2012, thus 

replacing Professor Fernando Bação. 

2.   Main gain/difficulties observed during the experimental year 

The implementation of the SGQE allowed improving the information collected through the 

semiannual surveys to the students, which now includes questions addressing the learning 

outcomes and the pedagogical strategies of the teachers/lecturers. This will undoubtedly help 

us improve the teaching quality. 
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In the second semester, the implementation of the “Report of the Teacher” and the “Report of 

the Coordinator of the Curricular Unit” on ISEGIonline allowed for the automatic creation of a 

statistical table with a summary of student performance for each UC, which will facilitate the 

monitoring in the forthcoming years. 

The coordinators of the 1st cycle courses meet, at least once a year, with the 

teachers/lecturers, and with the delegates of the students, in order to discuss and assess the 

lectures activities of each UC and identify any situation that could be improved. These meetings 

usually have a low rate of teachers/lecturers participation. We expect that the 

teachers/coordinators reports might overcome this low involvement. 

The teachers/coordinators reports brought an additional gain regarding the identification of 

pedagogical needs by the teachers/lecturers. The coordinator of the 1st cycle degree in 

Information Management analysed all the teachers/coordinators reports of the first semester, 

and summarized several pedagogical needs and worries raised by them. These issues were 

then addressed in a Workshop on Pedagogical Training of Teachers in Higher Education, 

coordinated by Professor Patrícia Rosado Pinto and promoted by ISEGI. The workshop was 

organized in 4 hour sessions per day (2, 3 and 4 July 2012), and 16 teachers/lecturers attended 

the sessions. Ten of these teachers/lecturers provided feedback by filling in a questionnaire, 

and all of them agreed that the workshop was very interesting, relevant and useful for their 

lecturing activities. 

The main difficulty observed during the experimental year concerns the low response rate to the 

coordinator/teacher reports, particularly for the 2nd cycle curricular units. 

3. Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding the application of the system to 

all the curricular units 

In the beginning of the 2012/2013 academic year, all teachers/lecturers were requested to 

attend a meeting in which the importance of ISEGI’s SGQE and its operational implications 

were stressed. The current versions of the “Teaching Manual” and “Teaching Agenda” were 

updated to accommodate SGQE issues, and include instructions on how and when to fill in the 

coordinator/teacher reports on ISEGIonline. These documents are disclosed to all 

teachers/lecturers in the beginning of the academic year, and are available on ISEGIonline. 
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Nevertheless, we advise the coordinators of the study cycles to send reminders by email to 

guarantee that the reports of all UCs are filled in. 

We recommend the translation to English of the “Report of the Teacher” and the “Report of the 

Coordinator of the Curricular Unit”, in order to guarantee that all teachers/coordinators are able 

to fill them in. 

We suggest that the Program Commissions of the 1st cycle courses be composed as follows: 

 Program Commission of the degree in Information Management (LGI) 

 Coordinator of the LGI 

 Coordinator of the LSTI 

 LGI Delegate of the 2nd curricular year 

 LGI Delegate of the 3rd curricular year 

 Program Commission of the degree in Information Systems and Technologies (LSTI) 

 Coordinator of the LSTI 

 Coordinator of the LGI 

 LSTI Delegate of the 2nd curricular year 

 LSTI Delegate of the 3rd curricular year 

We believe that these commissions will be more effective and efficient, and will also reduce the 

bureaucratic load of several ISEGI teachers. Firstly, because both degrees have many common 

UCs, thus many teaching and pedagogical issues are common to them. Secondly, because 

their coordinators and the students’ delegates keep in touch throughout the academic year and 

constantly follow the lectures activities. Hence, they are more able to assess the teaching 

quality and propose improvements. Thirdly, because this would reduce the number of meetings 

that the coordinators have to attend, as they always meet with the students’ delegates at the 

end of each semester. Fourthly, because the proposed composition of the Commission will 

exempt other teachers from additional meetings and paperwork. 
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                           ENSP 
 

1-  Update on the implementation of the System for the Teaching Quality Assurance in the 

respective Academic Unit. 

Quality Assurance Council is improved and meets ordinary each semester to analyze the 

teaching period and to elaborate recommendations for the next period.  

 

2- Main gain/difficulties observed during the experimental year. 

ENSP has a long tradition in teaching evaluation for each Curricular Unit using paper 

manual methods, with participation taxes superior to 90%. In the experimental year it was 

tried to apply the questionnaire in an electronic version. Some technical difficulties were 

detected and participation was reduced for taxes between 40 and 50%. 

Measures were introduced in second semester but they did not resolve this problem and we 

are now reflecting about new changes in order to improve the sores. 

 

3- Recommendations for the coming year 2012/2013, regarding the application of the system 

to all the curricular units.  

 

Our main concern lies in practical consequences of evaluation results, namely how 

ENSP/UNL can understand detected problems and needs and promote their resolution. 
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ANEXO V 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO CONSELHO DA QUALIDADE DO ENSINO E SÍNTESE 

DAS DECISÕES 

 

    

 
 Síntese das Decisões 

 
29.Mar.2012 

7.ª Reunião 

- Foram analisados os resultados da aplicação dos SGQE no 1.º 

semestre 2011/2012. 

- Foi aprovado que a Comissão da Escola Doutoral irá propor ao 

Conselho da Qualidade os instrumentos para a avaliação do 

3.º Ciclo 

- Foi discutida a inclusão de um novo membro que irá 

representar os estudantes do 3.º ciclo. 

 
18.Out.2012 

8.ª Reunião 

- Apresentação dos novos membros  

- Foram analisados os resultados da aplicação dos SGQE no 2.º 

semestre 2011/2012. 

- Foram aprovados os instrumentos para a avaliação da 

qualidade do ensino do 3.º Ciclo. 
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ANEXO	  10	  

Ensino	  e	  Aprendizagem	  
NOVA	  Doctoral	  School	  

	  
	  

	  

	  

	  
	   	  

	  	  



Escola Doutoral da NOVA 

16-02-2012 
 



16-02-2012 
 

O que se pretende com a Escola Doutoral 
 

 

• Reforçar a formação pessoal e profissional dos doutorandos através  de 

programas dirigidos (transferable skills training) 

 

• Organizar actividades académicas que promovam a interdisciplinaridade  

e a internacionalização 

   

• Partilhar as melhores práticas entre os programas doutorais: atracção e 

recrutamento dos melhores estudantes; interacção com a Sociedade e 

as Empresas 

 

• Assegurar mecanismos de acompanhamento da qualidade do ensino 

(quality assessment / quality assurance) 

 

Escola Doutoral da NOVA 



O que NÃO se pretende com a Escola Doutoral 
 
 

• Substituir as Unidades Orgânicas na gestão dos programas de 

doutoramento 

 

• Substituir as Unidades Orgânicas na definição dos conteúdos científicos 

dos programas de doutoramento 

 

• Constituir uma unidade autónoma com uma estrutura organizacional 

pesada 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Áreas de Acção da Escola Doutoral 
 

Quality Assessment / Quality Assurance 

 

 

• Graduate School Committee 

 

• Training Courses Approval & Review 

 

• Good Practice Guide 

 

• Code of Practice for Supervisors & Students 

 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Áreas de Acção da Escola Doutoral 
 

Transferable Skills Training 

 

• Residential Course (starting PhD course) 
• Creativity and Generation of Ideas 

• Time management 

 

• Presentation and Communication Skills  
• Presenting for Conferences 

• Writing Skills 

 

• Information Skills (including data mining) 

 

• Ethics 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Áreas de Acção da Escola Doutoral 
 

Transferable Skills Training (cont) 

 

• Intellectual Property 

 

• Entrepreneurship  

 

• Careers Development 
• Effective CVs & Applications 

• Preparing for Interviews 

• Preparing for Leadership 

 

• Completing the PhD 
• FUMO (Finish Up Move On) 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Áreas de Acção da Escola Doutoral 
 

Supervisors Training Programme 

 

 

Post Graduate Open Day 

 

 

Special Events 

 

• Thematic Symposia 

 

• Invited Lectures 

 

• Entrepreneurship month 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Estrutura da Escola Doutoral 
 
 

• Estrutura simplificada:  

 
• Director da Escola Doutoral 

• Sub-director para a área de Quality Assurance 

• Sub-director para a área de Transferable Skills 

• Graduate School Committee 

• Usar recursos já existentes na Reitoria e nas Unidades Orgânicas 

 

     

Criação da Associação de Estudantes de Doutoramento da Nova e seu   

envolvimento nas actividades da Escola Doutoral 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Funcionamento da Escola Doutoral 
 
 

 

• Todos os alunos de Doutoramento da NOVA são registados na Escola 

Doutoral 

 

• Mínimo de 4 cursos por aluno durante o seu percurso de doutoramento 

 

• Envolvimento de docentes da Universidade no desenho e leccionação 

dos cursos a oferecer aos alunos 

 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



Parcerias da Escola Doutoral 
 

 
 

• Parceria Internacional com o Imperial College of London 

 

 

• Parceria com empresas (em modelo a definir) 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



VI. Calendário 
 
 

• Definição e constituição da estrutura de funcionamento da Escola 

Doutoral, na Reitoria e nas Unidades Orgânicas (Abril de 2012) 

 

• Branding e plano de comunicação da Escola Doutoral (Junho de 2012) 

 

• Definição do calendário de actividades para 2013 (conclusão em 

Novembro de 2012) 

 

• Início da Escola Doutoral da Nova – Open Day (Janeiro de 2013)  

 

 

Escola Doutoral da NOVA 

 
16-02-2012 

 



	  ANEXO	  11	  

Ensino	  e	  Aprendizagem	  
Mobilidade	  estudantil	  

	  

	   	  

	  	  



5.10. PROGRAMAS DE MOBILIDADE 
A participação cada vez mais ativa em diversos programas de mobilidade com universidades 
de todos os continentes continua a ser o fator impulsionador da estratégia de 
internacionalização da NOVA. 
 

Programa Erasmus 

O Programa Erasmus constitui um dos instrumentos de mobilidade de maior visibilidade e 
sucesso entre a comunidade académica. Embora a mobilidade para estudos continue a ser 
preponderante, o grande esforço de divulgação da vertente de estágios profissionais tem dado 
frutos, sendo agora objeto de procura significativa entre a população estudantil. A mobilidade 
de docentes, por seu turno, embora menos expressiva, continua a proporcionar um contributo 
importante para o fortalecimento dos laços entre IES. A mobilidade para formação tem obtido 
grande aceitação e interesse por parte do pessoal não docente, pelo que se verificou um 
aumento substancial dos fluxos enviados. 
 
A NOVA participa no Programa Erasmus desde a sua criação em 1987, tendo estabelecido 
para o efeito diversos acordos interinstitucionais com IES europeias. Anualmente, e em 
colaboração com as UO, o GRI procede à renovação dos acordos existentes, bem como ao 
estabelecimento de novas parcerias. A NOVA tem, neste momento, em vigor 1 100 acordos 
com  389 IES europeias, distribuídos como mostra o gráfico seguinte:  
 

Figura 5.X. Acordos interinstitucionais Erasmus, por país 

 

As mobilidades Erasmus foram financiadas pela subvenção comunitária recebida da Agência 
Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (ANPROALV) e que 
tem como base a execução de mobilidades dos últimos três anos. A figura seguinte mostra a 
evolução do financiamento Erasmus. 
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Figura 5.X. Evolução do financiamento Erasmus 

 
 
Adicionalmente, a NOVA conta com financiamento nacional destinado a estudantes Erasmus 
enviados que sejam simultaneamente beneficiários de bolsa Erasmus e de Ação Social. O 
valor destas bolsas, denominadas Bolsas Suplementares Erasmus, varia em função do número 
de meses de mobilidade e do valor de capitação anual do agregado familiar do aluno. Nos 
últimos anos o número de candidaturas a estas bolsas não tem sofrido grandes variações. 
 
De salientar ainda é o Prémio AstraZeneca, que todos os anos é atribuído pela Fundação 
AstraZeneca ao estudante com melhores classificações que tenha sido selecionado para um 
período de mobilidade no sexto ano do curso de Medicina. O montante do prémio é de 5 000 €. 
 
Os gráficos seguintes revelam um apreciável crescimento do número de estudantes enviados e 
recebidos em 2011/2012. 
 
 
Figura 5.X. Evolução dos estudantes Erasmus recebidos, por UO 

 
Top 5 países de origem: Itália, Espanha, Alemanha, Polónia e França. 
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Figura 5.X. Evolução dos estudantes Erasmus recebidos, por país de origem 

 
 
 
 
Figura 5.X. Evolução dos estudantes Erasmus enviados, por UO 

 
Top 5 países de destino: Itália, Espanha, França, Alemanha e Holanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IT LT LU LV NL NO PL RO SE SI SK TK UK 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

2007/08 

2008/09 

2009/10 

2010/11 

2011/12 * 

Número de estudantes 

A
no

 le
tiv

o 

FCT (19,92%) 

FCSH (19,50%) 

Nova SBE (42,77%) 

FCM (10,69%) 

FD (3,98%) 

IHMT (0,42%) 

ISEGI (2,73%) 

448 

389 

464 

417 

477 



Figura 5.X. Evolução dos estudantes Erasmus enviados, por país de destino 

 
No final do ano letivo 2011/2012, o GRI organizou uma recolha de testemunhos dos estudantes 
internacionais na NOVA, tendo sido publicados seis testemunhos na Brochura 2012/2013 e na 
área internacional do site da NOVA. 
 

Erasmus Mundus 

O Programa Erasmus Mundus apoia ações de cooperação e mobilidade entre a Europa e 
países terceiros, contribuindo para o desenvolvimento de pólos universitários de excelência ao 
nível mundial. 
 
A NOVA continua a participar em oito programas conjuntos Erasmus Mundus (Ação 1), dos 
quais cinco são cursos de mestrado e três de doutoramento e integra também uma parceria 
Erasmus Mundus (Ação 2). 

 

Quadro 5.X. Erasmus Mundus na NOVA 
Mestrados  EMCL – European Master’s Program in Computational Logic 

EMSD – European Master Programme in System Dynamics 
EM3E – Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering 
CWCN – Crossways in Cultural Narratives 
GeoTech – Master of Science in Geospatial Technologies 

Doutoramentos  EUDIME – Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering 
EDEEM – European Doctorate in Economics Erasmus Mundus 
PHOENIX – Phoenix JDP Dynamics of Health and Welfare 

Parceria  MULTIC – Multidisciplinary capacity-building for an improved economic, 
political and university co-operation between the European Union and 
the Russian Federation 

 
Bolsas Luso-Brasileiras 

Para além dos dois programas de mobilidade anteriormente mencionados, os estudantes da 
NOVA usufruem ainda do Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades que 
promove o intercâmbio com IES brasileiras. A bolsa, no valor de 2 300 €, visa cobrir as 
despesas de viagem, alojamento, alimentação e vistos. Para o ano letivo 2012/2013 está 
previsto um decréscimo no número de bolsas atribuídas pelo Banco (quatro bolsas). 
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Quadro 5.X. Evolução do número de Bolsas Santander na NOVA 

 
 

 

FCT 4 4 3 4 5 4 3 13 3 3 10 5 2 5 3
FCSH 3 2 2 3 4 4 2 5 3 3 0 0 3 3 3
Nova SBE 2 5 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 12 1
FCM 1 7 1 1 4 4 2 24 2 2 16 5 2 16 1
FD 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ISEGI 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ensino	  e	  Aprendizagem	  
Estudantes	  da	  NOVA	  –	  1º	  ano,	  1ª	  vez	  

todos	  os	  ciclos	  
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ANEXO	  13	  

Ensino	  e	  Aprendizagem	  
Projeto	  de	  e-‐learning	  na	  NOVA	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	   	  

	  	  



 
 

Rede internacional de e-learning para a Lusofonia
 

Descritivo
 
 
A necessidade de agregar e dinamizar múltiplas iniciativas que as unidades orgânicas 
planificam, ou desenvolvem, na área do ensino a distância é o motivo principal da proposta 
para a criação da Rede Internacional de E-Learning da Lusofonia.
 
Trata-se de uma iniciativa concebida como catalisador de projectos autónomos com vista a 
concretizar três objectivos:
1. dar visibilidade internacional às iniciativas de e-learning da Nova;
2. agregar universidades estrangeiras, interessadas em promover cursos em áreas onde a 
Nova não pode, ou não está interessada na apresentação de oferta lectiva;
3. alargar ao espaço da lusofonia o público-alvo interessado na oferta formativa da Nova e das 
universidades estrangeiras parceiras no projecto.
 
A  rede internacional de e-learning para a Lusofonia articula-se sobre dois eixos:
1. Eixo vertical: é estruturado pela oferta de cursos pagos - mestrados, ou unidades 
curriculares opcionais, conferentes de ECTS.
2. Eixo horizontal: é estruturado pela oferta de cursos de frequência livre, unidades curriculares 
conferentes de certificado de frequência.
- Nota: o eixo vertical articula-se em duas modalidades de apresentação: e-learning 1.0, ou 
2.0; o eixo horizontal será desenvolvido em colaboração com o Professor António Câmara e a 
Ydreams;
 
As unidades curriculares vertidas e integradas no sistema de ensino a distância poderão 
ganhar uma dupla valência, sempre que o professor responsável decidir que estas servem 
também o sistema de ensino presencial na modalidade de b-learning. A situação começa 
a ser recorrente no ensino presencial:  o estudante assiste a aulas, trabalha e investiga a 
partir das massas de informação estruturadas, colocadas numa qualquer plataforma de e-
learning e desloca-se regularmente à sua faculdade para assistir a conferências, reunir com os 
professores e colegas, tirar dúvidas e apresentar trabalhos.
 
Na criação de cursos a distância é comum assistir à articulação de traballho entre o professor 
responsável científico da unidade curricular e um tutor, já relativamente especializado na 
matéria e com competências na chamada “ comunicação Web 2.0”.
O conteúdo científico de cada unidade curricular é concebido pelo professor especialista. 
Poderá ser vertido para português, tanto na forma de tradução, como de legendagem e 
programado em e-learning 2.0 por equipas multimédia. O  tutor, fluente na língua portuguesa, 



é responsável pelo contacto directo com os estudantes, recorre ao professor especialista 
sempre que necessitar de tirar dúvidas que extrapolam as suas competências e tem por missão 
controlar eventos na unidade curricular, tirar dúvidas, animar o fórum, a construção de wikis, a 
análise das respostas a exercícios etc. Pode residir no território nacional, ou no país de origem 
do professor.
 
A dimensão internacional do projecto está assinalada pela criação de uma rede de 
universidades interessadas no e-learning para a lusofonia. Aqui se reitera a decisão de dar 
natural prioridade na criação de cursos às unidades orgânicas da NOVA. Já foram contactadas 
personalidades em sete universidades europeias que manifestaram interesse em estudar 
formas de cooperação:
• Espanha: Universidade Autónoma de Barcelona;
• França: Universidades da Lorena e Bordéus 3;
• Bélgica: Universidade Livre de Bruxelas;
• Polónia: Universidade de Katowice;
• Alemanha: Universidade de Chemnitz;
• Finlândia: Universidade da Lapónia.
 
Recomenda-se às universidades participantes no projecto a utilização da língua portuguesa 
como idioma veicular os seus cursos, dadas a potencialidade e a extensão do público-alvo 
visado pelo projecto. Será neste contexto oportuno recordar que a língua portuguesa posiciona-
se em sétimo lugar como veículo preferencial de comunicação na Internet.

Na formatação da oferta lectiva presente na Rede Internacional de E-Learning para a Lusofonia 
preconizam-se, numa primeira fase, três linhas de desenvolvimento principais:
1. cursos de frequência livre, unidades curriculares conferentes de certificado de frequência;
2. unidades curriculares de cursos livres, conferentes de ECTS;
3 cursos de mestrado integralmente em e-elearning;
3. módulos de ensino, conferentes de ECTS, que podem ser integrados em mestrados, ou 
doutoramentos.
 
Existe um primeiro acervo disponível e com potencial para integrar na Plataforma Internacional 
de e-learning para a lusofonia no início do ano lectivo 2012-2013:

•I.H.M.T.:
– Investigação e Avaliação das Intervenções em Saúde (módulo de ensino conferente de 15 
ECTS)
 
- F.C.S.H.:
– Mestrado em Gestão de Sistemas E-learning;

- Mestrado em História do Império Português;
- Mestrado em Ordenamento do Território e SIG.
– Cursos Livres: seis unidades curriculares, opções livres, conferentes de  E.C.T.S.
 
- I.S.E.G.I.:

- Ciência e Sistemas de Informação Geográfica.
 
 
Dada a fase de desenvolvimento do projecto a qualquer momento se espera poder acrescentar 
mais unidades curriculares, ou cursos a este primeiro acervo. Cada curso representado 
na Rede Internacional de e-learning para a Lusofonia, está prioritariamente alojado nos 



servidores da unidade orgânica proprietária do mesmo. Compete às autoridades académicas 
e aos autores dos cursos negociar de forma casuística a integração dos cursos respectivos 
noutras instâncias comerciais. Ainda neste contexto a Rede Internacional de e-learning para a 
Lusofonia compromete-se a programar e concretizar o marketing digital nas redes sociais nos 
países lusófonos.

 
Lisboa 22 de Maio de 2012

 
 

 
O Pró Reitor

                                        Carlos Correia
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1. Oferta 

Por “ciclo de estudos em funcionamento” consideraram-se os ciclos de estudos acreditados 

pela A3ES, registados pela DGES e com alunos inscritos na NOVA. 

 

 

Contabilizaram-se como ciclos de estudos em associação/colaboração aqueles que se 

organizam em conformidade com o artigo 42.º do decreto-lei n.º 107/2008, aos quais se 

adicionaram os Mestrados e Doutoramentos Erasmus Mundus, bem como os ciclos de estudos 

que envolvem mais de uma unidade orgânica. Estes últimos foram contabilizados apenas na 

unidade orgânica onde os estudantes se inscreveram em 2011/12 ou, nos casos em que as 

inscrições ocorreram em mais do que uma instituição, na proponente junto da A3ES. 

13,68%

5,79%

48,42%

32,11%

1.2 Composição dos Ciclos de Estudos em Funcionamento 

na UNL (N= 190)

1.º (N= 26) MI (N= 11) 2.º (N= 92) 3.º (N= 61)
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Quadro 1.1 – Ciclos de Estudos envolvendo mais do que uma unidade orgânica  

Nome do Ciclo de Estudos 
UO onde foi 

contabilizado 
Outras UO envolvidas 

Mst Comunicação de Ciência FCSH ITQB 

Mst Comunicação, Media e Justiça FCSH FD 

Mst Direito e Gestão Nova SBE FD 

Mst Microbiologia Médica FCT FCM, IHMT, ITQB 

Mst 
Urbanismo Sustentável e Ordenamento do 

Território 
FCT FCSH 

Dout 
Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável 
FCT 

FCSH, FC/UL, ICS/UL, 

FL/UL, ISA/UTL, IST/UTL 

Dout Ciências da Educação FCSH FCT, ISPA 

Dout E-Planeamento FCT 
FCSH, UA, FC/UL, 

ISCSP/UTL 

Dout Media Digitais FCT FCSH, UPorto 
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Um mesmo ciclo de estudos pode ser contabilizado numa associação nacional e numa 

estrangeira, caso o consórcio inclua instituições de ensino superior com estas duas 

caraterísticas. 
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2. Procura 

No que respeita ao 1.º ciclo de estudos e aos mestrados integrados, optou-se por disponibilizar 

apenas os dados referentes à 1.ª fase de candidaturas para todos os indicadores. Esta decisão 

prende-se com a impossibilidade atual de determinar o número exato de candidatos das três 

fases existentes, pois ter-se-ia de verificar se houve repetição de candidatos entre fases. 

Os dados respeitantes aos 1.
os

 ciclos de estudos e aos mestrados integrados foram 

disponibilizados pela Divisão de Planeamento (a 14-12-2012) e constam do CNAES 2011-2012 

(Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior). Os referentes aos 2.
os

 e 3.
os

 ciclos de 

estudos foram prestados pela Divisão de Serviços Académicos – Divisão de Gestão Académica, 

Empregabilidade e Inserção Profissional (dados recolhidos em Janeiro de 2012). 

 

Não foi recolhida informação sobre o número de candidatos aos mestrados e doutoramentos 

da NOVA. 
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A Nova SBE e o ITQB não estabelecem vagas para os seus mestrados e doutoramentos, razão 

pela qual não é possível calcular os indicadores total de colocados/total de vagas e vagas 

preenchidas/total de vagas.  

Não obstante, esclarece-se que o número total de colocados e inscritos nos 2.
os

 ciclos de 

estudos da Nova SBE foi de 537 e 392, respetivamente. Nos 3.
os

 ciclos ambos os valores 

totalizam 6 alunos. 

No ITQB, em 2011/2012, apenas funcionou um Doutoramento, que teve 30 colocados e 

inscritos. 

Quando o rácio total de colocados/total de vagas é superior a 1, significa que foram aceites 

alunos supranumerários. 

  

Não foi recolhida informação sobre o número de colocados em 1.ª opção para os mestrados e 

doutoramentos. 
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No que respeita ao 1.º ciclo de estudos e aos mestrados integrados, não se disponibiliza o 

indicador vagas preenchidas/total de vagas porque o número de alunos inscritos reporta às 

três fases de acesso e apenas temos disponíveis o total de vagas da 1.ª fase.  

Atualmente, não existe informação sobre quais são os alunos inscritos que o fizeram em 1.ª 

opção em nenhum dos níveis de estudos. 
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3. Estudantes 

Uma vez que o sistema de garantia da qualidade do ensino considera apenas os cursos 

conferentes de grau, o total de alunos não inclui os inscritos em ciclos de estudos classificados 

como E-especializações no RAIDES 2011. 
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4. Docentes 

Os dados apresentados são os que constam do INDEZ 2011. 
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5. Internacionalização 

Estes gráficos representam a percentagem de alunos com nacionalidade estrangeira a 

frequentar regularmente ciclos de estudos na NOVA.  

Os dados constam do RAIDES 2011. 
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6. Taxa de Sucesso 

Os estudantes inscritos em mestrados integrados podem obter o grau de licenciado após 

completarem 180 ECTS. Consequentemente, apresentam-se duas colunas para os licenciados 

da FCT: uma para os 1.os ciclos de estudos regulares e outra para os incluídos em mestrados 

integrados. 

Na FCM, uma vez que esta UO não tem 1.
os

 ciclos de estudos, os dados relativos aos 

estudantes do mestrado integrado que completem os referidos ECTS não são incluídos nos 

gráficos. Não obstante, de acordo com o RAIDES, em 2011, 244 estudantes inscritos no MI 

obtiveram o grau de licenciado, 92,6% dos quais no número de anos requerido (N), 4,1% em 

mais um ano (N+1), 1,2% necessitaram de mais 2 anos (N+2) e 2% mais de 2 anos (>N+2). 

Consideraram-se as seguintes durações regulares (N) por nível de estudos: Licenciatura N=3; 

Mestrado Integrado N=5; Mestrado N=2; Doutoramento N=4. 
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7. Empregabilidade 

Os dados em seguida apresentados foram recolhidos e tratados pelo Observatório da Inserção 

Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa (OBIPNOVA) e respeitam à 

inquirição de diplomados da UNL que terminaram os seus cursos em 2008/09, nomeadamente 

a caracterização da situação um ano após a conclusão dos graus. 

Uma vez que os primeiros ciclos de estudos organizados de acordo com o Processo de Bolonha 

se iniciaram em 2006/2007, a maioria dos licenciados inquiridos concluíram os seus estudos no 

modelo pré-Bolonha. 

Para um “nível de confiança” de 95%, as amostras referentes à coorte de diplomados de 

2008/09 são representativas com uma “margem de erro” de 1,8% do universo dos licenciados, 

1,5% do total de mestres e de 7,5% da população global de doutores. As taxas de resposta 

alcançadas foram respetivamente de 67,3%, 74% e 50,9%. 

O primeiro conjunto de gráficos corresponde à situação dos diplomados perante a atividade, 

um ano após a conclusão do ciclo de estudos. A classificação do EUROSTAT, adoptada pelo INE 

inclui as seguintes categorias: 

Empregado – Indivíduo, com idade mínima especificada que, no período de referência, se 

encontrava numa das seguintes situações: a) Tinha efetuado trabalho de pelo menos uma 

hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho 

familiar em dinheiro ou em géneros; b)Tinha um emprego, não estava ao serviço, mas tinha 

um a ligação formal com o seu emprego; c)Tinha uma empresa mas não estava 

temporariamente ao trabalho por uma razão específica; d) Estava em situação de pré-reforma 

mas encontrava-se a trabalhar no período de referência. 

Desempregado – Indivíduo, com uma idade mínima especificada que, no período de 

referência, se encontrava simultaneamente nas situações seguintes: a) Não tem trabalho 

remunerado nem qualquer outro; b) Está disponível para trabalhar num trabalho remunerado 

ou não; c) Tenha procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências ativas ao longo de um 

período especificado para encontrar um emprego remunerado ou não.  

Consideram-se como diligências: i) Contacto com um centro de emprego público ou agências 

privadas; ii) Contacto com empregadores; iii) Contactos pessoais; iv) Colocação ou resposta a 

anúncio; v) Realização de provas ou entrevistas para seleção; vi) Procura de terrenos, imóveis 

ou equipamento; vii) Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa 

própria. 

Economicamente Inativo – Indivíduo, qualquer que seja a sua idade, que no período de 

referência não pode ser considerado economicamente ativo, isto é, não está empregado nem 

desempregado, nem a cumprir o serviço militar obrigatório. 

Assim sendo, a percentagem de desempregados é afetada pelo número de "inativos", sendo 

tanto menor quanto maior for o número de inativos. Segundo a definição desta categoria, os 

licenciados que prosseguem para mestrado são considerados inactivos. Note-se, no entanto, 

que os estudantes de mestrado apenas são classificados como "inativos", no caso de não 
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terem desenvolvido esforços no sentido de obterem emprego e se, simultaneamente, não 

considerarem estar disponíveis para trabalhar no período em análise. Em caso contrário, são 

classificados como "desempregados", mesmo sendo estudantes. 

 

 

 

Definições de Empregado, Desempregado e Economicamente Inativo na página 27 

5
6

,8
3

% 8
9

,1
5

%

9
1

,6
7

%

1
0

,2
0

%

3
,3

0
%

2
,3

8
%

3
2

,9
7

%

7
,5

5
%

5
,9

5
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Licenciados Mestres Doutores

Coorte 2008/09

7.1 Empregabilidade dos Graduados da UNL
(situação perante a atividade 1 ano após a conclusão do ciclo de estudos)

Empregado Desempregado Economicamente Inativo

5
5

,7
4

% 8
8

,2
4

%

9
3

,9
4

%

8
,9

4
%

4
,4

8
%

3
,0

3
%

3
5

,3
2

%

7
,2

8
%

3
,0

3
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Licenciados Mestres Doutores

Coorte 2008/09

7.2 Empregabilidade dos Graduados da FCT
(situação perante a atividade 1 ano após a conclusão do ciclo de estudos)

Empregado Desempregado Economicamente Inativo



Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino 29 

 

 

 

Não há informação disponível sobre os doutores da Nova SBE. 

 

As definições de Empregado, Desempregado e Economicamente Inativo encontram-se na 

página 27 
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Não há dados disponíveis sobre os doutores do ISEGI. 
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7.8 Empregabilidade dos Graduados do ISEGI
(situação perante a atividade 1 ano após a conclusão do ciclo de estudos)

Empregado Desempregado Economicamente Inativo
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As definições de Empregado, Desempregado e Economicamente Inativo encontram-se na 

página 27 
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7.9 Empregabilidade dos Graduados do ITQB
(situação perante a atividade 1 ano após a conclusão do ciclo de estudos)

Empregado Desempregado Economicamente Inativo
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7.10 Empregabilidade dos Graduados da ENSP
(situação perante a atividade 1 ano após a conclusão do ciclo de estudos)

Empregado Desempregado Economicamente Inativo
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Os gráficos seguintes apresentam a percentagem de diplomados com uma ocupação 

profissional ajustada ao seu nível de instrução um ano após a graduação. 

O conceito de “ajustamento” é baseado nos níveis de competências da International Standard 

Classification of Occupations (ISCO). As três primeiras categorias da ISCO incluem posições que 

são usualmente ocupadas por diplomados do Ensino Superior (EUROSTAT). Os dados 

apresentados correspondem a inquiridos cuja atividade profissional é ajustada ao seu nível de 

instrução. 
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7.12 Percentagem de diplomados da FCT com uma ocupação profissional 

ajustada ao seu nível de instrução 1 ano após a graduação
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7.13 Percentagem de diplomados da FCSH com uma ocupação profissional 

ajustada ao seu nível de instrução 1 ano após a graduação



Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino 35 

 

Não há informação disponível sobre os doutores da Nova SBE. 
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7.15 Percentagem de diplomados da FCM com uma ocupação profissional 
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7.16 Percentagem de diplomados da FD com uma ocupação profissional 
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7.17 Percentagem de diplomados do IHMT com uma ocupação profissional 

ajustada ao seu nível de instrução 1 ano após a graduação
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Não há dados disponíveis sobre os doutores do ISEGI. 
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Recursos	  Humanos	  
Concursos	  Académicos	  
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	  A	  NEXO	  16	  

Estudantes	  
Concurso	  nacional	  de	  acesso	  –	  1ª	  opção	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	   	  

	  	  	  



Vagas Colocados Colocados/Vagas Vagas Colocados Colocados/Vagas
Univ. Nova de Lisboa 2 705 2 635 97,4% 2 706 2 600 96,1%
Univ. dos Açores  683  538 78,8%  683  473 69,3%
Univ. do Algarve 1 797 1 450 80,7% 1 852 1 169 63,1%
Univ. de Aveiro 2 064 1 937 93,8% 2 089 1 778 85,1%
Univ. da Beira Interior 1 295 1 176 90,8% 1 295 1 165 90,0%
Univ. de Coimbra 3 124 3 103 99,3% 3 189 3 099 97,2%
Univ. de Évora 1 104  964 87,3% 1 121  907 80,9%
Univ. de Lisboa 3 955 3 543 89,6% 3 920 3 453 88,1%
Univ. da Madeira  585  518 88,5%  605  522 86,3%
Univ. do Minho 2 792 2 584 92,6% 2 774 2 556 92,1%
Univ. do Porto 4 155 4 151 99,9% 4 160 4 130 99,3%
Univ. Técnica de Lisboa 3 726 3 550 95,3% 3 741 3 533 94,4%
Univ. de Trás-os Montes e Alto Douro 1 337 1 267 94,8% 1 365 1 203 88,1%
ISCTE IUL 1 135 1 105 97,4% 1 135 1 096 96,6%
Total 30 457 28 521 93,6% 30 635 27 684 90,4%

Fonte: MEC - DGES.
Os dados apresentados dizem respeito apenas à 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. As vagas correspondem às vagas iniciais colocadas a concurso. Os 
colocados consideram todos os alunos, incluindo aqueles para os quais foram criadas vagas adicionais por se tratar de situações de empate ou de alunos colocados sem classificação no 
final do Ensino Secundário.
No caso das Universidades dos Açores, do Algarve, de Aveiro, de Évora, da Madeira, do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, os dados disponibilizados incluem os Institutos e as 
Escolas Superiores que delas fazem parte.

Quadro 5.1.1 - Vagas e colocados por Universidade (Ensino Superior Público - Universidades)

Universidade 2010/2011 2011/2012



	  ANEXO	  17	  

Estudantes	  
Opções	  nas	  universidades	  de	  Lisboa	  

	  

	  

	   	  

	  	  



	  
Evolução	  preferências	  Lisboa	  
Benchmarking	  Universidades	  
	  
	  
17-‐06-‐2013	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  
Carla	  Cristina	  Viana	  
	  

	   	  



Evolução	  preferências	  Lisboa	   	  !"#$
	  

Carla	  Cristina	  Viana	  
Junho	  2013	   1	  

1. Ciências	  e	  Tecnologias	  
	  
-‐	  A	  análise	  foi	  realizada	  entre:	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Ciências	  e	  Tecnologias	  
Universidade	  Técnica	  de	  Lisboa	  –	  Instituto	  Superior	  Técnico	  
Universidade	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Ciências	  

	  

	  

	  

	  

	  

Notas:	  

*Simbologia:	  
Traço	  cheio-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção	  ( )	  
Tracejado-‐Nº	  de	  vagas	  ( )	  
	  
	  
*No	  caso	  das	  Ciências	  e	  Tecnologias	  foram	  considerados	  todos	  os	  cursos	  activos,	  para	  estas	  Universidades	  e	  Instituto.	  
Nos	  vários	  casos	  consideraram-‐se	  os	  cursos	  em	  regime	  diurno	  e	  nocturno.	  
	  
*Fonte	  de	  dados:	  
-‐	  CNAES-‐DGES	  –	  para	  os	  anos	  de	  2009,	  2010,	  2011,	  2012	  
	  
	  

2009 2010 2011 2012
UNL-‐FCT-‐Nº	  de	  vagas 1095 1110 1110 1110
UNL-‐FCT-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 1054 1038 874 786
UTL-‐IST-‐Nº	  de	  vagas 1439 1464 1469 1474
UTL-‐IST-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 1797 1736 1822 2035
UL-‐FC-‐Nº	  de	  vagas 1010 1030 925 935
UL-‐FC-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 813 713 682 711



Evolução	  preferências	  Lisboa	   	  !"#$
	  

Carla	  Cristina	  Viana	  
Junho	  2013	   2	  

2. Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
	  
-‐	  A	  análise	  foi	  realizada	  entre:	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Universidade	  Técnica	  de	  Lisboa	  –	  Instituto	  Superior	  de	  Ciências	  Sociais	  e	  Politicas	  
Universidade	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Letras	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Notas:	  

*Simbologia:	  
Traço	  cheio-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção	  ( )	  
Tracejado-‐Nº	  de	  vagas	  	  ( )	  
	  
*No	  caso	  das	  Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  foram	  considerados	  todos	  os	  cursos	  activos	  para	  estas	  Universidades.	  
Nos	  vários	  casos	  consideraram-‐se	  os	  cursos	  em	  regime	  diurno	  e	  nocturno.	  
	  
*Fonte	  de	  dados:	  
-‐	  CNAES-‐DGES	  –	  para	  os	  anos	  de	  2009,	  2010,	  2011,	  2012	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2009 2010 2011 2012
UNL	  FCSH-‐Nº	  de	  vagas 725 745 745 745
UNL	  FCSHNº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 1010 1123 978 1000
UTL	  ISCSP-‐Nº	  vagas 602 802 802 802
UTL	  ISCSP-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 605 726 605 614
UL	  FL-‐Nº	  de	  vagas 1025 895 925 925
UL	  FL-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 453 597 661 610



Evolução	  preferências	  Lisboa	   	  !"#$
	  

Carla	  Cristina	  Viana	  
Junho	  2013	   3	  

	  

3. Economia	  e	  Gestão	  
-‐	  A	  análise	  foi	  realizada	  entre:	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Economia	  
Universidade	  Técnica	  de	  Lisboa	  –	  Instituto	  Superior	  de	  Economia	  e	  Gestão	  
Instituto	  Universitário	  de	  Lisboa	  -‐	  ISCTE	  	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Notas:	  

*Simbologia:	  
Traço	  cheio-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção	  ( )	  
Tracejado-‐Nº	  de	  vagas	  	  ( )	  
	  
*No	  caso	  de	  Economia	  e	  Gestão	  foram	  considerados	  apenas	  os	  cursos	  de	  Economia	  e	  Gestão	  leccionados	  nestas	  Universidades.	  
Nos	  vários	  casos	  consideraram-‐se	  os	  cursos	  em	  regime	  diurno	  e	  nocturno.	  
	  
*Fonte	  de	  dados:	  
-‐	  CNAES-‐DGES	  –	  para	  os	  anos	  de	  2009,	  2010,	  2011,	  2012	  
	  
	  
	  
	  
	  

2009 2010 2011 2012
Nova	  SBE-‐Nº	  de	  vagas 390 420 420 420
Nova	  SBE-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 763 884 773 864
UTL-‐ISEG-‐Nº	  vagas 375 375 375 375
UTL-‐ISEG-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 315 256 262 353
ISCTE-‐Nº	  de	  vagas 256 280 280 280
ISCTE-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 526 493 455 471



Evolução	  preferências	  Lisboa	   	  !"#$
	  

Carla	  Cristina	  Viana	  
Junho	  2013	   4	  

	  
	  

4. Medicina	  
	  
-‐	  A	  análise	  foi	  realizada	  entre:	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Ciências	  Médicas	  
Universidade	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Medicina	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Notas:	  

*Simbologia:	  
Traço	  cheio-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção	  ( )	  
Tracejado-‐Nº	  de	  vagas	  	  ( )	  
	  
*No	  caso	  de	  Medicina	  foram	  considerados	  apenas	  os	  cursos	  de	  Medicina	  leccionados	  nestas	  Universidades.	  
	  
*Fonte	  de	  dados:	  
-‐	  CNAES-‐DGES	  –	  para	  os	  anos	  de	  2009,	  2010,	  2011,	  2012	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2009 2010 2011 2012
UL	  FM-‐Nº	  de	  vagas 295 295 295 295
UL	  FM-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 590 575 567 612
UNL	  FCM-‐Nº	  de	  vagas 230 230 231 231
UNL	  FCM-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 617 354 420 403



Evolução	  preferências	  Lisboa	   	  !"#$
	  

Carla	  Cristina	  Viana	  
Junho	  2013	   5	  

	  
	  

5. Direito	  
	  
-‐	  A	  análise	  foi	  realizada	  entre:	  
Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Direito	  
Universidade	  de	  Lisboa	  –	  Faculdade	  de	  Direito	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Notas:	  

*Simbologia:	  
Traço	  cheio-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção	  ( )	  
Tracejado-‐Nº	  de	  vagas	  	  ( )	  
	  
*No	  caso	  de	  Direito	  foram	  considerados	  apenas	  os	  cursos	  de	  Direito	  leccionados	  nestas	  Universidades.	  
Nos	  vários	  casos	  consideraram-‐se	  os	  cursos	  em	  regime	  diurno	  e	  nocturno.	  
	  
*Fonte	  de	  dados:	  
-‐	  CNAES-‐DGES	  –	  para	  os	  anos	  de	  2009,	  2010,	  2011,	  2012	  
	  
	  

2009 2010 2011 2012
UNL	  FD-‐Nº	  vagas 100 100 100 100
UNL	  FD-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 329 267 263 284
UL	  FD-‐Nº	  de	  vagas 550 600 630 630
UL	  FD-‐Nº	  de	  candidatos	  em	  1ª	  opção 952 558 408 443



ANEXO	  18	  

Estudantes	  
Atividade	  do	  Conselho	  de	  Estudantes	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



5.11. CONSELHO DE ESTUDANTES  

O Conselho de Estudantes é um órgão consultivo da Universidade NOVA de Lisboa 
nas áreas que digam diretamente respeito à vida dos estudantes, constituído no 
termos do art.º 16º dos Estatutos. O Conselho é constituído pelo Reitor, que preside, 
pelos presidentes das Associações de Estudantes das UO da NOVA e pela 
Administradora dos SASNOVA.  

É obrigatória a consulta ao Conselho de Estudantes nas seguintes matérias: ação 
social, preços dos serviços prestados pelos SASNOVA, designação dos estudantes 
membros do Conselho de Ação Social, concessão de subsídios e atividades 
promovidas pelos estudantes, atos de indisciplina e outras perturbações da vida 
académica relacionadas com praxes académicas, plano desportivo da NOVA e 
nomeação do Provedor de Estudante. O Conselho poderá pronunciar-se ainda sobre 
quaisquer assuntos a pedido do Reitor. 

O Conselho de Estudantes da NOVA reuniu pela primeira vez no dia 5 de Novembro 
de 2008.  

Durante o ano de 2012, o Conselho de Estudantes cumpriu o calendário de reuniões 
mensais, conforme previsto no seu regimento, tendo assumido todas as 
competências atrás enunciadas, destacando-se o acompanhamento do processo de 
atribuição de bolsas de estudo, de alojamento e alimentação e da política desportiva 
da NOVA, bem como a análise conjunta dos pedidos de apoio solicitados pelas 
Associações de Estudantes e por outros núcleos académicos, nomeadamente 
Tunas, Grupos de Teatro e Grupos de Voluntariado. 

Destas reuniões resultou a decisão de incentivar as Associações de Estudantes a 
desenvolver projetos conjuntos nas áreas do voluntariado, do desporto – através da 
constituição de equipas desportivas da NOVA, nas modalidades de futebol, rugby e 
atletismo – e da cultura. 
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ACÇÃO SOCIAL 
 

Apresentação de indicadores de gestão, desde ano letivo 2009 até à 
presente data.  

No que se refere aos apoios diretos-bolsas de estudo, verifica-se uma ligeira 
diminuição, no entanto este dado acompanha o número de inscrições, o 
qual a nível global também diminuiu. VER 

Em termos gerais e no que se refere aos apoios indiretos, verifica.se um 
aumento de despesa de funcionamento nas residências e nas cantinas, bem 
como uma progressiva diminuição dos consumos nas cantinas e cafetarias. 
As residências, apresentam um ligeiro aumento da receita, resultante dos 
programas de verão.  

1 - BOLSAS 
 

Evolução dos apoios sociais 

 
2009/20
10 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
 

Total de 
Candidaturas  

2643 2392 2393 2328 
 

Deferimentos 1746 1486 1237 1374  
 66,06% 62,12% 51,70% 59,00%  

Indeferimento 897 906 1156 947  
 33,94% 37,88% 48,30% 41,00%  
      
(1)Bolsa Média 
com 
complemento 

1.996,1
0€ 

1.681,00€ 1.814,00€ 1.870,40 € 
 

 
Total pago 

 
3.440.4
60, 

 
2.526.747,00
€ 

 
2.247.846,84
€ 

 
2.046.921,31€(2 

 

(1)corresponde ao valor pago na totalidade 10 meses, pago mensalmente. 

(2)em 16/05/2013, com um encargo previsto em 2012/2013 de 2.564.054,66€ 

 
 
Auditoria Interna  
A amostra sobre a qual incidiu a auditoria teve em conta 253 processos de 
candidatura selecionados aleatoriamente. De entre estes, foram 
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considerados devidamente tratados 251 processos, com critérios de decisão 
fundamentados na aplicação do Regulamento e 2 apresentam não 
conformidades. 

Parecer Técnico Total % 

Processos devidamente tratados 251 99,2 

Processos com não conformidades 2 0,8 

Total 253 100 

 

Caso 1: o aluno não declarou bens patrimoniais- Bolsa inicial 262,90€     
bolsa  a corrigir 167,90€   

Caso 2: o aluno inseriu indevidamente o valor e descrição do bem 
patrimonial -Bolsa inicial 198,40 bolsa a corrigida 211,00€ 

2 - CANTINAS  
 

Refeições servidas 

Ano FCSH FCT RAS FCM HPV 
Nº Total 
Refeições 
servidas 

2010 136.990 213.878 47.000 18.882 1.566 418.316 

2011 156.424 212.060 54.760 21.574 0 444.818 

2012 124.635 189.519 54.035 21.352 0 389.541 

 

Serviços de Catering 

  2010 2011 2012 

VALOR 96.922 € 180.235 € 131.196 € 

Nº SERVIÇOS 195 213 273 

Nº PESSOAS 12929 27000 15391 
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Espaços Alimentares existentes UNL 
 

 
Listagem de todas as unidades alimentares, existentes na Universidade Nova de 
Lisboa: 

 
 

Unidades Orgânicas 
 
 

Número de Unidades 
Alimentares existentes 

Responsável pela 
exploração do espaço / 

concessão 

Reitoria (Campus de 
Campolide) 

 

- Cafetaria da Reitoria SASNOVA (exploração directa) 

Faculdade de 
Economia (Campus 

de Campolide) 

- Snack –Bar / Refeitório 
 
- Bar (junto à Igreja) 
 
- Restaurante Bar (Palacete) 

SBE (concessionado) 
 
AE-SBE (concessionado) 
 
SBE (concessionado) 

Campus de Campolide 
(junto ao ISEGI) - Snack –Bar / Refeitório 

 
AEISEGI (concessionado) 
 
 

 
Residência Alfredo de 

Sousa (campus de 
Campolide) 

 

 
- Cafetaria 
 
- Cantina / Refeitório 

 
SASNOVA (exploração direta) 
 
SASNOVA / (concessionado) 

 
Faculdade de Ciências 

Médicas – FCM 
 

 
- Cafetaria / Refeitório  
 
- Bar  
 

 
SASANOVA / (concessionado) 
 
AEFCM (concessionado) 

Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas - 

FCSH 

 
- Cantina / Refeitório 
 
- Snack-bar (zona da entrada 
principal) 
 
- Pequeno Bar (antigo Edifício das 
Inspeções Militares) 
 

 
SASNOVA (exploração direta) 
 
FCSH / (concessionado) 
 
 
FCSH / (concessionado) 
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Faculdade de Ciências 
e Tecnologia - FCT 

- Cantina / Refeitório 
 
- Bar (sala de convívio) 
 
- Restaurante - Edifício Cantina 
    

  
- Bar My Spot – Edifício Cantina 

  
  

- Supermercado mini - nova 
  

- Bar campus - Edifício da 
biblioteca  

  
- Bar sector mais nova - Edifício 
departamental 

  
- Bar Teresa Gato  

  
- Bar casa do pessoal - Edifício 1 

  
- Bar sector mais - Edifício de 
matemática 

  
- Bar Girassol - Edifício mecânica 

  
- Bar D. Lídia/Carlos - Edifício 2 

  
- Bar D. Lídia /Carlos - Uninova  
 

SASNOVA / (concessionado) 
 
SASNOVA (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 
 
 
SASNOVA (concessionado) 
 
 
FCT / (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 
 
 
FCT / (concessionado) 
 
 
AEFCT/ (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 
 
 
FCT / (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 
 
FCT / (concessionado) 

 
Escola Nacional de 

Saúde Publica - ENSP 
 

 
- Cafetaria / Snack-Bar 
 

 
ENSP / (concessionado) 

 
Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical – 
IHMT 

 

- Cafetaria / Bar / Refeitório IHMT / (concessionado) 

 
Faculdade de Ciências 
Medicas – Hospital 
São Francisco Xavier 
 

- Cafetaria / Bar / Refeitório
  FCM / (concessionado) 

 
Conclusões: 

• Na UNL, existem 28 espaços alimentares, dos quais, apenas 8 estão sob a 
gestão e responsabilidade dos SASNOVA; 
 

• Questiona-se o tipo de controlo das normas básicas de higiene e segurança 
alimentar impostas por Lei, nos 20 espaços alimentares sob a exclusiva 
responsabilidade das Faculdades e Institutos, a qual e nalguns casos é 
partilhada com as Associações de Estudantes; 
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• Se é verdade, que o modelo descentralizado encontra razões na história 
recente da NOVA, não é menos verdade que compete aos SAS, pela sua 
vocação e natureza a gestão direta ou indireta de todas as unidades 
alimentares. 

3 – RESIDÊNCIAS 

Taxa de Ocupação 

 

Ano Letivo 

 

Summer 

 

2010/11 2011/12 
2012/13 
* 

 

2010 2011 2012 

RAS 80,3% 85,1% 90,1% 

 

21,3% 24,3% 35,8% 

RFS 75,6% 74,9% 74,6% 

 

12,5% 27,3% 25,3% 

RL 73,7% 76,6% 81,0%   54,1% 46,1% 51,4% 

 

Média 
ponderada 77,1% 79,1% 81,6% 

 

22,2% 29,0% 33,3% 

* valores apurados até ao final de Abril 

Despesa e receita:  

  2010 %   2011 %   2012 %   

  
        

  

Número de camas 452 
  

452 
  

452 
 

  
  

        
  

DESPESAS 702.602 € 100% 
 

748.315 € 100% 
 

755.258 € 100%   
    Pessoal 133.996 € 19% 

 
149.140 € 20% 

 
142.715 € 18%   

    Bens, serviços e capital 568.606 € 81% 
 

599.175 € 80% 
 

612.543 € 82%   
DESPESA POR CAMA 1.554 € nd 

 
1.656 € 7% 

 
1.671 € 1%   

  
        

  
RECEITAS 641.847 € 100% 

 
751.900 € 100% 

 
795.780 € 100%   

    Receitas próprias 285.123 € 44% 
 

388.305 € 52% 
 

444.466 € 56%   
    Receitas "SUMMER" * 37.747 € 6% 

 
45.550 € 6% 

 
50.875 € 6%   

    Receitas de bolseiros alojados 181.932 € 28% 
 

168.728 € 22% 
 

157.724 € 20%   
    Receitas do OE 137.045 € 21% 

 
149.317 € 20% 

 
142.715 € 18%   

RECEITA POR CAMA 
        

  
    Receita total 1.420 € 100% 

 
1.663 € 100% 

 
1.761 € 100%   

    Receita do OE e bolseiros aloj 706 € 50% 
 

704 € 42% 
 

665 € 37%   
  

        
  

RECEITA-DESPESA -60.755 € 
  

3.585 € 
  

40.522 € 
 

  
  

        
  

SALDO POR CAMA -134 € 
  

8 € 
  

90 € 
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4 – CULTURA 
Ano 2012 

Descrição 
Gabinete   Festival Exposição 

Futurália Mercadorias 
Cultura   Música Fotog 

Despesas 28.670 €   22.723 € 1.639 € 496 € 3.813 € 

       Receitas 21.083 €   17.733 € 0 € 420 € 2.929 € 

       Saldo = Receitas-Despesas -7.588 €   -4.990 € -1.639 € -76 € -883 € 
 
Iniciativas 2013 

1. V Concurso de Fotografia da NOVA  
Exposição e entrega de prémios, dia 30 de Maio, pelas 18.00h. 
Lançamento do Livro “NOVA Fotografia 2009_2013”. 

2. NOVA Música 2013 – Está em curso a preparação da 2ª edição do 
Festival, que irá decorrer no mês de Setembro. 

3. Campanha EcoNOVA – Acompanhamento da iniciativa em colaboração 
com o Gabinete de Alojamento (Dra. Clara Farracho) 
 

5 - DESPORTO  

Descrição 2011 2012 ORÇ 2013 

Despesas com pessoal:       

Remunerações 45.191 € 26.305 € 29.588 € 

Ajudas de custo 188 € 1.054 € 1.450 € 

Subtotal 45.379 € 27.359 € 31.038 € 
Despesas com bens e serviços:       

Colaboradores 1.107 € 3.450 € 6.665 € 

Campeonatos europeus 5.282 € 5.148 € 11.100 € 

Inscrições dos alunos nos CNU 1.947 € 4.868 € 5.150 € 

Organização CNU 708 € 1.629 € 2.450 € 

Filiação ENASS 250 € 250 € 250 € 

Inscrição e participação conferência ENAS 975 € 330 € 330 € 

Deslocações, estadas e alimentação atletas 5.607 € 6.930 € 7.200 € 

Equipamento de treino 0 € 7.330 € 4.700 € 
Outras despesas 2.897 € 4.088 € 4.100 € 

Subtotal 18.773 € 34.023 € 41.945 € 
Total 64.152 € 61.382 € 72.983 € 
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1ºs lugares:   FCT – 4  |  FCM – 4  |  NOVASBE – 3  |  FCSH – 1  |  FD – 1 
 
 
 
 

Modalidade U.O. Aluno Class. Local e data Participantes
FCM Martim Pinto
FCT João De Mello

NOVASBE Bernardo Freitas
FCT Antonio Mourão

NOVASBE Caetano Lacerda
FCT Ana Rodrigo 3º Lugar FCT, Monte da Caparica
FCT Hadi Natheg 3º Lugar 01-Dez-12
FCT Pedro Lobo 1º Lugar Estadio Universitário Lisboa
FCT Filipe Martins 2º Lugar 17-Nov-13
FCM Vânia Leça 1º Lugar Aveiro
FCM Catarina Cristina 2º Lugar 05-Fev-13
FCM Vânia Leça 1º Lugar Aveiro
FCM Catarina Cristina 1º Lugar 04-Fev-13
FCM Margarida Fernandes 1º Lugar Águeda
FD Marina Sarmento 1º Lugar 5 e 6 FEV 2013

FCM Margarida Fernandes 2º Lugar
NOVASBE Tiago Gandum 2º Lugar

FCT Inês Santos 1º Lugar
FCT Guilherme Rosa 1º Lugar
FCM Joana Revés 3º Lugar
FCM Margarida Fernandes 3º Lugar
FD Marina Sarmento 3º Lugar

FCSH Hugo Santo 1º Lugar
FCM Maria Bernardo 2º Lugar

NOVASBE Jonathan Puemi 2º Lugar
TNU Esqui Alpino FCM João Caetano 2º Lugar Covilhã, 3 MAR 2013 10 Atletas

CNU Surf Feminino FCM Inês Benedito 3º Lugar
FCM Inês Martins 3º Lugar
FCT Paul Grey 4º Lugar
FCT Martim Gonçalves 7º Lugar

CNU Natação Colectivo NOVA 5º Lugar
200m estilos NOVASBE Nádia Vieira 1º Lugar
100m Bruços NOVASBE Nádia Vieira 1º Lugar

100m Mariposa NOVASBE Nádia Vieira 2º Lugar
50m Mariposa FCM André Oliveira 2º lugar
400m Livres FCT Sofia Silvestre 3º Lugar

FCT João Fernandes 3º Lugar Guimarães
FCT Bernardo Melo 3º Lugar 05-Mai-13

NOVASBE João Rebelo 1º Lugar Guimarães
Colectivo NOVA 3º Lugar 05-Mai-13

CNU Taekwondo FD Tatiana Costal 1º Lugar Guimarães, 11 MAI 2013 89 atletas
CNU Atletismo Pista Ar Livre Colectivo NOVA 6º Lugar

400m FCM Amria Bernardo 3º Lugar
Salto em Altura FCT Jorge Colaço 3º Lugar

400m FCSH Edi Sousa 3º Lugar
Salto a Vara FCT Gonçalo Lopes 3º Lugar

FCT Jorge Colaço
FCSH Edi Sousa
FCT Emil Veloso
FCT Marcio Brandão
FCT João Lameida 1º Lugar Guimarães
FCT João Sousa 3º Lugar  7 MAI 2013
FCM Vânia Leça 3º Lugar Uppsala, Suécia
FCM Catarina Cristina 3º Lugar 5 a 12 MAI 2013-02-2013
FCM Vânia Leça 5º Lugar Uppsala, Suécia
FCM Catarina Cristina 17º Lugar 5 a 12 MAI 2013-02-2013

Pombal, 23 FEV 2013

16 Atletas

8 Equipas/16 atletas

14 Equipas/24 atletas

9 equipas/ 55 Atletas

59 Atletas

12 Atletas

CNU Karaté

18 Atletas

Época Desportiva 2012 / 2013

55 atletas

47 Atletas

8 Equipas / 193 AtletasGuimaãres, 12 MAI 2013

61 Atletas
Costa da Capraica,                  

 6 e 7 ABR 2013

Lisboa, 28 ABR 2013 12 Equipas /151 Atletas

Águeda 5e 6 FEV 2013

Coimbra, 12 e 13 DEZ 2012 10 Equipas/ 30 atletas

13 equipas/260 Atletas 

CNU Vela Grand Surprise 2º Lugar Lisboa, Doca de Santos.                 
        27 e 28 OUT 2102 

CNU Escalada Boulder

8 equipas/16 atletas

CEU Badminton Individual Senhoras 32 Atletas

CEU Badminton Pares Senhoras 16 equipas/ 36 Atletas

CNU Tiro com Arco in door

CNU Badminton Individual

CNU Badminton Pares Senhoras

CNU Ténis Pares Senhoras

CNU Ténis Pares Mistos

TNU Kickboxing

4 x 200 metros 3º Lugar

CNU Tiro com Arco ar livre

CNU Ténis Equipas Fem

CNU Atletismo Pista Coberta

CNU Surf Equipa
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6 - INQUÉRITOS  

 
a)  Inquérito de Satisfação - Cantinas SASNOVA 

No início de Março foi aplicado um inquérito de satisfação aos utentes das 
quatro cantinas sob responsabilidade dos SASNOVA. 

A amostra foi definida tendo como referência o número de almoços servidos 
em período homólogo do ano anterior (Março de 2012), por cantina. Tendo 
em conta que a afluência de utilizadores variou consoante os dias da 
semana, sem uma ordem constante em todas as cantinas, optámos por 
basear-nos na média semanal de almoços servidos e aplicar uma proporção 
de 10%, tendo sido recolhidos, no total, 1150 inquéritos válidos, o que 
consideramos um valor bastante satisfatório. 

Cantinas 
SASNOVA 

Média semanal 
de almoços 

servidos - Março 
2012 (N) 

População 
inquirida 
(n=10%) 

FCT 5.809 581 
FCSH 3.005 300 
RAS 1.988 199 
FCM 695 70 

Total 11.497 1.150 
 

Média semanal do nº de almoços vendidos em Março de 2012 
Fonte: Gabinete de Alimentação SASN 

 
Análise comparativa entre as quatro cantinas SASNOVA: 
 

 

Refeições Média  Instalações Média  Atendimento Média 

   
 

FCT 3,34 
 

FCT 3,65 
 

FCT 3,51 
   

 
FCSH 3,50 

 
FCSH 3,60 

 
FCSH 4,03 

   
 

RAS 3,31 
 

RAS 3,84 
 

RAS 3,79 
   

 
FCM 3,76 

 
FCM 3,74 

 
FCM 3,70 

   
            Média 
Global das 
4 cantinas 

Refeições 3,48  Instalações 3,71  Atendimento 3,76 

 

Média 
Global 
TOTAL 

3,65 
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b) Inquérito de Satisfação - Residências SASNOVA 

Entre Janeiro e Março de 2013 foi aplicado via on-line um inquérito de 
satisfação, de carácter anónimo e de preenchimento voluntário, dirigido aos 
residentes das três unidades de alojamento dos SASNOVA: Residência 
Alfredo de Sousa (RAS), Residência do Lumiar (RL) e Residência Fraústo da 
Silva (RFS). 
 

Residência 
Nº 

Residentes 
Consultados 

Respostas 
recebidas 

    Nº % 
RAS 159 67 42,14 

RFS 158 60 37,97 

RL 52 31 59,62 
 
 
Análise comparativa entre as três residências SASNOVA 

 
A maior parte dos residentes consultados está satisfeita em viver na 
residência e de forma geral os serviços e instalações são satisfatórias:  
 
 

 

Condições 
gerais da 

Residência 
Média  

Serviços 
Prestados Média  

Quarto 
atribuído Média 

   

 
RAS 3,36 

 
RAS 3 

 
RAS 3,32 

   

 
RFS 3,36 

 
RFS 3,08 

 
RFS 3,23 

   

 
RL 3,33 

 
RL 3,9 

 
RL 3,83 

   

            Média 
Global das 

três 
residências 

Condições 
gerais das 
residências 

3,35  
 Serviços 
prestados 3,33  

 
Instalações 
atribuídas 

3,46 

 

Média 
Global 
TOTAL 

3,38 

             

c) Inquérito de Promoção da Saúde  

A aplicação deste inquérito ocorreu entre Novembro 2012 e Janeiro 
2013 e teve como objectivo principal dar algumas indicações sobre a 
presença de problemas de saúde no meio académico, identificando 
possíveis factores de origem e suas especificidades. Foi ainda 
objectivo deste inquérito saber se os alunos têm conhecimento dos 
serviços de apoio ao aluno, ao nível das consultas médicas, 
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promovidas pelos SASNOVA: Clínica Geral, Psicologia Clínica, 
Psiquiatria, Psicodrama e Nutrição.  

 
Este questionário dirigiu-se a alunos inscritos a partir do 2º ano do 
primeiro ciclo de estudos de licenciatura, ou mestrado integrado, 
desde que não estivessem a frequentar no presente ano lectivo 
qualquer programa de mobilidade. 
 
 

Unidade Orgânica Nº de inquéritos válidos recebidos 
FCT 581 

FCSH 470 
FE 227 

FCM 216 
FD 50 

ISEGI 37 
Total  1581 
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1. Introdução 

Este documento, constituído unicamente por uma apresentação de quadros, pretende contribuir 

para um melhor conhecimento do processo de inserção profissional dos diplomados da Universidade 

Nova de Lisboa (UNL). Os dados apresentados resultam de um questionário aplicado aos licenciados, 

mestres e doutores desta universidade que concluíram os seus cursos no ano letivo de 2009/2010, 

procurando conhecer a sua situação profissional em dois momentos: um ano após a obtenção do grau, 

e num “período de referência” correspondente aos sete dias anteriores à aplicação do questionário1. A 

fixação de um “período de referência” constitui uma estratégia metodológica que permite comparar a 

situação profissional dos diplomados da UNL com aquela em que se encontrava a população nacional 

que dispunha de formação superior, no 2º trimestre de 2012.  

A inquirição seguiu procedimentos de amostragem probabilística, tendo sido realizada uma 

tiragem aleatória simples para cada ciclo de ensino (1º, 2º e 3º ciclos). Consideramos que as amostras 

são bastante fiáveis, representativas dos subuniversos em estudo com uma margem de erro máximo 

bastante reduzida para os licenciados (1,8%) e mestres (1,9%), e um pouco mais elevada para os 

doutores (6,1%). Em qualquer dos casos, o nível de confiança é de 95%., O erro máximo eleva-se 

consideravelmente quando passamos a situar-nos ao nível da unidade orgância (UO) e, mais ainda, ao 

nível dos cursos. Os dados devem ser contemplados, considerando naturalmente as margens de erro 

associadas (Quadro 2, 3 e 4). 

Outro aspeto que convém destacar é a notável taxa de resposta a esta inquirição telefónica: a 

amostra cobre 69,3% da população de licenciados; 69,7% do total de mestres e 59,5% do conjunto dos 

doutores. Os valores desta taxa detalhados por UO e por curso podem ser consultados nos quadros 2, 3 

e 4. 

Finalmente adverte-se o leitor de que, no final deste documento, se encontra disponível um 

glossário que faculta o esclarecimento de dúvidas acerca do significado de diversos termos da maior 

relevância na interpretação dos resultados, como por exemplo, “inativo”, “desempregado”, “taxa de 

desemprego”, etc. 

 

 

 

                                                        
1 Nesse momento, todos os inquiridos haviam obtido o título académico num período que mediava entre 

22 e 27 meses. 
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2. Erro amostral e taxa de resposta por ciclo de ensino, unidade orgânica e 
curso. 

Quadro 1 – Universo, amostra, erro amostral e taxa de resposta por ciclo de ensino e unidade orgânica  

 

 

 
  

Unidade Orgânica Universo Amostra Erro Amostral* Taxa de resposta
FCM 183 128 4,7% 69,9%
FCSH 441 315 3,0% 71,4%
FCT 226 177 3,4% 78,3%
FD 79 61 6,0% 77,2%
FE 327 187 4,7% 57,2%
ISEGI 39 29 9,2% 74,4%
Total 1295 897 1,8% 69,3%
ENSP 17 12 15,3% 70,6%
FCM 5 4 21,9% 80,0%
FCSH 342 212 4,1% 62,0%
FCT 579 426 2,4% 73,6%
FD 39 30 8,6% 76,9%
FE 137 94 5,7% 68,6%
IHMT 30 20 12,7% 66,7%
ISEGI 43 33 8,2% 76,7%
Total 1192 831 1,9% 69,7%
ENSP 2 0 100,0% 0,0%
FCM 7 4 32,1% 57,1%
FCSH 58 37 9,7% 63,8%
FCT 51 34 9,7% 66,7%
FD 1 1 0,0% 100,0%
FE 4 4 0,0% 100,0%
IHMT 20 9 24,2% 45,0%
ISEGI 3 1 80,0% 33,3%
ITQB 27 13 19,6% 48,1%
Total 173 103 6,1% 59,5%

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

* Calculado para o número de questionários realizados face ao universo consideranto um intervalo de 
confiança de 95%
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Quadro 2 – Universo, amostra, erro amostral e taxa de resposta por unidade orgânica e curso de licenciatura  

 

UO Curso de licenciatura Universo Amostra Erro Amostral* Taxa de resposta
FCM MEDICINA 183 128 4,7% 69,9%
FCSH ANTROPOLOGIA 22 17 11,3% 77,3%
FCSH ARQUEOLOGIA 11 10 9,3% 90,9%
FCSH CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 69 46 8,3% 66,7%
FCSH CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 63 48 6,9% 76,2%
FCSH CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (PL) 7 4 32,1% 57,1%
FCSH CIÊNCIAS MUSICAIS 20 14 14,3% 70,0%
FCSH ESTUDOS PORTUGUESES E LUSÓFONOS 13 8 21,5% 61,5%
FCSH FILOSOFIA 19 12 17,2% 63,2%
FCSH GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL 43 30 9,8% 69,8%
FCSH HISTÓRIA 47 35 8,4% 74,5%
FCSH HISTÓRIA DA ARTE 20 15 12,7% 75,0%
FCSH LINGUAS, LITERATURAS E CULTURAS 44 32 9,0% 72,7%
FCSH SOCIOLOGIA 45 34 8,3% 75,6%
FCSH TRADUÇÃO 18 10 20,7% 55,6%
FCT BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 28 23 8,6% 82,1%
FCT BIOQUÍMICA 19 13 15,3% 68,4%
FCT CONSERVAÇÃO - RESTAURO 9 8 11,5% 88,9%
FCT ENGENHARIA DE MATERIAIS 18 12 16,3% 66,7%
FCT ENGENHARIA GEOLÓGICA 9 8 11,5% 88,9%
FCT ENGENHARIA INFORMÁTICA 99 78 5,1% 78,8%
FCT MATEMÁTICA 10 8 15,5% 80,0%
FCT QUÍMICA APLICADA 34 27 8,6% 79,4%
FD DIREITO 79 61 6,0% 77,2%
FE ECONOMIA 174 102 6,2% 58,6%
FE GESTÃO 153 85 7,1% 55,6%
ISEGI ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 15 12 12,7% 80,0%
ISEGI GESTÃO DE INFORMAÇÃO 24 17 12,8% 70,8%

1295 897 1,8% 69,3%Total
* Calculado para o número de questionários realizados face ao universo consideranto um intervalo de confiança de 95%
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Quadro 3 – Universo, amostra, erro amostral e taxa de resposta por unidade orgânica e curso de mestrado 

  

UO Curso de Mestrado Universo Amostra Erro Amostral* Taxa de resposta
ENSP GESTÃO DA SAÚDE 14 11 13,7% 78,6%
ENSP SAÚDE PÚBLICA 3 1 80,0% 33,3%
FCM EPIDEMIOLOGIA 1 1 0,0% 100,0%
FCM REABILITAÇÃO - D. VISUAL 1 0 100,0% 0,0%
FCM SAÚDE COMUNITÁRIA 1 1 0,0% 100,0%
FCM SAÚDE E AP. RESPIRATÓRIO 1 1 0,0% 100,0%
FCM SAÚDE MENTAL 1 1 0,0% 100,0%
FCSH ANTROPOLOGIA 5 4 21,9% 80,0%
FCSH ANTROPOLOGIA-ANTROPOLOGIA  DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 1 1 0,0% 100,0%
FCSH ARQUEOLOGIA 2 1 69,3% 50,0%
FCSH ARTES MUSICAIS 4 2 49,0% 50,0%
FCSH AS HUMANIDADES NA EUROPA: CONVERGÊNCIAS E ABERTURAS 4 0 100,0% 0,0%
FCSH CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 41 23 13,5% 56,1%
FCSH CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 34 21 13,2% 61,8%
FCSH CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - AUDIOVISUAL, MULTIMEDIA E INTERACTIVIDADE 1 1 0,0% 100,0%
FCSH CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - CULTURA CONTEMPORÂNEA E NOVAS TECNOLOGIAS 1 0 100,0% 0,0%
FCSH CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 19 13 15,3% 68,4%
FCSH CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 1 1 0,0% 100,0%
FCSH CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO EDUCATIVA 1 1 0,0% 100,0%
FCSH CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 9 6 23,1% 66,7%
FCSH CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 8 3 44,7% 37,5%
FCSH CIÊNCIAS MUSICAIS 6 4 28,3% 66,7%
FCSH CIÊNCIAS MUSICAIS (ETNOMUSICOLOGIA) 2 1 69,3% 50,0%
FCSH CIÊNCIAS MUSICAIS (MUSICOLOGIA HISTÓRICA) 1 1 0,0% 100,0%
FCSH ECOLOGIA HUMANA E PROBLEMAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 2 0 100,0% 0,0%
FCSH EDIÇÃO DE TEXTO 7 6 15,1% 85,7%
FCSH ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO SECUNDÁRIO 6 6 0,0% 100,0%
FCSH ENSINO DE INGLÊS E DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO SECUNDÁRIO5 5 0,0% 100,0%
FCSH ENSINO DE PORTUGUÊS E DE LÍNGUAS CLÁSSICAS NO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO SECUNDÁRIO OU DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO5 3 35,8% 60,0%
FCSH ENSINO DO INGLÊS 5 4 21,9% 80,0%
FCSH ENSINO DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA SEGUNDA E ESTRANGEIRA 22 15 14,3% 68,2%
FCSH ESTUDOS ANGLO-PORTUGUESES 1 0 100,0% 0,0%
FCSH ESTUDOS PORTUGUESES 6 4 28,3% 66,7%
FCSH ESTUDOS PORTUGUESES-CULTURAS REGIONAIS PORTUGUESAS 1 1 0,0% 100,0%
FCSH ESTUDOS SOBRE AS MULHERES. AS MULHERES NA SOCIEDADE E NA CULTURA . 4 2 49,0% 50,0%
FCSH FILOSOFIA 9 5 29,2% 55,6%
FCSH GESTÃO DE SISTEMAS DE E-LEARNING 20 10 21,9% 50,0%
FCSH GESTÃO DO TERRITÓRIO 23 11 21,3% 47,8%
FCSH HISTÓRIA 16 7 27,8% 43,8%
FCSH HISTÓRIA DA ARTE 10 6 25,3% 60,0%
FCSH LÍNGUAS, LITERATURAS E CULTURAS 9 7 17,5% 77,8%
FCSH LINGUÍSTICA - LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA 1 1 0,0% 100,0%
FCSH MIGRAÇÕES, INTER-ETNICIDADES E TRANSNACIONALISMO 6 2 56,6% 33,3%
FCSH MIGRAÇÕES, MINORIAS ÉTNICAS E TRANSNACIONALISMO 2 1 69,3% 50,0%
FCSH MUSEOLOGIA 11 9 13,9% 81,8%
FCSH MUSEOLOGIA E PATRIMÓNIO 3 2 40,0% 66,7%
FCSH NOVOS MEDIA E PRÁTICAS WEB 4 4 0,0% 100,0%
FCSH PATRIMÓNIO 6 5 17,9% 83,3%
FCSH PRÁTICAS CULTURAIS PARA MUNICÍPIOS 3 2 40,0% 66,7%
FCSH SOCIOLOGIA 3 2 40,0% 66,7%
FCSH SOCIOLOGIA (POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADES SOCIAIS) 1 1 0,0% 100,0%
FCSH TERMINOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE ESPECIALIDADE . 3 3 0,0% 100,0%
FCSH TRADUÇÃO 8 5 26,8% 62,5%

1192 831 1,9% 69,7%TOTAL
* Calculado para o número de questionários realizados face ao universo consideranto um intervalo de confiança de 95%
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Quadro 3 – Universo, amostra, erro amostral e taxa de resposta por unidade orgânica e curso de mestrado 
(continuação) 

  

UO Curso de Mestrado Universo Amostra Erro Amostral* Taxa de resposta
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA BIOMÉDICA 41 32 8,1% 78,0%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA CIVIL 31 23 10,4% 74,2%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA DO AMBIENTE 56 44 6,8% 78,6%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL 23 16 13,5% 69,6%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 53 42 6,9% 79,2%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA FÍSICA 10 6 25,3% 60,0%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA MECÂNICA 20 17 9,2% 85,0%
FCT (INTEGRADO)ENGENHARIA QUÍMICA E BIOQUÍMICA 22 14 15,8% 63,6%
FCT (PRÉ-BOL)BIOENERGIA 8 5 26,8% 62,5%
FCT (PRÉ-BOL)CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 3 1 80,0% 33,3%
FCT (PRÉ-BOL)ECOLOGIA GESTÃO E MOD. RECURSOS MARINHOS 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA INDUSTRIAL 4 3 28,3% 75,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA INFORMÁTICA 4 2 49,0% 50,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA SANITÁRIA 21 16 12,0% 76,2%
FCT (PRÉ-BOL)GESTÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS 8 7 13,1% 87,5%
FCT (PRÉ-BOL)GESTÃO E QUALIDADE DE MATERIAIS 2 1 69,3% 50,0%
FCT (PRÉ-BOL)GESTÃO INTEGRADA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 3 3 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)INSTRUMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)MATEMÁTICA - ENSINO 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO AMBIENTAL 22 18 9,8% 81,8%
FCT (PRÉ-BOL)TECNOLOGIA ALIMENTAR 7 3 42,8% 42,9%
FCT BIOORGÂNICA 3 3 0,0% 100,0%
FCT BIOTECNOLOGIA 11 7 22,3% 63,6%
FCT CIÊNCIAS DA  CONSERVAÇÃO 1 1 0,0% 100,0%
FCT CONSERVAÇÃO E RESTAURO 21 19 6,9% 90,5%
FCT ENERGIA E BIOENERGIA 9 5 29,2% 55,6%
FCT ENERGIAS RENOVÁVEIS - CONVERSÃO ELÉCTRICA E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEIS 1 1 0,0% 100,0%
FCT ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAS E GEOTECNIA) 23 13 17,9% 56,5%
FCT ENGENHARIA CIVIL (REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS) 12 7 23,9% 58,3%
FCT ENGENHARIA DA SOLDADURA 4 4 0,0% 100,0%
FCT ENGENHARIA DE MATERIAIS 8 4 34,6% 50,0%
FCT ENGENHARIA E GESTÃO DA ÁGUA 5 4 21,9% 80,0%
FCT ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL 2 2 0,0% 100,0%
FCT ENGENHARIA GEOLÓGICA (GEORRECURSOS) 2 1 69,3% 50,0%
FCT ENGENHARIA GEOLÓGICA (GEOTECNIA) 7 6 15,1% 85,7%
FCT ENGENHARIA INFORMÁTICA 66 46 8,0% 69,7%
FCT ENGENHARIA MECÂNICA 4 4 0,0% 100,0%
FCT ENGENHARIA MICROELECTRÓNICA E NANOTECNOLOGIAS 3 2 40,0% 66,7%
FCT ENSINO DE BIOLOGIA E DA GEOLOGIA 2 0 100,0% 0,0%
FCT ENSINO DE FÍSICA E DE QUÍMICA 2 2 0,0% 100,0%
FCT ENSINO DE MATEMÁTICA NO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO SECUNDÁRIO 14 11 13,7% 78,6%
FCT GENÉTICA MOLECULAR E BIOMEDICINA 12 10 12,7% 83,3%
FCT MATEMÁTICA E APLICAÇÕES 3 2 40,0% 66,7%
FCT TECNOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR 18 11 18,4% 61,1%
FD DIREITO 39 30 8,6% 76,9%
FE ECONOMIA 9 6 23,1% 66,7%
FE FINANÇAS 46 29 11,1% 63,0%
FE GESTÃO 78 57 6,7% 73,1%
FE INVESTIGAÇÃO EM ECONOMIA 4 2 49,0% 50,0%
IHMT CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 8 7 13,1% 87,5%
IHMT MICROBIOLOGIA MÉDICA 10 5 31,0% 50,0%
IHMT PARASITOLOGIA MÉDICA 6 4 28,3% 66,7%
IHMT SAÚDE DESENVOLVIMENTO 6 4 28,3% 66,7%
ISEGI CIÊNCIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 14 10 16,6% 71,4%
ISEGI ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 27 21 10,1% 77,8%
ISEGI GESTÃO DE INFORMAÇÃO 2 2 0,0% 100,0%

1192 831 1,9% 69,7%TOTAL
* Calculado para o número de questionários realizados face ao universo consideranto um intervalo de confiança de 95%
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Quadro 4 – Universo, amostra, erro amostral e taxa de resposta por unidade orgânica e curso de 
doutoramento 

 

  

UO Curso de Doutoramento Universo Amostra Erro Amostral* Taxa de resposta
ENSP SAÚDE PÚBLICA 2 0 100,0% 0,0%
FCM CIÊNCIAS DA VIDA 2 2 0,0% 100,0%
FCM MEDICINA 5 2 53,7% 40,0%
FCSH ANTROPOLOGIA 4 4 0,0% 100,0%
FCSH CIÊNCIAS COMUNICAÇÃO 7 5 23,4% 71,4%
FCSH CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 4 3 28,3% 75,0%
FCSH CIÊNCIAS MUSICAIS 2 1 69,3% 50,0%
FCSH ESTUDOS ALEMÃES 1 1 0,0% 100,0%
FCSH ESTUDOS PORTUGUESES 2 1 69,3% 50,0%
FCSH FILOSOFIA 4 2 49,0% 50,0%
FCSH GEOGRAFIA E PLANEAMENTO TERRITORIAL 2 2 0,0% 100,0%
FCSH HISTÓRIA 11 5 32,4% 45,5%
FCSH HISTÓRIA DA ARTE 4 2 49,0% 50,0%
FCSH HISTÓRIA E TEORIA DAS IDEIAS 1 0 100,0% 0,0%
FCSH LÍNGUAS E LITERATURAS ROMÂNICAS 5 4 21,9% 80,0%
FCSH LINGUÍSTICA 2 0 100,0% 0,0%
FCSH RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3 3 0,0% 100,0%
FCSH SOCIOLOGIA 6 4 28,3% 66,7%
FCT (PRÉ-BOL)BIOQUÍMICA 1 0 100,0% 0,0%
FCT (PRÉ-BOL)CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)CIÊNCIAS DO AMBIENTE 3 2 40,0% 66,7%
FCT (PRÉ-BOL)CONSERVAÇÃO E RESTAURO 3 1 80,0% 33,3%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA BIOLÓGICA 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA DOS MATERIAIS 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA FÍSICA 3 2 40,0% 66,7%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA INDUSTRIAL 1 0 100,0% 0,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA MECÂNICA 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA QUÍMICA 4 1 84,9% 25,0%
FCT (PRÉ-BOL)ENGENHARIA SANITÁRIA 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)FÍSICA 2 2 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS 1 1 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)INFORMÁTICA 3 3 0,0% 100,0%
FCT (PRÉ-BOL)QUÍMICA 4 3 28,3% 75,0%
FCT AMBIENTE 2 1 69,3% 50,0%
FCT BIOLOGIA 1 1 0,0% 100,0%
FCT BIOQUÍMICA 5 3 35,8% 60,0%
FCT BIOTECNOLOGIA 1 1 0,0% 100,0%
FCT CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 1 0,0% 100,0%
FCT ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 5 3 35,8% 60,0%
FCT NANOTECNOLOGIAS E NANOCIÊNCIAS 2 2 0,0% 100,0%
FCT QUÍMICA 1 0 100,0% 0,0%
FCT QUÍMICA SUSTENTÁVEL 1 0 100,0% 0,0%
FD DIREITO 1 1 0,0% 100,0%
FE ECONOMIA 4 4 0,0% 100,0%
IHMT DOUTORAMENTO 20 9 24,2% 45,0%
ISEGI GESTÃO DE INFORMAÇÃO 3 1 80,0% 33,3%
ITQB BIOLOGIA 11 4 39,1% 36,4%
ITQB BIOQUÍMICA 10 6 25,3% 60,0%
ITQB CIÊNCIAS DA ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5 2 53,7% 40,0%
ITQB QUÍMICA 1 1 0,0% 100,0%

173 103 6,1% 59,5%TOTAL
* Calculado para o número de questionários realizados face ao universo consideranto um intervalo de confiança de 95%
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3. Dados da inquirição a licenciados em 2009/2010 

 

Os apuramentos referentes à “situação perante a atividade” são os únicos que incluem os dois 

momentos cronológicos abordados na inquirição, respetivamente, um ano após a graduação e o 

período de referência (2º trimestre 2012). Os demais resultados apresentados dizem apenas respeito ao 

primeiro desses momentos.  

As taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade são calculadas de acordo com os 

critérios do Instituto Nacional de Estatística (INE). Deve consultar-se para esclarecimentos adicionais 

o glossário incluído no final deste relatório.  

 

3.1.  Caraterização da amostra de licenciados 

Quadro 5 – Género e intervalo etário 

 

 

 

 

 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI
Abs 44 104 106 21 95 8 378
V % 34,4 33 59,9 34,4 50,8 27,6 42,1
Abs 84 211 71 40 92 21 519
V % 65,6 67 40,1 65,6 49,2 72,4 57,9

128 315 177 61 187 29 897
Abs 1 154 80 27 156 12 430
V % 0,8 48,9 45,2 44,3 83,4 41,4 47,9
Abs 126 102 88 31 30 10 387
V % 98,4 32,4 49,7 50,8 16 34,5 43,1
Abs 0 27 7 1 0 6 41
V % 0 8,6 4 1,6 0 20,7 4,6
Abs 0 32 1 2 1 1 37
V % 0 10,2 0,6 3,3 0,5 3,4 4,1
Abs 1 0 1 0 0 0 2
V % 0,8 0 0,6 0 0 0 0,2

128 315 177 61 187 29 897
26,8 29,0 26,0 26,0 24,1 29,5 26,9Média Etária

Unidade Orgânica
Total UNL

BASE

Género
Masculino

Feminino

BASE

Intervalo etário

Até 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 44 anos

De 45 a 64 anos

Ns/Nr
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3.2.  Situação dos licenciados perante a atividade por período (Taxas) 

Quadro 6 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade 

 

 
Quadro 7 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade por intervalos etários (comparação entre 

os licenciados da UNL da coorte de 2009/10 e a população portuguesa diplomada – período de referência: 2.º trimestre 
de 2012). 

 
 

3.3.  Situação dos licenciados perante a atividade por período (%) 

Quadro 8 – Situação perante a atividade  

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI
91,4% 60,3% 47,5% 42,6% 41,7% 93,1% 58,2%
0,0% 24,3% 16,0% 23,5% 27,8% 6,9% 18,3%
91,4% 79,7% 56,5% 55,7% 57,8% 100,0% 71,2%
8,6% 20,3% 43,5% 44,3% 42,2% 0,0% 28,8%

100,0% 65,7% 55,9% 73,8% 58,8% 96,6% 68,8%
0,0% 21,3% 20,8% 16,7% 27,2% 0,0% 17,6%

100,0% 83,5% 70,6% 88,5% 80,7% 96,6% 83,5%
0,0% 16,5% 29,4% 11,5% 19,3% 3,4% 16,5%

Situação perante a 
actividade - 2º trimestre 

2012

Taxa Emprego
Taxa Desemprego

Taxa de Inactividade

Unidade Orgânica
Total UNL

Taxa de Actividade

Situação perante a 
actividade - 1 ano após 

graduação

Taxa Emprego
Taxa Desemprego
Taxa de Actividade
Taxa de Inactividade

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

57,0% 38,5% 78,0% 80,3% 90,2% 91,9% 83,8% 78,5% 68,8% 73,7%
24,1% 38,3% 14,7% 14,2% 0,0% 6,1% 6,1% 4,4% 17,6% 10,2%
75,1% 62,4% 91,5% 93,6% 90,2% 97,8% 89,2% 82,1% 83,5% 82,1%
24,9% 37,6% 8,5% 7,4% 9,8% 2,2% 10,8% 17,9% 16,5% 17,9%

* - Incluí todos os ciclos do ensino superior

Taxa de Actividade
Taxa de Inactividade

Estatísticas do Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes à população de graduados do ensino superior em Portugal no 2º Trimestre de 
2012*

Intervalo etário

População

Taxa Emprego
Taxa Desemprego

Até 24 anos 25 a 34 anos 35 a 45 anos 45 a 64 anos Total

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 69 162 67 16 51 19 384

V % 53,9 51,4 37,9 26,2 27,3 65,5 42,8

Abs 48 28 17 10 27 8 138

V % 37,5 8,9 9,6 16,4 14,4 27,6 15,4

Abs 0 61 16 8 30 2 117

V % 0 19,4 9 13,1 16 6,9 13

Abs 0 6 7 6 9 0 28

V % 0 1,9 4 9,8 4,8 0 3,1

Abs 11 58 70 21 70 0 230

V % 8,6 18,4 39,5 34,4 37,4 0 25,6

128 315 177 61 187 29 897

Abs 116 203 96 29 100 28 572

V % 90,6 64,4 54,2 47,5 53,5 96,6 63,8

Abs 12 4 3 16 10 0 45

V % 9,4 1,3 1,7 26,2 5,3 0 5

Abs 0 56 26 9 41 0 132

V % 0 17,8 14,7 14,8 21,9 0 14,7

Abs 0 8 5 0 5 0 18

V % 0 2,5 2,8 0 2,7 0 2

Abs 0 44 47 7 31 1 130

V % 0 14 26,6 11,5 16,6 3,4 14,5

128 315 177 61 187 29 897BASE

Inactivo

BASE

Situação perante a actividade 
(2º Trimestre de 2012)

Empregado

Estagiário (remunerado)

Desempregado

Bolseiro

Inactivo

Unidade Orgânica
Total UNL

Situação perante a actividade 
(1 ano após a licenciatura)

Empregado

Estagiário (remunerado)

Desempregado

Bolseiro
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3.4.  Relação dos licenciados com o Centro de Emprego (IEFP) 

Quadro 9 – Inscrição em centro de emprego 

 

Quadro 10 – Inscrição no centro de emprego como “desempregado” 

 

Quadro 11 – Recebia subsídio de desemprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 48 14 1 7 4 74

V % 0 15,2 7,9 1,6 3,7 13,8 8,2

Abs 127 265 162 60 180 25 819

V % 99,2 84,1 91,5 98,4 96,3 86,2 91,3

Abs 1 2 1 0 0 0 4

V % 0,8 0,6 0,6 0 0 0 0,4

128 315 177 61 187 29 897

Inscrição em centro de emprego 
(1 ano após a licenciatura)

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 45 11 1 2 1 60

V % 93,8 78,6 100 28,6 25 81,1

Abs 3 3 0 5 3 14

V % 6,3 21,4 0 71,4 75 18,9

48 14 1 7 4 74

Unidade Orgânica
Total UNL

Inscrito no centro de emprego 
como "desempregado" (1 ano 

após a licenciatura)

Sim

Não

BASE

FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 5 0 0 0 1 6

V % 11,1 0 0 0 100 10

Abs 40 11 1 2 0 54

V % 88,9 100 100 100 0 90

45 11 1 2 1 60BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Recebia subsídio de desemprego 
(1 ano após a licenciatura)

Sim

Não
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3.5. Grupo profissional dos licenciados2 

Quadro 12 – Grupo profissional (CPP2010) 

 

 

3.6. Situação dos licenciados na profissão 

3.6.1.  Situação dos licenciados na profissão 

Quadro 13 – Situação na profissão 

 

3.6.2.  Trabalhadores sob direção ou responsabilidade dos licenciados 

Quadro 14 – Trabalhadores sob direção ou responsabilidade 

 

                                                        
2 As ocupações profissionais dos graduados foram classificadas de acordo com a Classificação Portuguesa das 
Profissões de 2010 (CPP/2010), elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Profissões de 2008 
(CITP/2008) adotada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), destina-se a substituir a Classificação Nacional 
de Profissões de 1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) harmonizada com a 
CITP/1988. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI
Abs 1 0 0 0 0 0 1
V % 0,9 0 0 0 0 0 0,2
Abs 0 7 2 0 6 2 17
V % 0 3,7 2,4 0 7,7 7,4 3,3
Abs 116 83 65 23 50 16 353
V % 99,1 43,7 77,4 88,5 64,1 59,3 67,6
Abs 0 50 9 1 12 8 80
V % 0 26,3 10,7 3,8 15,4 29,6 15,3
Abs 0 29 1 1 4 1 36
V % 0 15,3 1,2 3,8 5,1 3,7 6,9
Abs 0 19 6 1 6 0 32
V % 0 10 7,1 3,8 7,7 0 6,1
Abs 0 1 0 0 0 0 1
V % 0 0,5 0 0 0 0 0,2
Abs 0 1 1 0 0 0 2
V % 0 0,5 1,2 0 0 0 0,4

117 190 84 26 78 27 522

Grande Grupo 4 - Pessoal administrativo

Grande Grupo 5 - Trab dos serviços pessoais, protecção e 
segurança e vendedores

Grande Grupo 6 - Agricultores e trab qual. da 
agricultura, pesca e floresta

Grande Grupo 7 - Trab. qualificados da indústria, 
construção e artífices

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Grupo profissional 
(1 ano após a 
licenciatura)

Grande Grupo 0 - Profissões das forças armadas

Grande Grupo 1 - Rep. poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, directores e gestores executivos

Grande Grupo 2 - Especialistas das actividades 
intelectuais e científicas

Grande Grupo 3 - Técnicos e profissões de nível 
intermédio

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 116 174 78 25 74 27 494

V % 99,1 91,6 92,9 96,2 94,9 100 94,6

Abs 1 16 6 1 4 0 28

V % 0,9 8,4 7,1 3,8 5,1 0 5,4

117 190 84 26 78 27 522

Situação na profissão (1 ano 
após a licenciatura)

Trabalhava por conta de outrem

Trabalhava por conta própria

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 24 54 22 11 22 11 144

V % 20,5 28,4 26,2 42,3 28,2 40,7 27,6

Abs 86 134 60 15 56 16 367

V % 73,5 70,5 71,4 57,7 71,8 59,3 70,3

Abs 7 2 2 0 0 0 11

V % 6 1,1 2,4 0 0 0 2,1

117 190 84 26 78 27 522BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tem ou não trabalhadores sob 
sua direcção ou 

responsabilidade (1 ano após a 
licenciatura)

Sim

Não

Ns/Nr
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3.7. Vínculo contratual dos licenciados 

3.7.1.  Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

Quadro 15 – Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

 

 

3.7.2. Tipo de contrato de trabalho dos licenciados 

Quadro 16 – Tipo de contrato de trabalho (empregados por conta de outrem) 

 

 

3.8.  Horário semanal de trabalho dos licenciados 

Quadro 17 – Horário semanal de trabalho 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 109 142 71 14 60 27 423

V % 94 81,6 91 56 81,1 100 85,6

Abs 4 29 5 11 12 0 61

V % 3,4 16,7 6,4 44 16,2 0 12,3

Abs 3 3 2 0 2 0 10

V % 2,6 1,7 2,6 0 2,7 0 2

116 174 78 25 74 27 494

Tem ou não contrato escrito de 
trabalho (1 ano após a 

licenciatura - trabalhadores por 
conta de outrem)

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 38 51 27 6 19 16 157

V % 33,6 29,8 35,5 24 26,4 59,3 32,4

Abs 65 84 39 9 42 9 248

V % 57,5 49,1 51,3 36 58,3 33,3 51,2

Abs 2 34 7 10 9 2 64

V % 1,8 19,9 9,2 40 12,5 7,4 13,2

Abs 8 2 3 0 2 0 15

V % 7,1 1,2 3,9 0 2,8 0 3,1

113 171 76 25 72 27 484BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de vínculo contratual (1 
ano após a licenciatura - 

trabalhadores por conta de 
outrem)

Contrato sem termo

Contrato com termo

Contrato de prestação de 
serviços

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 16 4 3 6 0 29

V % 0 8,4 4,8 11,5 7,7 0 5,6

Abs 1 21 11 2 5 0 40

V % 0,9 11,1 13,1 7,7 6,4 0 7,7

Abs 111 119 53 14 39 22 358

V % 94,9 62,6 63,1 53,8 50 81,5 68,6

Abs 3 24 13 6 23 5 74

V % 2,6 12,6 15,5 23,1 29,5 18,5 14,2

Abs 2 10 3 1 5 0 21

V % 1,7 5,3 3,6 3,8 6,4 0 4

117 190 84 26 78 27 522

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Horário de trabalho semanal 
(1 ano após a licenciatura)

Até 15 horas

16 a 29 horas

30 a 40 horas

Mais de 40 horas
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3.9.  Natureza jurídica da entidade empregadora dos licenciados 

Quadro 18 – Natureza jurídica da entidade empregadora (trabalhadores numa empresa ou organização) 

 

3.10.  Sector de atividade3 da entidade empregadora dos licenciados 

Quadro 19 – Sector de atividade da entidade empregadora 

 

                                                        
3 A grelha dos sectores de atividade, embora derivada da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas 
(CAE-Rev.3), foi objeto de agregações As 11 categorias que enquadram o “sector de atividade da entidade 
empregadora” dos inquiridos resultam de uma agregação dos 21 sectores de atividade discriminados pela CAE-
Rev.3. Podemos destacar que a categoria “Serviços prestados às empresas” agrega os sectores “Atividades 
imobiliárias”, “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”, ”Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio” e “Outras atividades de serviços”. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 84 46 14 5 8 4 161

V % 78,5 26,1 17,9 20,8 10,4 14,8 32,9

Abs 2 108 58 18 63 21 270

V % 1,9 61,4 74,4 75 81,8 77,8 55,2

Abs 21 20 5 1 4 2 53

V % 19,6 11,4 6,4 4,2 5,2 7,4 10,8

Abs 0 1 1 0 2 0 4

V % 0 0,6 1,3 0 2,6 0 0,8

Abs 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0,6 0 0 0 0 0,2

107 176 78 24 77 27 489BASE

Natureza jurídica da entidade 
empregadora (1 ano após a 
licenciatura - trabalhadores 

numa empresa ou 
organização)

Organismo da administração 
pública

Empresa privada em geral

Empresa pública ou mista

ONG/IPSS

Ns/Nr

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 3 0 0 1 0 4

V % 0 1,6 0 0 1,3 0 0,8

Abs 0 4 3 0 5 0 12

V % 0 2,1 3,6 0 6,4 0 2,3

Abs 0 10 1 1 1 2 15

V % 0 5,3 1,2 3,8 1,3 7,4 2,9

Abs 0 22 8 0 12 5 47

V % 0 11,6 9,5 0 15,4 18,5 9

Abs 0 15 5 5 15 8 48

V % 0 7,9 6 19,2 19,2 29,6 9,2

Abs 0 31 40 3 32 6 112

V % 0 16,3 47,6 11,5 41 22,2 21,5

Abs 2 41 21 3 7 3 77

V % 1,7 21,6 25 11,5 9 11,1 14,8

Abs 112 4 1 3 2 1 123

V % 95,7 2,1 1,2 11,5 2,6 3,7 23,6

Abs 2 3 0 7 0 0 12

V % 1,7 1,6 0 26,9 0 0 2,3

Abs 1 23 0 1 1 2 28

V % 0,9 12,1 0 3,8 1,3 7,4 5,4

Abs 0 32 4 1 1 0 38

V % 0 16,8 4,8 3,8 1,3 0 7,3

Abs 0 0 0 2 0 0 2

V % 0 0 0 7,7 0 0 0,4

Abs 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0,5 0 0 0 0 0,2

Abs 0 1 1 0 1 0 3

V % 0 0,5 1,2 0 1,3 0 0,6

117 190 84 26 78 27 522

Administração Pública, central 
e local

Serviços artísticos e culturais

Defesa Nacional

Organismos internacionais e 
outras instituições extraterrito

Ns/Nr

BASE

Sector de actividade (1 ano 
após a licenciatura)

Agricultura, pesca e indústrias 
extractivas

Indústrias transformadoras, 
electricidade, água, gás e const

Transportes e comunicações

Comércio, restaurantes e hotéis

Bancos e seguros

Serviços prestados às empresas

Educação

Saúde e acção social

Justiça

Unidade Orgânica
Total UNL
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3.11. Níveis de rendimento mensal líquido dos licenciados 

Quadro 20 – Níveis de rendimento mensal líquido 

 

3.12. Grau de adequação da atividade profissional dos licenciados à sua 
área de formação académica 

Quadro 21 – Grau de adequação da atividade profissional à área de formação académica 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 20 4 1 2 0 27

V % 0 10,5 4,8 3,8 2,6 0 5,2

Abs 0 30 12 6 14 0 62

V % 0 15,8 14,3 23,1 17,9 0 11,9

Abs 0 66 25 11 20 4 126

V % 0 34,7 29,8 42,3 25,6 14,8 24,1

Abs 23 30 23 4 25 9 114

V % 19,7 15,8 27,4 15,4 32,1 33,3 21,8

Abs 90 17 10 3 4 9 133

V % 76,9 8,9 11,9 11,5 5,1 33,3 25,5

Abs 1 2 1 0 4 2 10

V % 0,9 1,1 1,2 0 5,1 7,4 1,9

Abs 0 3 2 0 2 2 9

V % 0 1,6 2,4 0 2,6 7,4 1,7

Abs 0 4 1 0 1 1 7

V % 0 2,1 1,2 0 1,3 3,7 1,3

Abs 3 18 6 1 6 0 34

V % 2,6 9,5 7,1 3,8 7,7 0 6,5

117 190 84 26 78 27 522

1250,26 857,15 914,1 769,36 967,36 1365,41 997,97

189,34 692,84 532,83 351,32 574,45 600,55 573,19

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Total UNL

Rendimento mensal líquido 
(1 ano após a licenciatura)

Menos de 310 Euros

De 310 a menos de 600 Euros

De 600 a menos de 900 Euros

De 900 a menos de 1200 Euros

De 1200 a menos de 1800 Euros

De 1800 a menos de 2500 Euros

De 2500 a menos de 3000 Euros

3000 ou mais Euros

Unidade Orgânica

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 39 13 2 1 0 55

V % 0 20,5 15,5 7,7 1,3 0 10,5

Abs 1 16 1 0 0 0 18

V % 0,9 8,4 1,2 0 0 0 3,4

Abs 0 13 2 0 2 0 17

V % 0 6,8 2,4 0 2,6 0 3,3

Abs 1 11 3 1 2 1 19

V % 0,9 5,8 3,6 3,8 2,6 3,7 3,6

Abs 2 15 3 1 6 3 30

V % 1,7 7,9 3,6 3,8 7,7 11,1 5,7

Abs 0 8 4 2 9 2 25

V % 0 4,2 4,8 7,7 11,5 7,4 4,8

Abs 4 20 10 0 12 6 52

V % 3,4 10,5 11,9 0 15,4 22,2 10

Abs 12 13 19 3 16 10 73

V % 10,3 6,8 22,6 11,5 20,5 37 14

Abs 15 12 7 5 18 3 60

V % 12,8 6,3 8,3 19,2 23,1 11,1 11,5

Abs 81 42 22 12 12 2 171

V % 69,2 22,1 26,2 46,2 15,4 7,4 32,8

Abs 1 1 0 0 0 0 2

V % 0,9 0,5 0 0 0 0 0,4

117 190 84 26 78 27 522

9,35 5,55 6,87 8,15 7,6 7,41 7,15

1,32 3,44 3,13 2,71 1,93 1,5 3,06

8 -

9 -

10 - Totalmente adequado

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de adequação da 
actividade profissional com a 
área de licenciatura (1 ano 

após a licenciatura)

1 - Totalmente desadequado

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -



  ObipNOVA 

ObipNOVA – Observatório da Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa  22 

 

3.13. Grau de satisfação dos licenciados com a sua atividade profissional 

Quadro 22 – Grau de satisfação com a atividade profissional 

 
  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 7 0 0 1 0 8

V % 0 3,7 0 0 1,3 0 1,5

Abs 0 3 0 1 0 0 4

V % 0 1,6 0 3,8 0 0 0,8

Abs 0 5 1 1 0 0 7

V % 0 2,6 1,2 3,8 0 0 1,3

Abs 0 11 2 0 3 1 17

V % 0 5,8 2,4 0 3,8 3,7 3,3

Abs 0 20 8 2 6 0 36

V % 0 10,5 9,5 7,7 7,7 0 6,9

Abs 3 21 9 1 8 2 44

V % 2,6 11,1 10,7 3,8 10,3 7,4 8,4

Abs 9 27 13 4 11 6 70

V % 7,7 14,2 15,5 15,4 14,1 22,2 13,4

Abs 25 42 26 10 27 11 141

V % 21,4 22,1 31 38,5 34,6 40,7 27

Abs 25 26 10 5 7 3 76

V % 21,4 13,7 11,9 19,2 9 11,1 14,6

Abs 54 27 15 2 15 4 117

V % 46,2 14,2 17,9 7,7 19,2 14,8 22,4

Abs 1 1 0 0 0 0 2

V % 0,9 0,5 0 0 0 0 0,4

117 190 84 26 78 27 522

9,02 7,02 7,67 7,46 7,65 7,89 7,73

1,11 2,3 1,7 1,92 1,81 1,37 1,99

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 - Totalmente 
satisfeito

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de satisfação com a 
actividade profissional (1 ano 

após a licenciatura)

1 - Totalmente 
insatisfeito

2 -

3 -

4 -
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3.14.  Tempo médio para obtenção de um emprego 

3.14.1. Tempo médio para obter um emprego4 

Quadro 23 – Número de meses que demorou a encontrar um emprego após a licenciatura 

 

3.14.2. Tempo médio para obter um emprego adequado à formação 
superior 

Quadro 24 – Número de meses até encontrar um emprego adequado ao grau de formação 

 

 

                                                        
4 Importa clarificar que a primeira categoria de resposta (“Imediato – 0 meses”) inclui os indivíduos que 
obtiveram um emprego em menos de 1 mês e aqueles que já possuíam uma atividade profissional no momento 
da obtenção do grau. Segue-se o mesmo critério nos restantes quadros que analisam períodos temporais. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 51 111 64 11 45 19 301

V % 39,8 35,2 36,2 18 24,1 65,5 33,6

Abs 71 107 36 21 55 10 300

V % 55,5 34 20,3 34,4 29,4 34,5 33,4

Abs 3 37 9 9 16 0 74

V % 2,3 11,7 5,1 14,8 8,6 0 8,2

Abs 1 8 7 6 23 0 45

V % 0,8 2,5 4 9,8 12,3 0 5

Abs 0 5 4 2 10 0 21

V % 0 1,6 2,3 3,3 5,3 0 2,3

Abs 0 12 33 3 7 0 55

V % 0 3,8 18,6 4,9 3,7 0 6,1

Abs 0 29 17 7 19 0 72

V % 0 9,2 9,6 11,5 10,2 0 8

Abs 2 6 7 2 12 0 29

V % 1,6 1,9 4 3,3 6,4 0 3,2

128 315 177 61 187 29 897

3,32 3,71 3,36 6,41 6,29 1,03 4,18

3,17 5,14 5,78 6,58 7,58 1,76 5,74

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que 
demorou a encontrar um 

trabalho remunerado após a 
licenciatura

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 50 61 42 10 28 16 207

V % 39,1 19,4 23,7 16,4 15 55,2 23,1

Abs 71 73 34 19 50 12 259

V % 55,5 23,2 19,2 31,1 26,7 41,4 28,9

Abs 4 28 14 8 19 0 73

V % 3,1 8,9 7,9 13,1 10,2 0 8,1

Abs 1 8 8 7 23 0 47

V % 0,8 2,5 4,5 11,5 12,3 0 5,2

Abs 0 7 4 3 11 0 25

V % 0 2,2 2,3 4,9 5,9 0 2,8

Abs 0 22 40 3 13 0 78

V % 0 7 22,6 4,9 7 0 8,7

Abs 0 99 28 8 29 1 165

V % 0 31,4 15,8 13,1 15,5 3,4 18,4

Abs 2 17 7 3 14 0 43

V % 1,6 5,4 4 4,9 7,5 0 4,8

128 315 177 61 187 29 897

3,4 4,81 4,57 6,98 7,44 1,25 5,05

3,24 6,08 6,27 7,02 7,68 1,8 6,21

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que 
demorou a encontrar um 

trabalho remunerado 
adequado ao grau de 

formação, após a licenciatura

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei
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3.14.3. Tempo médio para obter um emprego adequado à área de 
formação académica 

Quadro 25 – Número de meses até encontrar um emprego adequado à área de formação 

 

3.15. Diligências realizadas pelos licenciados desempregados para 
procurarem um emprego 

Quadro 26 – Diligências para procurar um emprego - desempregados 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 50 49 41 10 27 13 190

V % 39,1 15,6 23,2 16,4 14,4 44,8 21,2

Abs 71 62 30 16 46 12 237

V % 55,5 19,7 16,9 26,2 24,6 41,4 26,4

Abs 4 29 13 9 17 1 73

V % 3,1 9,2 7,3 14,8 9,1 3,4 8,1

Abs 1 7 8 7 21 0 44

V % 0,8 2,2 4,5 11,5 11,2 0 4,9

Abs 0 6 4 3 14 0 27

V % 0 1,9 2,3 4,9 7,5 0 3

Abs 0 25 41 3 16 0 85

V % 0 7,9 23,2 4,9 8,6 0 9,5

Abs 0 120 32 8 31 2 193

V % 0 38,1 18,1 13,1 16,6 6,9 21,5

Abs 2 17 8 5 15 1 48

V % 1,6 5,4 4,5 8,2 8 3,4 5,4

128 315 177 61 187 29 897

3,4 5,35 4,61 7,33 7,9 1,69 5,34

3,24 6,13 6,42 6,94 8,01 2,35 6,36

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que 
demorou a encontrar um 

trabalho remunerado 
adequado à área de formação, 

após a licenciatura

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei

FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 22 3 1 1 0 27

V % 36,1 18,8 12,5 3,3 0 23,1

Abs 35 8 4 2 0 49

V % 57,4 50 50 6,7 0 41,9

Abs 42 9 7 24 0 82

V % 68,9 56,3 87,5 80 0 70,1

Abs 25 4 2 7 2 40

V % 41 25 25 23,3 100 34,2

Abs 55 13 4 21 1 94

V % 90,2 81,3 50 70 50 80,3

Abs 57 11 4 23 1 96

V % 93,4 68,8 50 76,7 50 82,1

Abs 35 10 6 21 1 73

V % 57,4 62,5 75 70 50 62,4

Abs 1 0 0 2 1 4

V % 1,6 0 0 6,7 50 3,4

Abs 6 0 0 1 0 7

V % 9,8 0 0 3,3 0 6

Abs 5 0 0 0 0 5

V % 8,2 0 0 0 0 4,3

Abs 24 10 3 16 0 53

V % 39,3 62,5 37,5 53,3 0 45,3

Abs 13 3 0 3 0 19

V % 21,3 18,8 0 10 0 16,2

Abs 10 1 1 2 0 14

V % 16,4 6,3 12,5 6,7 0 12

61 16 8 30 2 117BASE

Contactou associação de estudantes

Procurou terrenos, instalações ou equipamentos

Procurou obter autorizações, licenças ou rec. financeiros

Esperou por de resultados de uma candidatura

Esperou por um contacto do centro de emprego

Esperou por resultados de um concurso para o sector público

Unidade Orgânica
Total UNL

Diligências para procurar um 
trabalho remunerado (1 ano 

após a licenciatura - 
desempregados)

Contactou o centro de emprego

Contactou agências de emprego privadas

Contactou entidades patronais directamente

Contactou pessoas conhecidas ou associações sindicais

Colocou ou respondeu a anúncios

Analisou anúncios de oferta de emprego

Participou em concursos, entrevistas ou testes de selecção
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3.16.  Motivos para os licenciados inativos não procurarem emprego 

Quadro 27 – Motivos para não procurar um emprego - inativos 

 

 

3.17.  Continuação de estudos académicos pelos licenciados 

Quadro 28 – Número de licenciados que já haviam concluído outras formações de âmbito académico à data 
da inquirição 

 

 

Quadro 29 – Tipo de formações académicas que os licenciados haviam concluído, à data da inquirição 

 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE

Abs 3 6 2 4 8 23

V % 27,3 9,4 2,6 14,8 10,1 8,9

Abs 0 6 1 3 0 10

V % 0 9,4 1,3 11,1 0 3,9

Abs 0 5 3 0 3 11

V % 0 7,8 3,9 0 3,8 4,3

Abs 0 1 0 0 1 2

V % 0 1,6 0 0 1,3 0,8

Abs 8 42 71 19 66 206

V % 72,7 65,6 92,2 70,4 83,5 79,8

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 1,6 0 0 0 0,4

Abs 0 2 0 0 0 2

V % 0 3,1 0 0 0 0,8

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 1,6 0 0 0 0,4

Abs 0 0 0 0 1 1

V % 0 0 0 0 1,3 0,4

Abs 0 0 0 1 0 1

V % 0 0 0 3,7 0 0,4

11 64 77 27 79 258

Esperava certificado da licenciatura

Ia emigrar

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Motivos para não procurar um 
trabalho remunerado (1 ano 

após a licenciatura - 
inactivos)

Já tinha encontrado um trabalho

Porque estava num estágio não remunerado

Estava de Férias/ Descansar/ Período de intervalo

Aguardava ser reintegrado no emprego

Estava a estudar ou em formação (inclui férias escolares)

Reformado do trabalho

Não vale a pena procurar

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 14 79 37 22 87 7 246

V % 10,9 25,1 20,9 36,1 46,5 24,1 27,4

Abs 114 235 140 39 100 22 650

V % 89,1 74,6 79,1 63,9 53,5 75,9 72,5

Abs 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0,3 0 0 0 0 0,1

128 315 177 61 187 29 897BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Conclusão de formações ou 
programas académicos

Sim

Não

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 3 2 0 2 0 7

V % 0 3,8 5,4 0 2,3 0 2,8

Abs 4 60 20 15 13 7 119

V % 28,6 75,9 54,1 68,2 14,9 100 48,4

Abs 10 17 16 8 75 0 126

V % 71,4 21,5 43,2 36,4 86,2 0 51,2

14 79 37 22 87 7 246

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos que concluíram

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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Quadro 30 – Número de licenciados inscritos em outras formações de âmbito académico à data da inquirição 

 

 

Quadro 31 – Tipo de formações académicas em que os licenciados se encontravam inscritos, à data da 
inquirição 

 

 

Quadro 32 – Número de licenciados que previam inscrever-se em outras formações de âmbito académico à 
data da inquirição 

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 6 162 117 39 83 10 417

V % 4,7 51,4 66,1 63,9 44,4 34,5 46,5

Abs 122 153 60 22 104 19 480

V % 95,3 48,6 33,9 36,1 55,6 65,5 53,5

128 315 177 61 187 29 897

Unidade Orgânica
Total UNL

Inscrição em formações ou 
programas académicos

Sim

Não

BASE

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 0 3 1 0 0 0 4

V % 0 1,9 0,9 0 0 0 1

Abs 3 5 1 1 3 2 15

V % 50 3,1 0,9 2,6 3,6 20 3,6

Abs 3 149 114 38 79 7 390

V % 50 92 97,4 97,4 95,2 70 93,5

Abs 0 5 0 0 0 1 6

V % 0 3,1 0 0 0 10 1,4

Abs 0 0 1 0 1 0 2

V % 0 0 0,9 0 1,2 0 0,5

6 162 117 39 83 10 417

MBA

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 
académicos em que estão 

inscritos

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 96 236 108 48 103 22 613

V % 75 74,9 61 78,7 55,1 75,9 68,3

Abs 19 55 54 10 71 5 214

V % 14,8 17,5 30,5 16,4 38 17,2 23,9

Abs 13 24 15 3 13 2 70

V % 10,2 7,6 8,5 4,9 7 6,9 7,8

128 315 177 61 187 29 897

Total UNL

Inscrição prevista em 
formações ou programas 

académicos

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
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Quadro 33 – Tipo de formações académicas em que previam inscrever-se, à data da inquirição 

 

3.18.  Satisfação com a formação académica 

Quadro 34 – Se fosse hoje escolheria o mesmo curso 

 

Quadro 35 – Se fosse hoje escolheria o mesmo estabelecimento de ensino 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 4 18 3 6 4 1 36

V % 4,2 7,6 2,8 12,5 3,9 4,5 5,9

Abs 51 56 22 21 14 9 173

V % 53,1 23,7 20,4 43,8 13,6 40,9 28,2

Abs 14 116 33 14 32 9 218

V % 14,6 49,2 30,6 29,2 31,1 40,9 35,6

Abs 40 70 53 13 24 4 204

V % 41,7 29,7 49,1 27,1 23,3 18,2 33,3

Abs 1 3 0 0 0 2 6

V % 1 1,3 0 0 0 9,1 1

Abs 0 2 4 3 36 1 46

V % 0 0,8 3,7 6,3 35 4,5 7,5

Abs 0 0 0 1 0 0 1

V % 0 0 0 2,1 0 0 0,2

Abs 4 6 5 5 6 0 26

V % 4,2 2,5 4,6 10,4 5,8 0 4,2

96 236 108 48 103 22 613

Pós-Doutoramento

MBA

LLM

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos em que prevêem 
inscrição

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 126 228 142 51 165 25 737

V % 98,4 72,4 80,2 83,6 88,2 86,2 82,2

Abs 1 75 31 6 20 4 137

V % 0,8 23,8 17,5 9,8 10,7 13,8 15,3

Abs 1 12 4 4 2 0 23

V % 0,8 3,8 2,3 6,6 1,1 0 2,6

128 315 177 61 187 29 897BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Escolheria o mesmo curso

Sim

Não

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI

Abs 117 276 157 55 169 26 800

V % 91,4 87,6 88,7 90,2 90,4 89,7 89,2

Abs 6 32 16 4 18 2 78

V % 4,7 10,2 9 6,6 9,6 6,9 8,7

Abs 5 7 4 2 0 1 19

V % 3,9 2,2 2,3 3,3 0 3,4 2,1

128 315 177 61 187 29 897

Escolheria o mesmo 
estabelecimento de ensino

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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4. Dados da inquirição a mestres em 2009/2010 

 

Aborda-se neste quarto ponto a situação profissional dos graduados da UNL que concluíram o 

seu curso de mestrado no ano letivo de 2009/2010. 

Tal como no caso dos licenciados, apenas os resultados referentes à “situação perante a 

atividade” incluem os dois momentos cronológicos abordados na inquirição (um ano após a graduação 

e o período de referência – 2º trimestre 2012). Nos demais quadros, a informação incide apenas no 

primeiro momento. Relembramos que as taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade são 

calculadas de acordo com os critérios do Instituto Nacional de Estatística (INE) – que são explicitados 

no glossário. 

 

4.1.  Caraterização da amostra de mestres 

Quadro 36 – Género e intervalo etário 

 
 
  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT
Abs 3 66 236 12 54 16 4 3 394
V % 75 31,1 55,4 40 57,4 48,5 33,3 15 47,4
Abs 1 146 190 18 40 17 8 17 437
V % 25 68,9 44,6 60 42,6 51,5 66,7 85 52,6

4 212 426 30 94 33 12 20 831
Abs 0 0 3 0 3 0 0 0 6
V % 0 0 0,7 0 3,2 0 0 0 0,7
Abs 2 120 350 21 90 18 5 14 620
V % 50 56,6 82,2 70 95,7 54,5 41,7 70 74,6
Abs 1 44 49 5 1 12 5 4 121
V % 25 20,8 11,5 16,7 1,1 36,4 41,7 20 14,6
Abs 0 42 21 3 0 3 2 2 73
V % 0 19,8 4,9 10 0 9,1 16,7 10 8,8
Abs 0 4 0 0 0 0 0 0 4
V % 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0,5
Abs 1 2 3 1 0 0 0 0 7
V % 25 0,9 0,7 3,3 0 0 0 0 0,8

4 212 426 30 94 33 12 20 831
33,7 36,7 30,2 31,5 25,8 35,4 37,5 33,1 31,8Média Etária

Total UNL
Unidade Orgânica

Mais de 64 anos

Ns/Nr

BASE

Género
Masculino

Feminino

BASE

Intervalo etário

Até 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 44 anos

De 45 a 64 anos
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4.2.  Situação dos mestres perante a atividade por período (Taxas) 

Quadro 37 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade 

 
 
 

Quadro 38 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade por intervalos etários (comparação 
entre os mestres da UNL da coorte de 2009/10 e a população portuguesa diplomada – período de referência: 2.º 
trimestre de 2012). 

 
 
 

4.3.  Situação dos mestres perante a atividade por período (%) 

Quadro 39 – Situação perante a atividade  

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT
100,0% 84,4% 87,6% 90,0% 89,4% 100,0% 100,0% 95,0% 88,0%
0,0% 7,7% 8,1% 3,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9%

100,0% 91,5% 95,3% 93,3% 94,7% 100,0% 100,0% 95,0% 94,5%
0,0% 8,5% 4,7% 6,7% 5,3% 0,0% 0,0% 5,0% 5,5%

100,0% 84,4% 86,9% 90,0% 94,7% 100,0% 91,7% 90,0% 88,0%
0,0% 6,8% 10,2% 3,6% 4,3% 0,0% 0,0% 5,3% 7,7%

100,0% 90,6% 96,7% 93,3% 98,9% 100,0% 91,7% 95,0% 95,3%
0,0% 9,4% 3,3% 6,7% 1,1% 0,0% 8,3% 5,0% 4,7%

Situação perante a actividade 
- 2º trimestre 2012

Taxa Emprego

Taxa de Inactividade

Unidade Orgânica
Total UNL

Taxa Desemprego
Taxa de Actividade

Situação perante a actividade 
- 1 ano após graduação

Taxa Emprego
Taxa Desemprego
Taxa de Actividade
Taxa de Inactividade

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

100,0% 38,5% 86,8% 80,3% 95,0% 91,9% 90,4% 78,5% 0,0% 11,3% 88,0% 73,7%
0,0% 38,3% 9,4% 14,2% 2,5% 6,1% 2,9% 4,4% 0,0% 8,0% 7,7% 10,2%

100,0% 62,4% 95,8% 93,6% 97,5% 97,8% 93,2% 82,1% 0,0% 12,2% 95,3% 82,1%
0,0% 37,6% 4,2% 7,4% 2,5% 2,2% 6,8% 17,9% 100,0% 87,8% 4,7% 17,9%

* - Incluí todos os ciclos do ensino superior

Estatísticas do Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes à população de graduados do ensino superior em Portugal no 2º Trimestre de 2012*

Intervalo etário Até 24 anos 25 a 34 anos 35 a 45 anos 45 a 64 anos 65 e mais anos Total

População

Taxa Emprego
Taxa Desemprego
Taxa de Actividade
Taxa de Inactividade

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 165 314 21 68 31 12 16 631

V % 100 77,8 73,7 70 72,3 93,9 100 80 75,9

Abs 0 14 59 6 16 2 0 3 100

V % 0 6,6 13,8 20 17 6,1 0 15 12

Abs 0 15 33 1 5 0 0 0 54

V % 0 7,1 7,7 3,3 5,3 0 0 0 6,5

Abs 0 6 7 0 0 0 0 0 13

V % 0 2,8 1,6 0 0 0 0 0 1,6

Abs 0 12 13 2 5 0 0 1 33

V % 0 5,7 3,1 6,7 5,3 0 0 5 4

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Abs 4 179 361 21 87 33 11 18 714

V % 100 84,4 84,7 70 92,6 100 91,7 90 85,9

Abs 0 0 9 6 2 0 0 0 17

V % 0 0 2,1 20 2,1 0 0 0 2

Abs 0 13 42 1 4 0 0 1 61

V % 0 6,1 9,9 3,3 4,3 0 0 5 7,3

Abs 0 8 5 1 0 0 0 1 15

V % 0 3,8 1,2 3,3 0 0 0 5 1,8

Abs 0 12 9 1 1 0 1 0 24

V % 0 5,7 2,1 3,3 1,1 0 8,3 0 2,9

4 212 426 30 94 33 12 20 831BASE

BASE

Situação perante a actividade 
(2º Trimestre de 2012)

Empregado

Estagiário (remunerado)

Desempregado

Bolseiro

Inactivo

Situação perante a actividade 
(1 ano após o mestrado)

Empregado

Estagiário (remunerado)

Desempregado

Bolseiro

Inactivo

Unidade Orgânica
Total UNL
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4.4. Relação dos mestres com um Centro de Emprego (IEFP) 

Quadro 40 – Inscrição em Centro de Emprego 

 

Quadro 41 – Inscrição no centro de emprego como “desempregado” 

 

Quadro 42 – Recebia subsídio de desemprego 

 

4.5. Grupo profissional dos mestres5 

Quadro 43 – Grupo profissional (CPP2010) 

 
                                                        

5 As ocupações profissionais dos graduados foram classificadas de acordo com a Classificação Portuguesa das 
Profissões de 2010 (CPP/2010), elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Profissões de 2008 
(CITP/2008) adotada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), destina-se a substituir a Classificação Nacional 
de Profissões de 1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) harmonizada com a 
CITP/1988. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 20 77 0 5 0 1 0 103

V % 0 9,4 18,1 0 5,3 0 8,3 0 12,4

Abs 4 192 349 30 89 33 11 20 728

V % 100 90,6 81,9 100 94,7 100 91,7 100 87,6

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Inscrição em centro de 
emprego (1 ano após o 

mestrado)

Sim

Não

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCSH FCT FE ENSP

Abs 18 56 3 0 77

V % 90 72,7 60 0 74,8

Abs 2 20 2 1 25

V % 10 26 40 100 24,3

Abs 0 1 0 0 1

V % 0 1,3 0 0 1

20 77 5 1 103BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Inscrito no centro de emprego 
como "desempregado" (1 ano 

após o mestrado)

Sim

Não

Ns/Nr

FCSH FCT FE

Abs 4 2 0 6

V % 22,2 3,6 0 7,8

Abs 13 53 2 68

V % 72,2 94,6 66,7 88,3

Abs 1 1 1 3

V % 5,6 1,8 33,3 3,9

18 56 3 77

Recebia subsídio de desemprego 
(1 ano após o mestrado)

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT
Abs 0 3 1 2 0 1 0 0 7
V % 0 1,7 0,3 7,4 0 3 0 0 1
Abs 0 5 18 0 3 2 1 0 29
V % 0 2,8 4,8 0 3,6 6,1 8,3 0 4
Abs 4 153 308 24 70 24 10 13 606
V % 100 85,5 82,6 88,9 83,3 72,7 83,3 68,4 82,9
Abs 0 11 36 1 8 3 1 6 66
V % 0 6,1 9,7 3,7 9,5 9,1 8,3 31,6 9
Abs 0 5 6 0 1 3 0 0 15
V % 0 2,8 1,6 0 1,2 9,1 0 0 2,1
Abs 0 2 4 0 2 0 0 0 8
V % 0 1,1 1,1 0 2,4 0 0 0 1,1

4 179 373 27 84 33 12 19 731BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Grupo profissional 
(1 ano após o 

mestrado)

Grande Grupo 0 - Profissões das forças armadas

Grande Grupo 1 - Rep. poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, directores e gestores executivos

Grande Grupo 2 - Especialistas das actividades 
intelectuais e científicas

Grande Grupo 3 - Técnicos e profissões de nível 
intermédio

Grande Grupo 4 - Pessoal administrativo

Grande Grupo 5 - Trab dos serviços pessoais, protecção e 
segurança e vendedores
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4.6.  Situação dos mestres na profissão 

4.6.1.  Situação dos mestres na profissão 

Quadro 44 – Situação na profissão 

 

4.6.2.  Trabalhadores sob direção ou responsabilidade dos mestres 

Quadro 45 – Trabalhadores sob direção ou responsabilidade 

 

4.7. Vínculo contratual dos mestres 

4.7.1.  Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

Quadro 46 – Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

 

4.7.2. Tipo de contrato de trabalho dos mestres 

Quadro 47 – Tipo de contrato de trabalho (empregados por conta de outrem) 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 169 357 23 83 32 12 18 698

V % 100 94,4 95,7 85,2 98,8 97 100 94,7 95,5

Abs 0 10 16 4 1 1 0 1 33

V % 0 5,6 4,3 14,8 1,2 3 0 5,3 4,5

4 179 373 27 84 33 12 19 731

Unidade Orgânica
Total UNL

Situação na profissão (1 ano 
após o mestrado)

Trabalhava por conta de outrem

Trabalhava por conta própria

BASE

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 64 138 8 13 16 4 7 250

V % 0 35,8 37 29,6 15,5 48,5 33,3 36,8 34,2

Abs 4 114 235 19 71 17 8 12 480

V % 100 63,7 63 70,4 84,5 51,5 66,7 63,2 65,7

Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1

V % 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1

4 179 373 27 84 33 12 19 731BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tem ou não trabalhadores sob 
sua direcção ou 

responsabilidade (1 ano após o 
mestrado)

Sim

Não

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 3 156 347 14 80 30 12 18 660

V % 75 92,3 97,2 60,9 96,4 93,8 100 100 94,6

Abs 1 11 9 9 2 2 0 0 34

V % 25 6,5 2,5 39,1 2,4 6,3 0 0 4,9

Abs 0 2 1 0 1 0 0 0 4

V % 0 1,2 0,3 0 1,2 0 0 0 0,6

4 169 357 23 83 32 12 18 698

Tem ou não contrato escrito de 
trabalho (1 ano após o mestrado 

- trabalhadores por conta de 
outrem)

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 3 82 131 11 37 22 8 11 305

V % 75 49,1 36,8 47,8 45,1 68,8 66,7 61,1 43,9

Abs 1 63 204 3 44 8 4 7 334

V % 25 37,7 57,3 13 53,7 25 33,3 38,9 48,1

Abs 0 22 16 9 1 2 0 0 50

V % 0 13,2 4,5 39,1 1,2 6,3 0 0 7,2

Abs 0 0 5 0 0 0 0 0 5

V % 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0,7

4 167 356 23 82 32 12 18 694BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de vínculo contratual (1 
ano após o mestrado - 

trabalhadores por conta de 
outrem)

Contrato sem termo

Contrato com termo

Contrato de prestação de 
serviços

Ns/Nr
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4.8.  Horário semanal de trabalho dos mestres 

Quadro 48 – Horário semanal de trabalho 

 

4.9.  Natureza jurídica da entidade empregadora dos mestres 

Quadro 49 – Natureza jurídica da entidade empregadora (trabalhadores numa empresa ou organização) 

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 10 3 0 0 2 0 1 16

V % 0 5,6 0,8 0 0 6,1 0 5,3 2,2

Abs 0 15 13 0 4 0 1 0 33

V % 0 8,4 3,5 0 4,8 0 8,3 0 4,5

Abs 4 129 297 15 51 25 11 15 547

V % 100 72,1 79,6 55,6 60,7 75,8 91,7 78,9 74,8

Abs 0 10 53 10 25 5 0 3 106

V % 0 5,6 14,2 37 29,8 15,2 0 15,8 14,5

Abs 0 15 7 2 4 1 0 0 29

V % 0 8,4 1,9 7,4 4,8 3 0 0 4

4 179 373 27 84 33 12 19 731BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Horário de trabalho semanal (1 
ano após o mestrado)

Até 15 horas

16 a 29 horas

30 a 40 horas

Mais de 40 horas

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 3 99 98 9 7 13 8 14 251

V % 100 60,4 27,2 34,6 8,4 39,4 66,7 73,7 35,9

Abs 0 51 226 15 69 17 4 3 385

V % 0 31,1 62,8 57,7 83,1 51,5 33,3 15,8 55

Abs 0 7 31 2 6 3 0 1 50

V % 0 4,3 8,6 7,7 7,2 9,1 0 5,3 7,1

Abs 0 7 5 0 1 0 0 1 14

V % 0 4,3 1,4 0 1,2 0 0 5,3 2

3 164 360 26 83 33 12 19 700

Natureza jurídica da entidade 
empregadora (1 ano após o 

mestrado - trabalhadores numa 
empresa ou organização)

Organismo da administração 
pública

Empresa privada em geral

Empresa pública ou mista

ONG/IPSS

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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4.10.  Sector de atividade6 da entidade empregadora dos mestres 

Quadro 50 – Sector de atividade da entidade empregadora 

 

4.11. Níveis de rendimento mensal líquido dos mestres 

Quadro 51 – Níveis de rendimento mensal líquido 

 
                                                        

6 A grelha dos sectores de atividade, embora derivada da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas 
(CAE-Rev.3), foi objeto de agregações As 11 categorias que enquadram o “sector de atividade da entidade 
empregadora” dos inquiridos resultam de uma agregação dos 21 sectores de atividade discriminados pela CAE-
Rev.3. Podemos destacar que a categoria “Serviços prestados às empresas” agrega os sectores “Atividades 
imobiliárias”, “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”, ”Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio” e “Outras atividades de serviços”. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 0 3 0 0 1 0 0 4

V % 0 0 0,8 0 0 3 0 0 0,5

Abs 0 0 91 0 9 1 0 0 101

V % 0 0 24,4 0 10,7 3 0 0 13,8

Abs 0 3 19 0 6 0 0 0 28

V % 0 1,7 5,1 0 7,1 0 0 0 3,8

Abs 0 4 12 0 6 0 0 0 22

V % 0 2,2 3,2 0 7,1 0 0 0 3

Abs 0 2 9 1 27 7 1 0 47

V % 0 1,1 2,4 3,7 32,1 21,2 8,3 0 6,4

Abs 0 15 108 3 30 9 1 0 166

V % 0 8,4 29 11,1 35,7 27,3 8,3 0 22,7

Abs 1 113 87 0 2 10 2 6 221

V % 25 63,1 23,3 0 2,4 30,3 16,7 31,6 30,2

Abs 3 2 12 1 1 1 8 12 40

V % 75 1,1 3,2 3,7 1,2 3 66,7 63,2 5,5

Abs 0 0 1 17 0 0 0 0 18

V % 0 0 0,3 63 0 0 0 0 2,5

Abs 0 13 19 3 2 2 0 0 39

V % 0 7,3 5,1 11,1 2,4 6,1 0 0 5,3

Abs 0 23 9 0 1 0 0 0 33

V % 0 12,8 2,4 0 1,2 0 0 0 4,5

Abs 0 1 1 2 0 2 0 0 6

V % 0 0,6 0,3 7,4 0 6,1 0 0 0,8

Abs 0 1 1 0 0 0 0 1 3

V % 0 0,6 0,3 0 0 0 0 5,3 0,4

Abs 0 2 1 0 0 0 0 0 3

V % 0 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0,4

4 179 373 27 84 33 12 19 731

Serviços artísticos e culturais

Defesa Nacional

Organismos internacionais e 
outras instituições extraterrito

Ns/Nr

BASE

Bancos e seguros

Serviços prestados às empresas

Educação

Saúde e acção social

Justiça

Administração Pública, central 
e local

Unidade Orgânica
Total UNL

Sector de actividade (1 ano após 
o mestrado)

Agricultura, pesca e indústrias 
extractivas

Indústrias transformadoras, 
electricidade, água, gás e const

Transportes e comunicações

Comércio, restaurantes e hotéis

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 2 3 0 0 0 0 0 5

V % 0 1,1 0,8 0 0 0 0 0 0,7

Abs 0 9 13 0 2 0 0 2 26

V % 0 5 3,5 0 2,4 0 0 10,5 3,6

Abs 1 28 72 2 8 1 0 2 114

V % 25 15,6 19,3 7,4 9,5 3 0 10,5 15,6

Abs 0 54 175 9 42 8 2 9 299

V % 0 30,2 46,9 33,3 50 24,2 16,7 47,4 40,9

Abs 1 53 58 5 20 15 5 4 161

V % 25 29,6 15,5 18,5 23,8 45,5 41,7 21,1 22

Abs 0 13 18 4 5 4 2 1 47

V % 0 7,3 4,8 14,8 6 12,1 16,7 5,3 6,4

Abs 0 3 4 0 1 0 1 0 9

V % 0 1,7 1,1 0 1,2 0 8,3 0 1,2

Abs 0 0 8 2 0 1 1 0 12

V % 0 0 2,1 7,4 0 3 8,3 0 1,6

Abs 2 17 22 5 6 4 1 1 58

V % 50 9,5 5,9 18,5 7,1 12,1 8,3 5,3 7,9

4 179 373 27 84 33 12 19 731

1125 1169,39 1136,59 1537,73 1155,95 1447,93 1785,82 1063,89 1181,89

530,33 450,91 586,2 899,51 333,97 462,33 765,76 397,25 550,03

BASE

Média

Desvio

Rendimento mensal líquido (1 
ano após o mestrado)

Menos de 310 Euros

De 310 a menos de 600 Euros

De 600 a menos de 900 Euros

De 900 a menos de 1200 Euros

De 1200 a menos de 1800 Euros

De 1800 a menos de 2500 Euros

De 2500 a menos de 3000 Euros

3000 ou mais Euros

Ns/Nr

Unidade Orgânica
Total UNL
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4.12. Grau de adequação da atividade profissional dos mestres à sua 
área de formação académica 

Quadro 52 – Grau de adequação da atividade profissional à área de formação académica 

 

 

4.13. Grau de satisfação dos mestres com a sua atividade profissional 

Quadro 53 – Grau de satisfação com a atividade profissional 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 12 21 0 1 0 2 2 38

V % 0 6,7 5,6 0 1,2 0 16,7 10,5 5,2

Abs 0 4 6 0 2 0 1 0 13

V % 0 2,2 1,6 0 2,4 0 8,3 0 1,8

Abs 0 7 6 0 1 0 1 1 16

V % 0 3,9 1,6 0 1,2 0 8,3 5,3 2,2

Abs 0 6 14 0 3 1 1 0 25

V % 0 3,4 3,8 0 3,6 3 8,3 0 3,4

Abs 1 15 31 4 5 3 2 1 62

V % 25 8,4 8,3 14,8 6 9,1 16,7 5,3 8,5

Abs 0 13 33 1 3 3 1 3 57

V % 0 7,3 8,8 3,7 3,6 9,1 8,3 15,8 7,8

Abs 0 22 53 2 22 7 2 1 109

V % 0 12,3 14,2 7,4 26,2 21,2 16,7 5,3 14,9

Abs 0 25 82 4 25 9 0 2 147

V % 0 14 22 14,8 29,8 27,3 0 10,5 20,1

Abs 0 20 32 3 8 2 1 3 69

V % 0 11,2 8,6 11,1 9,5 6,1 8,3 15,8 9,4

Abs 3 54 94 13 14 8 1 6 193

V % 75 30,2 25,2 48,1 16,7 24,2 8,3 31,6 26,4

Abs 0 1 1 0 0 0 0 0 2

V % 0 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0,3

4 179 373 27 84 33 12 19 731

8,75 7,26 7,3 8,48 7,49 7,76 5 7,26 7,34

2,5 2,76 2,49 1,87 1,95 1,71 2,95 3 2,5

8 -

9 -

10 - Totalmente adequado

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de adequação da 
actividade profissional com a 

área de licenciatura (1 ano após 
o mestrado)

1 - Totalmente desadequado

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 1 2 0 0 0 1 0 4

V % 0 0,6 0,5 0 0 0 8,3 0 0,5

Abs 0 0 2 0 0 0 0 1 3

V % 0 0 0,5 0 0 0 0 5,3 0,4

Abs 0 5 4 1 0 0 0 0 10

V % 0 2,8 1,1 3,7 0 0 0 0 1,4

Abs 0 5 10 0 0 2 3 1 21

V % 0 2,8 2,7 0 0 6,1 25 5,3 2,9

Abs 1 15 25 2 7 1 0 2 53

V % 25 8,4 6,7 7,4 8,3 3 0 10,5 7,3

Abs 0 17 31 2 6 3 2 3 64

V % 0 9,5 8,3 7,4 7,1 9,1 16,7 15,8 8,8

Abs 0 25 73 3 27 5 4 4 141

V % 0 14 19,6 11,1 32,1 15,2 33,3 21,1 19,3

Abs 2 44 120 9 27 11 0 6 219

V % 50 24,6 32,2 33,3 32,1 33,3 0 31,6 30

Abs 1 29 58 5 13 8 2 0 116

V % 25 16,2 15,5 18,5 15,5 24,2 16,7 0 15,9

Abs 0 38 48 5 4 3 0 2 100

V % 0 21,2 12,9 18,5 4,8 9,1 0 10,5 13,7

4 179 373 27 84 33 12 19 731

7,5 7,72 7,62 7,89 7,54 7,76 5,92 6,84 7,6

1,73 1,91 1,68 1,74 1,23 1,54 2,31 1,95 1,72

BASE

Média

Desvio

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 - Totalmente satisfeito

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de satisfação com a 
actividade profissional (1 ano 

após o mestrado)

1 - Totalmente insatisfeito

2 -

3 -

4 -
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4.14.  Tempo médio para obtenção de um emprego 

4.14.1. Tempo médio para obter um emprego7 

Quadro 54 – Número de meses que demorou a encontrar um emprego após o mestrado 

 

 

4.14.2. Tempo médio para obter um emprego adequado à formação 
superior  

Quadro 55 – Número de meses até encontrar um emprego adequado ao grau de formação 

 

 

                                                        
7 Importa clarificar que a primeira categoria de resposta (“Imediato – 0 meses”) inclui os indivíduos que 
obtiveram um emprego em menos de 1 mês e aqueles que já possuíam uma atividade profissional no momento 
da obtenção do grau. Segue-se o mesmo critério nos restantes quadros que analisam períodos temporais. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 146 275 24 47 29 12 17 554

V % 100 68,9 64,6 80 50 87,9 100 85 66,7

Abs 0 41 121 4 44 2 0 3 215

V % 0 19,3 28,4 13,3 46,8 6,1 0 15 25,9

Abs 0 4 12 1 1 1 0 0 19

V % 0 1,9 2,8 3,3 1,1 3 0 0 2,3

Abs 0 4 4 0 0 0 0 0 8

V % 0 1,9 0,9 0 0 0 0 0 1

Abs 0 0 0 0 2 0 0 0 2

V % 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0,2

Abs 0 11 6 1 0 0 0 0 18

V % 0 5,2 1,4 3,3 0 0 0 0 2,2

Abs 0 5 7 0 0 0 0 0 12

V % 0 2,4 1,6 0 0 0 0 0 1,4

Abs 0 1 1 0 0 1 0 0 3

V % 0 0,5 0,2 0 0 3 0 0 0,4

4 212 426 30 94 33 12 20 831

0 1,16 1,3 0,62 1,73 0,44 0 0,15 1,2

0 2,87 2,59 2,27 3,58 1,61 0 0,37 2,72

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado após o mestrado

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 137 243 24 41 29 12 17 507

V % 100 64,6 57 80 43,6 87,9 100 85 61

Abs 0 39 124 4 46 2 0 3 218

V % 0 18,4 29,1 13,3 48,9 6,1 0 15 26,2

Abs 0 4 17 1 2 1 0 0 25

V % 0 1,9 4 3,3 2,1 3 0 0 3

Abs 0 3 4 0 1 0 0 0 8

V % 0 1,4 0,9 0 1,1 0 0 0 1

Abs 0 1 1 0 2 0 0 0 4

V % 0 0,5 0,2 0 2,1 0 0 0 0,5

Abs 0 15 11 1 1 0 0 0 28

V % 0 7,1 2,6 3,3 1,1 0 0 0 3,4

Abs 0 11 24 0 1 0 0 0 36

V % 0 5,2 5,6 0 1,1 0 0 0 4,3

Abs 0 2 2 0 0 1 0 0 5

V % 0 0,9 0,5 0 0 3 0 0 0,6

4 212 426 30 94 33 12 20 831

0 1,28 1,63 0,62 2,1 0,44 0 0,15 1,44

0 3,28 3,05 2,27 4,01 1,61 0 0,37 3,13

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado adequado ao grau 
de formação, após o mestrado

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei
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4.14.3. Tempo médio para obter um emprego adequado à área de 
formação académica 

Quadro 56 – Número de meses até encontrar um emprego remunerado adequado à área de formação 

 

4.15.  Diligências realizadas pelos mestres desempregados para 
procurarem um emprego 

Quadro 57 – Diligências para procurar um emprego - desempregados 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 94 207 21 33 23 4 10 396

V % 100 44,3 48,6 70 35,1 69,7 33,3 50 47,7

Abs 0 34 102 1 41 2 0 3 183

V % 0 16 23,9 3,3 43,6 6,1 0 15 22

Abs 0 5 17 3 5 1 0 0 31

V % 0 2,4 4 10 5,3 3 0 0 3,7

Abs 0 1 4 0 2 0 0 0 7

V % 0 0,5 0,9 0 2,1 0 0 0 0,8

Abs 0 2 1 0 2 1 0 0 6

V % 0 0,9 0,2 0 2,1 3 0 0 0,7

Abs 0 24 20 3 3 3 2 1 56

V % 0 11,3 4,7 10 3,2 9,1 16,7 5 6,7

Abs 0 48 70 1 8 2 5 5 139

V % 0 22,6 16,4 3,3 8,5 6,1 41,7 25 16,7

Abs 0 4 5 1 0 1 1 1 13

V % 0 1,9 1,2 3,3 0 3 8,3 5 1,6

4 212 426 30 94 33 12 20 831

0 1,75 1,78 1,28 2,73 1,26 0 0,23 1,8

0 4,26 3,33 3,52 4,85 4,13 0 0,44 3,79

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado adequado à área de 
formação, após o mestrado

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei

FCSH FCT FD FE

Abs 10 16 0 1 27

V % 66,7 48,5 0 20 50

Abs 6 21 0 1 28

V % 40 63,6 0 20 51,9

Abs 9 25 1 5 40

V % 60 75,8 100 100 74,1

Abs 9 14 0 3 26

V % 60 42,4 0 60 48,1

Abs 10 31 0 5 46

V % 66,7 93,9 0 100 85,2

Abs 13 30 1 3 47

V % 86,7 90,9 100 60 87

Abs 9 22 1 5 37

V % 60 66,7 100 100 68,5

Abs 3 3 0 0 6

V % 20 9,1 0 0 11,1

Abs 1 6 0 0 7

V % 6,7 18,2 0 0 13

Abs 0 2 0 0 2

V % 0 6,1 0 0 3,7

Abs 8 25 0 4 37

V % 53,3 75,8 0 80 68,5

Abs 7 11 0 0 18

V % 46,7 33,3 0 0 33,3

Abs 8 15 1 0 24

V % 53,3 45,5 100 0 44,4

15 33 1 5 54

Procurou terrenos, instalações ou equipamentos

Procurou obter autorizações, licenças ou rec. financeiros

Esperou por de resultados de uma candidatura

Esperou por um contacto do centro de emprego

Esperou por resultados de um concurso para o sector público

BASE

Total UNL

Diligências activas para 
procurar um trabalho 

remunerado (1 ano após o 
mestrado - desempregados)

Contactou o centro de emprego

Contactou agências de emprego privadas

Contactou entidades patronais directamente

Contactou pessoas conhecidas ou associações sindicais

Colocou ou respondeu a anúncios

Analisou anúncios de oferta de emprego

Participou em concursos, entrevistas ou testes de selecção

Contactou associação de estudantes

Unidade Orgânica
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4.16.  Motivos para os mestres inativos não procurarem um emprego 

Quadro 58 – Motivos para não procurar um emprego - inativos 

 

4.17.  Continuação de estudos académicos pelos mestres 

Quadro 59 – Número de mestres que já haviam concluído outras formações de âmbito académico à data da 
inquirição 

 

Quadro 60 – Tipo de formações académicas que os mestres haviam concluído, à data da inquirição 

 

Quadro 61 – Número de mestres inscritos em outras formações de âmbito académico à data da inquirição 

 

FCSH FCT FD FE IHMT

Abs 1 2 1 4 0 8

V % 5,6 10 50 80 0 17,4

Abs 0 4 0 1 0 5

V % 0 20 0 20 0 10,9

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 5 0 0 0 2,2

Abs 2 0 0 0 0 2

V % 11,1 0 0 0 0 4,3

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 5 0 0 0 2,2

Abs 1 0 0 0 0 1

V % 5,6 0 0 0 0 2,2

Abs 11 10 1 0 1 23

V % 61,1 50 50 0 100 50

Abs 3 0 0 0 0 3

V % 16,7 0 0 0 0 6,5

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 5 0 0 0 2,2

Abs 0 1 0 0 0 1

V % 0 5 0 0 0 2,2

18 20 2 5 1 46

Ns/Nr

BASE

Motivos para não procurar um 
trabalho remunerado (1 ano 
após o mestrado - inactivos)

Já tinha encontrado um trabalho

Porque estava num estágio não remunerado

Estava de Férias/ Descansar/ Período de intervalo

Aguardava nascimento de um filho

Aguardava ser reintegrado no emprego

Doença ou incapacidade

Estava a estudar ou em formação (inclui férias escolares)

Reformado do trabalho

Não vale a pena procurar

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 1 15 30 3 4 2 3 0 58

V % 25 7,1 7 10 4,3 6,1 25 0 7

Abs 3 197 396 27 90 31 9 20 773

V % 75 92,9 93 90 95,7 93,9 75 100 93

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Unidade Orgânica
Total UNL

Conclusão de formações ou 
programas académicos

Sim

Não

BASE

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP

Abs 0 2 1 0 0 0 0 3

V % 0 13,3 3,3 0 0 0 0 5,2

Abs 1 9 27 3 2 2 3 47

V % 100 60 90 100 50 100 100 81

Abs 0 2 1 0 2 0 0 5

V % 0 13,3 3,3 0 50 0 0 8,6

Abs 0 2 0 0 0 0 0 2

V % 0 13,3 0 0 0 0 0 3,4

Abs 0 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0 3,3 0 0 0 0 1,7

1 15 30 3 4 2 3 58

MBA

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos que concluíram

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 2 68 87 5 9 5 3 8 187

V % 50 32,1 20,4 16,7 9,6 15,2 25 40 22,5

Abs 2 144 339 25 85 28 9 12 644

V % 50 67,9 79,6 83,3 90,4 84,8 75 60 77,5

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Total UNL

Inscrição em formações ou 
programas académicos

Sim

Não

BASE

Unidade Orgânica
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Quadro 62 – Tipo de formações académicas em que os mestres se encontravam inscritos, à data da 
inquirição 

 

 

Quadro 63 – Número de mestres que previam inscrever-se em outras formações de âmbito académico à data 
da inquirição 

 

 
Quadro 64 – Tipo de formações académicas em que os mestres previam inscrever-se, à data da inquirição 

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 2 2 1 1 0 0 1 7

V % 0 2,9 2,3 20 11,1 0 0 12,5 3,7

Abs 1 2 19 1 0 0 1 1 25

V % 50 2,9 21,8 20 0 0 33,3 12,5 13,4

Abs 0 5 4 0 4 0 0 0 13

V % 0 7,4 4,6 0 44,4 0 0 0 7

Abs 1 59 61 3 2 4 2 6 138

V % 50 86,8 70,1 60 22,2 80 66,7 75 73,8

Abs 0 0 1 0 1 1 0 0 3

V % 0 0 1,1 0 11,1 20 0 0 1,6

Abs 0 0 0 0 1 0 0 0 1

V % 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0,5

2 68 87 5 9 5 3 8 187BASE

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 
académicos em que estão 

inscritos

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

MBA

CFA (Chartered Financial 
Analyst)

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 4 124 265 24 66 20 10 11 524

V % 100 58,5 62,2 80 70,2 60,6 83,3 55 63,1

Abs 0 59 131 3 21 11 2 8 235

V % 0 27,8 30,8 10 22,3 33,3 16,7 40 28,3

Abs 0 29 30 3 7 2 0 1 72

V % 0 13,7 7 10 7,4 6,1 0 5 8,7

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Inscrição prevista em formações 
ou programas académicos

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 0 5 11 0 2 1 0 1 20

V % 0 4 4,2 0 3 5 0 9,1 3,8

Abs 0 24 106 13 23 4 3 2 175

V % 0 19,4 40 54,2 34,8 20 30 18,2 33,4

Abs 0 15 32 4 6 3 0 0 60

V % 0 12,1 12,1 16,7 9,1 15 0 0 11,5

Abs 3 73 89 7 10 12 4 6 204

V % 75 58,9 33,6 29,2 15,2 60 40 54,5 38,9

Abs 1 11 13 1 0 0 2 1 29

V % 25 8,9 4,9 4,2 0 0 20 9,1 5,5

Abs 0 1 18 1 24 0 0 0 44

V % 0 0,8 6,8 4,2 36,4 0 0 0 8,4

Abs 0 0 0 0 1 0 0 0 1

V % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0,2

Abs 0 8 20 1 5 2 1 1 38

V % 0 6,5 7,5 4,2 7,6 10 10 9,1 7,3

4 124 265 24 66 20 10 11 524

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos em que prevêem 
inscrição

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

Pós-Doutoramento

MBA

CFA (Chartered Financial 
Analyst)
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4.18.  Satisfação com a formação académica 

Quadro 65 – Se fosse hoje escolheria o mesmo curso 

 

 
Quadro 66 – Se fosse hoje escolheria o mesmo estabelecimento de ensino 

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 2 169 358 24 82 28 10 16 689

V % 50 79,7 84 80 87,2 84,8 83,3 80 82,9

Abs 2 38 62 5 10 2 1 3 123

V % 50 17,9 14,6 16,7 10,6 6,1 8,3 15 14,8

Abs 0 5 6 1 2 3 1 1 19

V % 0 2,4 1,4 3,3 2,1 9,1 8,3 5 2,3

4 212 426 30 94 33 12 20 831

Total UNL

Escolheria o mesmo curso

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI ENSP IHMT

Abs 3 188 387 29 86 31 11 19 754

V % 75 88,7 90,8 96,7 91,5 93,9 91,7 95 90,7

Abs 1 17 27 1 6 2 1 1 56

V % 25 8 6,3 3,3 6,4 6,1 8,3 5 6,7

Abs 0 7 12 0 2 0 0 0 21

V % 0 3,3 2,8 0 2,1 0 0 0 2,5

4 212 426 30 94 33 12 20 831BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Escolheria o mesmo 
estabelecimento de ensino

Sim

Não

Ns/Nr
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5. Dados da inquirição a doutorados em 2009/2010 

 

A partir deste momento, a análise debruçar-se-á no universo dos indivíduos que obtiveram o 

grau de doutor na UNL no ano letivo de 2009/2010. À semelhança do que sucedeu para os 1º e 2º 

ciclos, os resultados apresentados para a “situação perante a atividade” são os únicos que incluem os 

dois momentos cronológicos considerados na inquirição (1 ano após a graduação e 2º trimestre 2012). 

 

5.1.  Caraterização da amostra de doutorados 

Quadro 67 – Género e intervalo etário 

 
 

5.2.  Situação dos doutorados perante a atividade por período (Taxas) 

Quadro 68 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB
Abs 2 12 19 1 3 1 4 2 44
V % 50 32,4 55,9 100 75 100 44,4 15,4 42,7
Abs 2 25 15 0 1 0 5 11 59
V % 50 67,6 44,1 0 25 0 55,6 84,6 57,3

4 37 34 1 4 1 9 13 103
Abs 1 6 15 0 2 1 4 9 38
V % 25 16,2 44,1 0 50 100 44,4 69,2 36,9
Abs 2 13 11 0 2 0 3 4 35
V % 50 35,1 32,4 0 50 0 33,3 30,8 34
Abs 1 17 8 1 0 0 1 0 28
V % 25 45,9 23,5 100 0 0 11,1 0 27,2
Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1
V % 0 2,7 0 0 0 0 0 0 1
Abs 0 0 0 0 0 0 1 0 1
V % 0 0 0 0 0 0 11,1 0 1

4 37 34 1 4 1 9 13 103
41,3 46,2 38,7 63,0 32,8 34,0 37,0 34,2 40,8Média Etária

Unidade Orgânica
Total UNL

BASE

BASE

Intervalo etário

De 25 a 34 anos

De 35 a 44 anos

De 45 a 64 anos

Mais de 64 anos

Ns/Nr

Género
Masculino

Feminino

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB
75,0% 86,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,2%
25,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%
100,0% 91,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1%
0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

100,0% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 95,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,0%

100,0% 89,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,1%
0,0% 10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9%

Situação perante a actividade - 
2º trimestre 2012

Taxa de Inactividade

Total UNL

Taxa Emprego
Taxa Desemprego
Taxa de Actividade

Unidade Orgânica

Situação perante a actividade - 
1 ano após graduação

Taxa Emprego
Taxa Desemprego
Taxa de Actividade
Taxa de Inactividade
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Quadro 69 – Taxas de emprego, desemprego, atividade e inatividade por intervalos etários (comparação 
entre os doutorados da UNL da coorte de 2009/10 e a população portuguesa diplomada – período de referência: 2.º 
trimestre de 2012). 

 
 

5.3.  Situação dos doutorados perante a atividade por período (%) 

Quadro 70 – Situação perante a atividade  

 

 

5.4. Relação dos doutorados com um Centro de Emprego (IEFP) 

Quadro 71 – Inscrição em Centro de Emprego 

 

 

Quadro 72 – Inscrição no centro de emprego como “desempregado” 

 

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

Diplomados 
da UNL

Diplomados 
em Portugal

100,0% 80,3% 88,6% 91,9% 96,4% 78,5% 100,0% 11,3% 95,1% 73,7%

0,0% 14,2% 3,1% 6,1% 0,0% 4,4% 0,0% 8,0% 1,0% 10,2%

100,0% 93,6% 91,4% 97,8% 96,4% 82,1% 100,0% 12,2% 96,1% 82,1%

0,0% 7,4% 8,6% 2,2% 3,6% 17,9% 0,0% 87,8% 3,9% 17,9%
* - Incluí todos os ciclos do ensino superior

Total

Estatísticas do Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes à população de graduados do ensino superior em Portugal no 2º Trimestre de 
2012*

Intervalo etário 25 a 34 anos 35 a 45 anos 45 a 64 anos 65 e mais anos

População

Taxa Emprego

Taxa Desemprego

Taxa de Actividade

Taxa de Inactividade

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 32 34 1 4 1 9 13 97

V % 75 86,5 100 100 100 100 100 100 94,2

Abs 1 2 0 0 0 0 0 0 3

V % 25 5,4 0 0 0 0 0 0 2,9

Abs 0 3 0 0 0 0 0 0 3

V % 0 8,1 0 0 0 0 0 0 2,9

4 37 34 1 4 1 9 13 103

Abs 4 33 34 1 4 1 9 12 98

V % 100 89,2 100 100 100 100 100 92,3 95,1

Abs 0 0 0 0 0 0 0 1 1

V % 0 0 0 0 0 0 0 7,7 1

Abs 0 4 0 0 0 0 0 0 4

V % 0 10,8 0 0 0 0 0 0 3,9

4 37 34 1 4 1 9 13 103

BASE

Situação perante a actividade 
(2º Trimestre de 2012)

Empregado

Desempregado

Inactivo

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Situação perante a actividade 
(1 ano após o doutoramento)

Empregado

Desempregado

Inactivo

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 1 1 0 0 0 0 0 0 2

V % 25 2,7 0 0 0 0 0 0 1,9

Abs 3 36 34 1 4 1 9 13 101

V % 75 97,3 100 100 100 100 100 100 98,1

4 37 34 1 4 1 9 13 103BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Inscrição em centro de emprego 
(1 ano após o doutoramento)

Sim

Não

FCM FCSH

Abs 1 0 1

V % 100 0 50

Abs 0 1 1

V % 0 100 50

1 1 2

Inscrito no centro de emprego como 
"desempregado" (1 ano após o 

doutoramento)

Sim

Não

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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Quadro 73 – Recebia subsídio de desemprego 

 

 

5.5. Grupo profissional dos doutorados8 

Quadro 74 – Grupo profissional (CPP2010) 

 

 

5.6.  Situação dos doutorados na profissão 

5.6.1.  Situação dos doutorados na profissão 

Quadro 75 – Situação na profissão 

 

5.6.2.  Trabalhadores sob direção ou responsabilidade dos doutorados 

Quadro 76 – Trabalhadores sob direção ou responsabilidade 

 

                                                        
8 As ocupações profissionais dos graduados foram classificadas de acordo com a Classificação Portuguesa das 
Profissões de 2010 (CPP/2010), elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Profissões de 2008 
(CITP/2008) adotada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), destina-se a substituir a Classificação Nacional 
de Profissões de 1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) harmonizada com a 
CITP/1988. 

Unidade 
Orgânica

FCM

Abs 1 1

V % 100 100

1 1

Total UNL

Recebia subsídio de desemprego 
(1 ano após o doutoramento)

Sim

BASE

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB
Abs 0 0 1 0 0 0 1 0 2
V % 0 0 2,9 0 0 0 11,1 0 2,1
Abs 3 31 32 1 4 1 8 13 93
V % 100 96,9 94,1 100 100 100 88,9 100 95,9
Abs 0 1 1 0 0 0 0 0 2
V % 0 3,1 2,9 0 0 0 0 0 2,1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

Grupo profissional 
(1 ano após o 

doutoramento)

Grande Grupo 1 - Rep. poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, directores e gestores executivos

Grande Grupo 2 - Especialistas das actividades 
intelectuais e científicas

Grande Grupo 3 - Técnicos e profissões de nível 
intermédio

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 31 34 0 4 1 9 13 95

V % 100 96,9 100 0 100 100 100 100 97,9

Abs 0 1 0 1 0 0 0 0 2

V % 0 3,1 0 100 0 0 0 0 2,1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

Total UNL

Situação na profissão (1 ano após 
o doutoramento)

Trabalhava por conta de outrem

Trabalhava por conta própria

BASE

Unidade Orgânica

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 2 11 8 1 1 1 6 7 37

V % 66,7 34,4 23,5 100 25 100 66,7 53,8 38,1

Abs 0 21 26 0 3 0 3 6 59

V % 0 65,6 76,5 0 75 0 33,3 46,2 60,8

Abs 1 0 0 0 0 0 0 0 1

V % 33,3 0 0 0 0 0 0 0 1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

Tem ou não trabalhadores sob 
sua direcção ou responsabilidade 

(1 ano após o doutoramento)

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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5.7. Vínculo contratual dos doutorados 

5.7.1.  Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

Quadro 77 – Existência ou não de contrato de trabalho escrito 

 

5.7.2. Tipo de contrato de trabalho dos doutorados 

Quadro 78 – Tipo de contrato de trabalho (empregados por conta de outrem) 

 

5.8.  Horário semanal de trabalho dos doutorados 

Quadro 79 – Horário semanal de trabalho 

 

5.9.  Natureza jurídica da entidade empregadora dos doutorados 

Quadro 80 – Natureza jurídica da entidade empregadora (trabalhadores numa empresa ou organização) 

 

FCM FCSH FCT FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 27 34 4 1 8 13 90

V % 100 87,1 100 100 100 88,9 100 94,7

Abs 0 3 0 0 0 1 0 4

V % 0 9,7 0 0 0 11,1 0 4,2

Abs 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 3,2 0 0 0 0 0 1,1

3 31 34 4 1 9 13 95BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tem ou não contrato escrito de 
trabalho (1 ano após o 

doutoramento - trabalhadores 
por conta de outrem)

Sim

Não

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 2 17 7 4 0 1 1 32

V % 66,7 56,7 20,6 100 0 11,1 7,7 34

Abs 1 10 27 0 1 8 12 59

V % 33,3 33,3 79,4 0 100 88,9 92,3 62,8

Abs 0 2 0 0 0 0 0 2

V % 0 6,7 0 0 0 0 0 2,1

Abs 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 3,3 0 0 0 0 0 1,1

3 30 34 4 1 9 13 94

Tipo de vínculo contratual (1 
ano após o doutoramento - 
trabalhadores por conta de 

outrem)

Contrato sem termo

Contrato com termo

Contrato de prestação de 
serviços

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 6 0 0 0 0 0 0 6

V % 0 18,8 0 0 0 0 0 0 6,2

Abs 0 3 0 0 0 0 0 0 3

V % 0 9,4 0 0 0 0 0 0 3,1

Abs 2 20 26 1 4 1 6 10 70

V % 66,7 62,5 76,5 100 100 100 66,7 76,9 72,2

Abs 1 2 6 0 0 0 3 2 14

V % 33,3 6,3 17,6 0 0 0 33,3 15,4 14,4

Abs 0 1 2 0 0 0 0 1 4

V % 0 3,1 5,9 0 0 0 0 7,7 4,1

3 32 34 1 4 1 9 13 97BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Horário de trabalho semanal 
(1 ano após o doutoramento)

Até 15 horas

16 a 29 horas

30 a 40 horas

Mais de 40 horas

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 23 26 0 4 1 6 3 66

V % 100 79,3 89,7 0 100 100 100 50 83,5

Abs 0 6 2 1 0 0 0 2 11

V % 0 20,7 6,9 100 0 0 0 33,3 13,9

Abs 0 0 1 0 0 0 0 1 2

V % 0 0 3,4 0 0 0 0 16,7 2,5

3 29 29 1 4 1 6 6 79BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Natureza jurídica da entidade 
empregadora (1 ano após o 

doutoramento - trabalhadores 
numa empresa ou organização)

Organismo da administração 
pública

Empresa privada em geral

Empresa pública ou mista
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5.10. Sector de atividade9 da entidade empregadora dos doutorados 

Quadro 81 – Sector de atividade da entidade empregadora 

 

5.11. Níveis de rendimento mensal líquido dos doutorados 

Quadro 82 – Níveis de rendimento mensal líquido 

 

 

                                                        
9 A grelha dos sectores de atividade, embora derivada da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas 
(CAE-Rev.3), foi objeto de agregações As 11 categorias que enquadram o “sector de atividade da entidade 
empregadora” dos inquiridos resultam de uma agregação dos 21 sectores de atividade discriminados pela CAE-
Rev.3. Podemos destacar que a categoria “Serviços prestados às empresas” agrega os sectores “Atividades 
imobiliárias”, “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”, ”Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio” e “Outras atividades de serviços”. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 0 0 0 0 0 0 1 1

V % 0 0 0 0 0 0 0 7,7 1

Abs 0 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1

Abs 0 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1

Abs 0 0 0 0 1 0 0 0 1

V % 0 0 0 0 25 0 0 0 1

Abs 0 1 2 0 1 0 0 4 8

V % 0 3,1 5,9 0 25 0 0 30,8 8,2

Abs 1 25 28 0 1 1 6 7 69

V % 33,3 78,1 82,4 0 25 100 66,7 53,8 71,1

Abs 2 0 0 0 0 0 3 1 6

V % 66,7 0 0 0 0 0 33,3 7,7 6,2

Abs 0 0 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0 0 100 0 0 0 0 1

Abs 0 3 0 0 1 0 0 0 4

V % 0 9,4 0 0 25 0 0 0 4,1

Abs 0 2 1 0 0 0 0 0 3

V % 0 6,3 2,9 0 0 0 0 0 3,1

Abs 0 1 1 0 0 0 0 0 2

V % 0 3,1 2,9 0 0 0 0 0 2,1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

Serviços artísticos e culturais

Ns/Nr

BASE

Sector de actividade (1 ano após 
o doutoramento)

Agricultura, pesca e indústrias 
extractivas

Indústrias transformadoras, 
electricidade, água, gás e const

Comércio, restaurantes e hotéis

Bancos e seguros

Serviços prestados às empresas

Educação

Saúde e acção social

Justiça

Administração Pública, central 
e local

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 1 0 0 0 0 1 0 2

V % 0 3,1 0 0 0 0 11,1 0 2,1

Abs 0 2 0 0 0 0 1 1 4

V % 0 6,3 0 0 0 0 11,1 7,7 4,1

Abs 0 2 2 0 0 0 0 2 6

V % 0 6,3 5,9 0 0 0 0 15,4 6,2

Abs 1 14 14 0 0 0 4 9 42

V % 33,3 43,8 41,2 0 0 0 44,4 69,2 43,3

Abs 0 8 11 0 4 1 2 0 26

V % 0 25 32,4 0 100 100 22,2 0 26,8

Abs 2 0 3 0 0 0 1 1 7

V % 66,7 0 8,8 0 0 0 11,1 7,7 7,2

Abs 0 0 0 1 0 0 0 0 1

V % 0 0 0 100 0 0 0 0 1

Abs 0 5 4 0 0 0 0 0 9

V % 0 15,6 11,8 0 0 0 0 0 9,3

3 32 34 1 4 1 9 13 97

2250 1568,7 1821,67 3500 2150 2150 1583,89 1441,92 1715,97

661,44 487,72 473,56 . 0 . 706,99 467,59 559,35

BASE

Média

Desvio

Rendimento mensal líquido 
(1 ano após o doutoramento)

De 310 a menos de 600 Euros

De 600 a menos de 900 Euros

De 900 a menos de 1200 Euros

De 1200 a menos de 1800 Euros

De 1800 a menos de 2500 Euros

De 2500 a menos de 3000 Euros

3000 ou mais Euros

Ns/Nr

Unidade Orgânica
Total UNL
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5.12. Grau de adequação da atividade profissional dos doutorados à sua 
área de formação académica 

Quadro 83 – Grau de adequação da atividade profissional à área de formação académica 

 

 

5.13. Grau de satisfação dos doutorados com a sua atividade profissional 

Quadro 84 – Grau de satisfação com a atividade profissional 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 4 2 0 0 0 0 0 6

V % 0 12,5 5,9 0 0 0 0 0 6,2

Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1

V % 0 3,1 0 0 0 0 0 0 1

Abs 1 1 1 0 0 0 0 1 4

V % 33,3 3,1 2,9 0 0 0 0 7,7 4,1

Abs 0 0 1 0 0 0 2 0 3

V % 0 0 2,9 0 0 0 22,2 0 3,1

Abs 0 1 2 0 0 0 0 0 3

V % 0 3,1 5,9 0 0 0 0 0 3,1

Abs 1 4 3 0 0 0 1 1 10

V % 33,3 12,5 8,8 0 0 0 11,1 7,7 10,3

Abs 0 2 2 0 1 0 0 0 5

V % 0 6,3 5,9 0 25 0 0 0 5,2

Abs 0 5 4 0 1 0 3 5 18

V % 0 15,6 11,8 0 25 0 33,3 38,5 18,6

Abs 0 2 8 0 2 1 1 2 16

V % 0 6,3 23,5 0 50 100 11,1 15,4 16,5

Abs 1 12 10 1 0 0 2 4 30

V % 33,3 37,5 29,4 100 0 0 22,2 30,8 30,9

Abs 0 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

6,33 7,19 7,73 10 8,25 9 7,44 8,23 7,6

3,51 3,18 2,6 . 0,96 . 2,3 1,96 2,66

8 -

9 -

10 - Totalmente adequado

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de adequação da 
actividade profissional com a 
área de licenciatura (1 ano 

após o doutoramento)

1 - Totalmente desadequado

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1

Abs 0 0 0 0 0 0 1 0 1

V % 0 0 0 0 0 0 11,1 0 1

Abs 0 0 2 0 0 0 0 0 2

V % 0 0 5,9 0 0 0 0 0 2,1

Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1

V % 0 3,1 0 0 0 0 0 0 1

Abs 0 1 1 0 0 0 1 3 6

V % 0 3,1 2,9 0 0 0 11,1 23,1 6,2

Abs 0 5 1 0 0 0 1 2 9

V % 0 15,6 2,9 0 0 0 11,1 15,4 9,3

Abs 1 6 5 0 0 0 1 2 15

V % 33,3 18,8 14,7 0 0 0 11,1 15,4 15,5

Abs 1 9 10 1 2 0 3 1 27

V % 33,3 28,1 29,4 100 50 0 33,3 7,7 27,8

Abs 1 6 5 0 0 0 1 5 18

V % 33,3 18,8 14,7 0 0 0 11,1 38,5 18,6

Abs 0 4 7 0 2 1 1 0 15

V % 0 12,5 20,6 0 50 100 11,1 0 15,5

Abs 0 0 2 0 0 0 0 0 2

V % 0 0 5,9 0 0 0 0 0 2,1

3 32 34 1 4 1 9 13 97

8 7,72 7,75 8 9 10 7 7,23 7,68

1 1,51 2,18 . 1,15 . 2,4 1,69 1,86

Ns/Nr

BASE

Média

Desvio

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 - Totalmente satisfeito

Unidade Orgânica
Total UNL

Grau de satisfação com a 
actividade profissional (1 ano 

após o doutoramento)

1 - Totalmente insatisfeito

2 -

3 -

4 -
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5.14.  Tempo médio para obtenção de um emprego 

5.14.1. Tempo médio para se obter um emprego10 

Quadro 85 – Número de meses que demorou a encontrar um emprego após o doutoramento 

 

 

5.14.2. Tempo médio para obter um emprego adequado à formação 
superior  

Quadro 86 – Número de meses até encontrar um emprego adequado ao grau de formação 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Importa clarificar que a primeira categoria de resposta (“Imediato – 0 meses”) inclui os indivíduos que 
obtiveram um emprego em menos de 1 mês e aqueles que já possuíam uma atividade profissional no momento 
da obtenção do grau. Segue-se o mesmo critério nos restantes quadros que analisam períodos temporais. 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 31 21 1 4 1 5 9 75

V % 75 83,8 61,8 100 100 100 55,6 69,2 72,8

Abs 0 2 11 0 0 0 4 3 20

V % 0 5,4 32,4 0 0 0 44,4 23,1 19,4

Abs 1 1 2 0 0 0 0 1 5

V % 25 2,7 5,9 0 0 0 0 7,7 4,9

Abs 0 2 0 0 0 0 0 0 2

V % 0 5,4 0 0 0 0 0 0 1,9

Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1

V % 0 2,7 0 0 0 0 0 0 1

4 37 34 1 4 1 9 13 103

3 1,53 1,41 0 0 0 1,22 1,85 1,47

6 4,59 2,84 . 0 . 1,99 3,58 3,62

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado após o 
doutoramento

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Nunca procurei

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 30 20 1 4 1 5 9 73

V % 75 81,1 58,8 100 100 100 55,6 69,2 70,9

Abs 0 2 10 0 0 0 3 3 18

V % 0 5,4 29,4 0 0 0 33,3 23,1 17,5

Abs 1 1 2 0 0 0 1 1 6

V % 25 2,7 5,9 0 0 0 11,1 7,7 5,8

Abs 0 2 0 0 0 0 0 0 2

V % 0 5,4 0 0 0 0 0 0 1,9

Abs 0 1 1 0 0 0 0 0 2

V % 0 2,7 2,9 0 0 0 0 0 1,9

Abs 0 1 0 0 0 0 0 0 1

V % 0 2,7 0 0 0 0 0 0 1

Abs 0 0 1 0 0 0 0 0 1

V % 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1

4 37 34 1 4 1 9 13 103

3 2,19 2,39 0 0 0 2,33 1,85 2,13

6 5,91 4,91 . 0 . 4,12 3,58 4,93

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado adequado ao grau 
de formação, após o 

doutoramento

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei
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5.14.3. Tempo médio para obter um emprego adequado à área de 
formação académica 

Quadro 87 – Número de meses até encontrar um emprego adequado à área de formação 

 

 

5.15.  Diligências realizadas pelos doutorados desempregados para 
procurarem um emprego 

Quadro 88 – Diligências para procurar um emprego - desempregados 

 

 

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 2 19 19 1 3 1 5 8 58

V % 50 51,4 55,9 100 75 100 55,6 61,5 56,3

Abs 0 2 8 0 0 0 2 3 15

V % 0 5,4 23,5 0 0 0 22,2 23,1 14,6

Abs 1 0 3 0 0 0 1 1 6

V % 25 0 8,8 0 0 0 11,1 7,7 5,8

Abs 0 3 0 0 0 0 0 0 3

V % 0 8,1 0 0 0 0 0 0 2,9

Abs 0 1 1 0 0 0 0 0 2

V % 0 2,7 2,9 0 0 0 0 0 1,9

Abs 0 6 2 0 0 0 0 1 9

V % 0 16,2 5,9 0 0 0 0 7,7 8,7

Abs 1 6 1 0 1 0 1 0 10

V % 25 16,2 2,9 0 25 0 11,1 0 9,7

4 37 34 1 4 1 9 13 103

4 3,4 2,65 0 0 0 2,5 2 2,65

6,93 7,33 5,3 . 0 . 4,38 3,69 5,57

BASE

Média

Desvio

Unidade Orgânica
Total UNL

Número de meses que demorou 
a encontrar um trabalho 

remunerado adequado à área de 
formação, após o doutoramento

Imediato (0 meses)

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

Mais de 18 meses

Nunca procurei

Nunca encontrei

FCM FCSH

Abs 1 0 1

V % 100 0 33,3

Abs 0 1 1

V % 0 50 33,3

Abs 1 2 3

V % 100 100 100

Abs 1 1 2

V % 100 50 66,7

Abs 1 2 3

V % 100 100 100

Abs 1 1 2

V % 100 50 66,7

Abs 0 1 1

V % 0 50 33,3

Abs 1 1 2

V % 100 50 66,7

Abs 1 0 1

V % 100 0 33,3

Abs 0 2 2

V % 0 100 66,7

1 2 3

Esperou por resultados de um concurso para o sector público

BASE

Diligências activas para 
procurar um trabalho 

remunerado (1 ano após o 
doutoramento - desempregados)

Contactou o centro de emprego

Contactou agências de emprego privadas

Contactou entidades patronais directamente

Contactou pessoas conhecidas ou associações sindicais

Colocou ou respondeu a anúncios

Analisou anúncios de oferta de emprego

Participou em concursos, entrevistas ou testes de selecção

Esperou por de resultados de uma candidatura

Esperou por um contacto do centro de emprego

Unidade Orgânica
Total UNL
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5.16.  Motivos para os doutorados inativos não procurarem emprego 

Quadro 89 – Motivos para não procurar um emprego - inativos 

 

 

5.17.  Continuação de estudos académicos pelos doutorados 

Quadro 90 – Número de doutorados que já haviam concluído outras formações de âmbito académico à data 
da inquirição 

 

 

Quadro 91 – Tipo de formações académicas que os doutorados haviam concluído, à data da inquirição 

 

 

Quadro 92 – Número de doutorados inscritos em outras formações de âmbito académico à data da 
inquirição 

 

 

 

 

Unidade 
Orgânica

FCSH

Abs 1 1

V % 33,3 33,3

Abs 1 1

V % 33,3 33,3

Abs 1 1

V % 33,3 33,3

3 3BASE

Total UNL

Motivos para não procurar um 
trabalho remunerado (1 ano 

após o doutoramento - inactivos)

Já tinha encontrado um trabalho

Aguardava nascimento de um filho

Reformado

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 1 0 0 0 0 2 0 3

V % 0 2,7 0 0 0 0 22,2 0 2,9

Abs 4 36 34 1 4 1 7 13 100

V % 100 97,3 100 100 100 100 77,8 100 97,1

4 37 34 1 4 1 9 13 103

Unidade Orgânica
Total UNL

Conclusão de formações ou 
programas académicos

Sim

Não

BASE

FCSH IHMT

Abs 0 1 1

V % 0 50 33,3

Abs 1 1 2

V % 100 50 66,7

1 2 3BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos que concluíram

Pós-graduação

Mestrado

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 0 9 8 0 0 0 4 2 23

V % 0 24,3 23,5 0 0 0 44,4 15,4 22,3

Abs 3 28 26 1 4 1 5 11 79

V % 75 75,7 76,5 100 100 100 55,6 84,6 76,7

Abs 1 0 0 0 0 0 0 0 1

V % 25 0 0 0 0 0 0 0 1

4 37 34 1 4 1 9 13 103

Inscrição em formações ou 
programas académicos

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL
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Quadro 93 – Tipo de formações académicas em que os doutorados se encontravam inscritos, à data da 
inquirição 

 

Quadro 94 – Número de doutorados que previam inscrever-se em outras formações de âmbito académico à 
data da inquirição 

 

 
Quadro 95 – Tipo de formações académicas em que os doutorados previam inscrever-se, à data da inquirição 

 

 

 

 

 

 

FCSH FCT IHMT ITQB

Abs 1 0 1 0 2

V % 11,1 0 25 0 8,7

Abs 8 8 3 2 21

V % 88,9 100 75 100 91,3

9 8 4 2 23

Unidade Orgânica
Total UNL

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 
académicos em que estão 

inscritos

Mestrado

Pós-Doutoramento

BASE

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 1 15 17 0 1 0 3 1 38

V % 25 40,5 50 0 25 0 33,3 7,7 36,9

Abs 2 16 13 1 2 1 5 10 50

V % 50 43,2 38,2 100 50 100 55,6 76,9 48,5

Abs 1 6 4 0 1 0 1 2 15

V % 25 16,2 11,8 0 25 0 11,1 15,4 14,6

4 37 34 1 4 1 9 13 103BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Inscrição prevista em formações 
ou programas académicos

Sim

Não

Ns/Nr

FCM FCSH FCT FE IHMT ITQB

Abs 0 2 1 0 1 1 5

V % 0 13,3 5,9 0 33,3 100 13,2

Abs 0 5 4 0 0 0 9

V % 0 33,3 23,5 0 0 0 23,7

Abs 0 3 1 0 1 0 5

V % 0 20 5,9 0 33,3 0 13,2

Abs 0 0 2 0 0 0 2

V % 0 0 11,8 0 0 0 5,3

Abs 0 9 5 0 1 0 15

V % 0 60 29,4 0 33,3 0 39,5

Abs 0 0 1 0 0 0 1

V % 0 0 5,9 0 0 0 2,6

Abs 1 0 2 0 1 0 4

V % 100 0 11,8 0 33,3 0 10,5

Abs 0 0 3 1 0 0 4

V % 0 0 17,6 100 0 0 10,5

1 15 17 1 3 1 38BASE

Tipo de formações pós-
graduadas ou programas 

académicos em que prevêem 
inscrição

Licenciatura

Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

Pós-Doutoramento

MBA

Agregação

Ns/Nr

Unidade Orgânica
Total UNL
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5.18.  Satisfação com a formação académica 

Quadro 96 – Se fosse hoje escolheria o mesmo curso 

 

 
Quadro 97 – Se fosse hoje escolheria o mesmo estabelecimento de ensino 

 

  

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 3 31 28 1 4 1 6 13 87

V % 75 83,8 82,4 100 100 100 66,7 100 84,5

Abs 1 4 3 0 0 0 1 0 9

V % 25 10,8 8,8 0 0 0 11,1 0 8,7

Abs 0 2 3 0 0 0 2 0 7

V % 0 5,4 8,8 0 0 0 22,2 0 6,8

4 37 34 1 4 1 9 13 103

Escolheria o mesmo curso

Sim

Não

Ns/Nr

BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

FCM FCSH FCT FD FE ISEGI IHMT ITQB

Abs 4 35 31 1 4 1 6 13 95

V % 100 94,6 91,2 100 100 100 66,7 100 92,2

Abs 0 2 3 0 0 0 1 0 6

V % 0 5,4 8,8 0 0 0 11,1 0 5,8

Abs 0 0 0 0 0 0 2 0 2

V % 0 0 0 0 0 0 22,2 0 1,9

4 37 34 1 4 1 9 13 103BASE

Unidade Orgânica
Total UNL

Escolheria o mesmo 
estabelecimento de ensino

Sim

Não

Ns/Nr
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6. Glossário 

 

Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 – Abreviadamente designada por 

CPP/2010, elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Profissões de 2008 (CITP/2008) 

pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE, I.P.), destina-se a substituir a Classificação Nacional 

de Profissões de 1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

harmonizada com a CITP/1988. A estrutura da CPP/2010 integra todos os níveis (Grande Grupo, 

Subgrupo e Grupo Base) da CITP/2008, constituindo um instrumento fundamental para as estatísticas 

sobre profissões, quer em termos de observação, análise, consolidação de séries e de coordenação 

técnica estatística, quer para a comparabilidade estatística a nível europeu e internacional em todos 

estes níveis comuns. 

Empregado – Indivíduo, com idade mínima especificada que, no período de referência, se 

encontrava numa das seguintes situações: a) Tinha efetuado trabalho de pelo menos uma hora, 

mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em 

dinheiro ou em géneros; b) Tinha um emprego, não estava ao serviço, mas tinha um a ligação formal 

com o seu emprego; c) Tinha uma empresa mas não estava temporariamente ao trabalho por uma 

razão específica; d) Estava em situação de pré-reforma mas encontrava-se a trabalhar no período de 

referência. 

Desempregado – Indivíduo, com uma idade mínima especificada que, no período de 

referência, se encontrava simultaneamente nas situações seguintes: a) Não tem trabalho remunerado 

nem qualquer outro; b) Está disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não; c) Tenha 

procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências ativas ao longo de um período especificado para 

encontrar um emprego remunerado ou não. Consideram-se como diligências: a) Contacto com um 

centro de emprego público ou agências privadas; b) Contacto com empregadores; c) Contactos 

pessoais; d) Colocação ou resposta a anúncio; e) Realização de provas ou entrevistas para seleção; f) 

Procura de terrenos, imóveis ou equipamento; g) Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a 

criação de empresa própria. 

Inativo – Indivíduo, qualquer que seja a sua idade, que no período de referência não podem 

ser considerados economicamente ativos, isto é, não estão empregados nem desempregados, nem a 

cumprir o serviço militar obrigatório. 

Profissão principal - Profissão a que o indivíduo dispensou mais tempo no período de 

referência. 
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Taxa de atividade – Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da 

população. 

Taxa de desemprego – Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o 

total da população ativa. 

Taxa de emprego – Taxa que permite definir a relação entre a população empregada e a 

população em idade ativa (população com 15 e mais anos de idade). 

Taxa de inatividade – Taxa que permite definir a relação entre a população inativa em idade 

ativa (com 15 ou mais anos de idade) e a população total em idade ativa. 

Trabalhador por conta de outrem – Indivíduo que exerce uma atividade sob a autoridade e 

direção de outrem, nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe 

confere o direito a uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade económica para a 

qual trabalha. 

Trabalhador por conta própria – Indivíduo que exerce uma atividade independente, com 

associados ou não, obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros (realizados 

ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos e que, habitualmente não contrata 

trabalhador(es) por conta de outrem para com ele trabalhar(em). Os associados podem ser, ou não, 

membros do agregado familiar. 

 



ANEXO	  21	  

Estudantes	  
Doutorados	  da	  NOVA	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
       Divisão de Concursos e Provas Académicos 

 

DOUTORAMENTOS 
 

POR ANO LETIVO – (Setembro a Julho) 
 

 
U. Orgânica 

 

 
2005/2006 

 
2006/2007 

 
2007/2008 

 
2008/2009 

 
2009/2010 

 
2010/2011 

 

F.C.T. 
 

 

45 * 
 

32 
 

54 
 

51 ** 
 

34 
 

     51 *** 

 

FCSH 
 

 

24 
 

 

47 
 

 

37 
 

 

50 
 

 

56 
 

 

53 

 

FCM 
 

 

6 
 

 

3 
 

 

11 
 

 

9 
 

 

7 
 

 

 3 

 

FE 
 

 

3 
 

 

5 
 

 

1 
 

 

3 
 

 

5 
 

 

 5 

 

FD 
 

 

4 
 

 

-- 
 

 

-- 
 

 

2 
 

 

4 
 

 

-- 
 

 

ISEGI 
 

 

-- 
 

 

-- 
 

 

-- 
 

 

-- 
 

 

1 
 

 

 3 

 

I.H.M.T. 
 

 

5 
 

 

4 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

11 
 

 

13 

 

ITQB 
 

 

22 
 

 

28 
 

 

33 
 

 

24 
 

 

27 
 

 

35 

 

E.N.S.P. 
 

 

-- 
 

 

1 
 

 

-- 
 

 

1 
 

 

4 
 

 

 7 

 

TOTAL 
 

 

109 
 

 

120 
 

 

143 
 

 

147 
 

 

149 
 

 

170 

 
*  1 Doutº. realizado em 23/09/2005 e a FCT tinha em como se tinha realizado em Janeiro/2005 

   **  Em 15/01/2009 houve 1 Doutº. Cotutela que não foi mencionado pela F.C.T. 
  ***  1 em Protocolo – U.N.L. e a Cornegie Mellon University Pittsburg. 
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       Divisão de Concursos e Provas Académicos 

 
 

DOUTORAMENTOS 
 

ANO CIVIL – (De 1/Janeiro a 31/Dezembro) 
 

 
Unidade Orgânica 

 

 
Ano de 2011 

 

F.C.T. 
 

 

  51 * 

 

FCSH 
 

 

54 

 

FCM 
 

 

 4 

 

FE 
 

 

 4 

 

FD 
 

 

 4 

 

ISEGI 
 

 

 2 

 

I.H.M.T. 
 

 

13 

 

ITQB 
 

 

44 

 

E.N.S.P. 
 

 

 5 

 

TOTAL 
 

 

181 

 
 

*  1 em Protocolo - UNL e a Cornegie Mellon University Pittsburg 
 
 
 

13.2.2012 
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Na edição de Janeiro 2013, verificaram-se algumas ligeiras alterações na ponderação dos
indicadores de avaliação em relação à edição anterior, como tal, cada instituição é agora
avaliada da seguinte forma:

Visibility (50%)

- Impact: Número de referências de sites terceiros para páginas dentro do domínio unl.pt.

Activity (50%)

- Presence (1/3): Número de páginas dentro do domínio unl.pt (todos os sites associados ao
domínio; ex: www.fct.unl.pt, www.fcsh.unl.pt, etc.).

- Openness (1/3): Este indicador tem como principal objectivo medir o investimento de cada
instituição no seu repositório institucional. Desta forma, é contabilizado o número de
documentos dentro do domínio unl.pt, que correspondem aos formatos considerados
relevantes para a actividade académica: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe Post Script (.ps),
Microsoft Word (.doc) e Microsoft Powerpoint (.ppt), com base nos dados do Google Scholar
(publicações 2008-2012);

- Excellence (1/3): Este indicador tem como base os dados fornecidos pelo Scimago para o
número de artigos no Top 10% por área científica (2003-2010).

Evolução da Nova nas últimas 6 edições do ranking (quadro abaixo):

A Posição 327 é obtida com base na combinação dos 4 indicadores previamente indicados,
sendo que a posição da NOVA em cada um deles é a seguinte:

- Impact= 476 - Presence= 339 - Openness= 219 - Excellence= 522

Para efeitos de análise comparativa, a posição ocupada pela NOVA na edição de Julho de 2012
foi a seguinte:

- Impact= 392 - Presence= 815 - Openness= 314 - Excellence= 519

Webometrics

Jan2010 Julho2010 Jan2011 Jul2011 Jan2012 Jul2012 Jan2013

UNL 501 646 422 424 488 337 327 (+10)
ULisboa 484 487 353 343 361 226 294 (-68)
UTécnicaLisboa 323 323 305 301 178 181 184 (-3)
UPorto 214 230 178 178 79 69 (+10) 93 (-24)
UCoimbra 324 378 333 320 260 207 (+53) 185 (+22)
UAveiro 810 1097 680 996 503 536 (-33) 451 (+85)
UMinho 275 484 151 253 263 252 (+11) 263 (-11)
UAlgarve 1270 1574 1189 1171 1148 903 (+245) 1071 (-168)
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Gráfico com a análise da evolução nas últimas 7 edições do ranking:
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Comparação com outras Universidades Portuguesas – Jan 2013

Presence Impact Openness Excellence
UNL 339 476 219 522
UA 413 1052 180 440
UP 104 122 68 286
UM 349 376 70 588
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NO CORAÇÃO DE LISBOA, EM ARTICULAÇÃO COM O EMBLEMÁTICO EDIFÍCIO ESCOLAR DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA–NOVA MEDICAL 
SCHOOL, NASCE O CAMPUS DE SANT’ANA. UM MODERNO ESPAÇO DE REFERÊNCIA NO 
DOMÍNIO DAS CIÊNCIAS MÉDICAS, ONDE AS COMPETÊNCIAS E O SABER SE UNEM EM TORNO 
DE UM OBJECTIVO COMUM: DESENVOLVER A CIÊNCIA, APROFUNDAR O CONHECIMENTO. MODERNO

CONCEITO



 J M CALDAS DE ALMEIDA
DIRECTOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS / NOVA MEDICAL SCHOOL

UMA PONTE PARA O FUTURO.

A COLINA DE SANT´ANA É, DESDE HÁ MUITO, A PARTE DA CIDADE DE LISBOA MAIS ESTREITAMENTE ASSOCIADA À ASSISTÊNCIA HOS-
PITALAR E AO ENSINO MÉDICO. NELA NASCERAM O HOSPITAL REAL DE S. JOSÉ, OS HOSPITAIS QUE COM ESTE VIRIAM A FORMAR OS 
HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA E O HOSPITAL MIGUEL BOMBARDA. NELA SE DESENVOLVERAM A ESCOLA MÉDICO-CIRÚRGICA DE LISBOA, 
A FACULDADE DE MEDICINA DE LISBOA, O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, O INSTITUTO BACTERIOLÓGICO DE CÂMARA PESTANA E O 
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO GAMA PINTO. 
A IMPLANTAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS (FCM) DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA NA COLINA DE SANT´ANA, EM 
1977, REPRESENTOU O INÍCIO DE UM NOVO CICLO NESTA ASSOCIAÇÃO SECULAR DE UMA PARTE DA CIDADE À PRODUÇÃO, TRANS-
MISSÃO E APLICAÇÃO DO SABER MÉDICO. A CRIAÇÃO DO  NOVO PÓLO DE INVESTIGAÇÃO DA FCM, NO ANTIGO ESPAÇO DO INSTITU-
TO CÂMARA PESTANA,  NÃO SÓ CONSAGRA E REFORÇA ESTA ASSOCIAÇÃO, COMO  INTRODUZ UMA NOVA DINÂMICA NO PROJECTO 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS – NOVA MEDICAL SCHOOL – QUE PASSA AGORA A  DISPOR DE INSTALAÇÕES DE PONTA PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO DO SEU  PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA. 
GRAÇAS A ESTE IMPORTANTE DESENVOLVIMENTO, O CAMPUS DE SANT´ANA DA FCM CONSTITUI DE NOVO  UM LUGAR PRIVILEGIADO 
DA CIDADE DE LISBOA PARA A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DAS CIÊNCIAS MÉDICAS. ESTAMOS CERTOS QUE, COM ESTE 
CAMPUS E, NUM FUTURO PRÓXIMO,  COM O NOVO HOSPITAL ORIENTAL DE LISBOA, A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS – A NOVA 
MEDICAL SCHOOL – PODERÁ FINALMENTE CONCRETIZAR PLENAMENTE O PROJECTO INOVADOR DE VERDADEIRA INTEGRAÇÃO DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE,  ENSINO E INVESTIGAÇÃO QUE TEM VINDO A DESENVOLVER.

PASSARAM 15 ANOS.

EM DEZEMBRO DE 1998 FOI PUBLICADA UMA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS QUE DETERMINAVA AS NOVAS CONDIÇÕES 
DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MEDICINA, PARA COLMATAR A CARÊNCIA DE MÉDICOS EM PORTUGAL. 
E FOI ASSIM QUE TUDO COMEÇOU!
HOJE, PASSADOS 15 ANOS, VAI INICIAR-SE, FORMALMENTE, UM NOVO CICLO NA VIDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E 
ENCERRA-SE UM LONGO CAMINHO DE LUTA PELA MELHORIA DA QUALIDADE NO ENSINO, NA INVESTIGAÇÃO E NAS RELAÇÕES COM 
A SOCIEDADE, SEMPRE LIMITADO PELAS GRANDES E GRAVES CARÊNCIAS NAS INSTALAÇÕES.
POR ISSO, AO RELER O CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO, ASSINADO NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2001, PELO REITOR DA UNIVERSI-
DADE NOVA DE LISBOA E PELOS MEMBROS DO GOVERNO TITULARES DAS PASTAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
NÃO POSSO DEIXAR DE EXPRIMIR UMA ENORME ALEGRIA E UMA SENTIDA GRATIDÃO PARA COM TODOS AQUELES QUE, AO LONGO 
DE TANTOS ANOS, POSSIBILITARAM A CONCRETIZAÇÃO DE UM PROJETO QUE ENGRANDECE A CIDADE DE LISBOA, PRESTIGIA A 
NOSSA UNIVERSIDADE E COLOCA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS UMA INFRAESTRUTURA ÚNICA, DESTINADA À INVESTIGAÇÃO 
BIOMÉDICA, NO AMBIENTE ESPECIAL QUE SÓ EXISTE NUMA ESCOLA ONDE SE FORMAM MÉDICOS. 
POR TODAS ESTAS RAZÕES NÃO VALE A PENA RECORDAR AGORA AS DIFICULDADES E AS PERIPÉCIAS DESSE PASSADO RECENTE. A 
MELHOR HOMENAGEM QUE PODE SER PRESTADA À MEMÓRIA DAQUELES QUE INVESTIGARAM, TRATARAM E ENSINARAM NESTA CO-
LINA DE SANTANA, NOS ÚLTIMOS SÉCULOS, É FAZÊ-LO AQUI DE NOVO E DE UMA FORMA EXCELENTE.
ESTOU CERTO QUE OS PROFESSORES, OS INVESTIGADORES, OS ESTUDANTES E OS FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS SABERÃO ESTAR À ALTURA DESTE ENORME DESAFIO PARA O QUAL PODEM CONTAR COM TODO O APOIO DA VOSSA UNI-
VERSIDADE NOVA DE LISBOA.

 ANTÓNIO RENDAS
REITOR DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

“LUGAR DE  SABER”
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EDIFÍCIO CINZENTO

INVESTIGAÇÃO BÁSICA

EDIFÍCIO VERMELHO

BIBLIOTECA, ÁREAS DE ENSINO, 
CENTRO DE TREINO DE COMPETÊNCIAS

EDIFÍCIO AMARELO

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

EDIFÍCIO ESCOLAR



CAMPUS DE SANT’ANA BENEFICIA DA QUALIFICAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDIAS E DA JUNÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES CONTÍGUAS, 
PROJECTADAS PELO ARQUITECTO GONÇALO BYRNE E QUE INTEGRAM TRÊS NOVAS 
ESTRUTURAS: A BIBLIOTECA, O CENTRO DE TREINO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS (CTCC) E 
O CENTRO DE ESTUDOS DE DOENÇAS CRÓNICAS (CEDOC) – UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. 

PENSADO PARA ELEVAR O ENSINO E A 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA A UM PATAMAR DE 
EXCELÊNCIA.

INOVAÇÃO

ASSENTE NA ABRANGÊNCIA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS DO CAMPUS DE SANT’ANA, 
SABER E CONHECIMENTO OCUPAM LUGAR NO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA E APURAM 
COMPETÊNCIAS NO CTCC, INTEGRADO EM PARTE NUM DOS INOVADORES EDIFÍCIOS 
QUE MARCAM O NOSSO TEMPO NA PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EM 
CIÊNCIAS MÉDICAS, ASSOCIANDO A PRÁTICA AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
ESPECIALIZADAS, NO QUADRO DO UM NOVO MODELO DE ENSINO MÉDICO PARA 
PORTUGAL.



EM PROL DA CIÊNCIA, DO CONHECIMENTO E A FAVOR DE TODA A COMUNIDADE.
AGREGANDO NOS DOIS EDIFÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO CEDOC VALÊNCIAS DE 
INVESTIGAÇÃO ÚNICAS NO DOMÍNIO DA BIOMEDICINA TRANSLACIONAL E CLÍNICA 
DE DOENÇAS CRÓNICAS. POTENCIANDO A QUALIFICAÇÃO DOS ACTUAIS E FUTUROS 
INVESTIGADORES NUM QUADRO DE REFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
APOIANDO O AVANÇO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, DINAMIZANDO O 
EMPREENDEDORISMO.

COMPETÊNCIA

UM PROJECTO DE FUTURO E PARA O FUTURO. 
UMA NOVA REALIDADE QUE NASCE DA UNIÃO 
E AMBIÇÃO DE ESFORÇOS MÚLTIPLOS.

UM CENTRO DE ELEIÇÃO EM RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS ATÉ AQUI DISPERSOS, 
QUE VEM ASSIM POTENCIAR A PARTILHA DE CONHECIMENTO ENTRE GRUPOS E 
EQUIPAS DE INVESTIGADORES MULTIDISCIPLINARES, BEM COMO O ACESSO À PRIMEIRA 
LINHA DE FUNDOS E BOLSAS PARA A INVESTIGAÇÃO E APOIOS INSTITUCIONAIS DAS 
MAIS DIVERSAS ORIGENS, ATRAÍDOS PELA RECONHECIDA NOTORIEDADE DAS SINERGIAS 
AQUI REUNIDAS, NESTE NOVO LUGAR DE SABER: CAMPUS DE SANT’ANA. 



CAMPO DOS MÁRTIRES DA PÁTRIA,  130 1169-056 LISBOA ·  PORTUGAL

T.  (+351) 21 880 3000   F.  (+351) 1 885 1920

WWW . C AMPU SD E S AN TAN A . P T

CONTACTOS PARA DOAÇÕES:

T.  (+351) 21 880 3086
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Nota prévia

A cidade de Lisboa, consciente das suas responsabilidades e da relevância que os instrumentos de
apoio comunitário podem ter na implementação da estratégia de desenvolvimento da cidade –
assumida em documentos como o Plano Diretor Municipal (PDM) recentemente aprovado –, entendeu
criar uma Equipa de Missão Lisboa/Europa 2020 e dinamizar uma parceria ativa e participada com
todos os agentes necessários e indispensáveis à preparação e implementação dos projetos
estratégicos para a cidade no âmbito de uma estratégia urbana integrada, designadamente, as
instituições de ensino superior, os agentes económicos, sociais e culturais, bem como outras
instituições públicas e do setor social relevantes.

No quadro dessa parceria foi já anteriormente produzido o documento “ Lisboa/Europa 2020, Lisboa
no quadro do próximo período de programação comunitário”, que identificou as questões
consideradas fundamentais para promover o desenvolvimento de Lisboa, e, pelo papel que este
assume para o desenvolvimento de Portugal.

O presente documento constitui mais um passo no processo que visa assegurar o melhor
aproveitamento dos instrumentos de apoio comunitário na implementação da estratégia de
desenvolvimento da cidade. Apresenta as áreas de intervenção prioritárias mais relevantes para
promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na cidade de Lisboa, dando
cumprimento, no território da cidade, aos objetivos da Estratégia Europa 2020.

Este documento é resultado, mais uma vez, de um amplo processo de audição e interação com os
diversos parceiros, reunindo o conjunto das iniciativas que os mesmos propõem que sejam
implementadas e que se enquadram nas áreas de intervenção prioritárias identificadas.

Naturalmente que este documento não impede o aparecimento de novos projetos, assim como não
antecipa a candidatura de todos aqui listados.

É a montra de projetos que os parceiros nesta fase identificam como prioritários, possibilitando a sua
articulação em grandes eixos e perspetivar sinergias possíveis.

Assim, o presente documento, nomeia também desde já, em cada área, um projeto que, pelo seu
carácter estruturante e poder de arrastamento, se assume como preponderante para alcançar os
objetivos de desenvolvimento da cidade:

1. Lisboa Cidade da Aprendizagem e da investigação –
Projeto estruturante: Lisboa Cidade Erasmus /Co-Location’ no âmbito de uma nova KIC do
EIT - Centro de Conhecimento e Inovação do Instituto Europeu de Tecnologia

2. Empreendedorismo e Empregabilidade

Projeto estruturante: Programa de empreendedorismo e empregabilidade para os jovens
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3. Lisboa Cidade da Cultura e da Interculturalidade;

Projeto estruturante: Lisboa Criativa

4. Afirmação do Turismo na Base Económica de Lisboa;
Projeto estruturante: Centro de Congressos

5. Lisboa Capital do Mar;
Projeto estruturante: Campus do Mar

6. Reabilitação do Parque Edificado/Prevenção de Riscos;
Projeto estruturante: Programa de reabilitação de edifícios direcionado para a melhoria da
eficiência energética e da resistência sísmica

7. Acessibilidade Para Todos/Mobilidade Inteligente e Inclusiva;
Projeto estruturante: Lisboa Cidade Acessível

8. Qualidade de Vida e Ambiente Urbano;
Projeto estruturante: Lisboa Cidade Solar

9. Regeneração Urbana;
Projeto estruturante: BIP-ZIP 2020

10. Inclusão e Coesão Social
Projeto estruturante: Integração da pessoa sem-abrigo

Identificam-se ainda as entidades promotoras dos projetos, os principais parceiros e as potenciais
fontes de financiamento, bem como as questões de governança e outras condições necessárias para o
sucesso das intervenções.

Numa fase subsequente, este processo deverá prosseguir promovendo o envolvimento dos diversos
parceiros na preparação dos projetos concretos e da adequação das respetivas candidaturas aos
instrumentos de apoio comunitário, que resultarão do Acordo de Parceria ou de iniciativa da Comissão
Europeia.
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LISBOA CIDADE DA APRENDIZAGEM E DA INVESTIGAÇÃOProjeto estruturante: Lisboa cidade Erasmus / ‘Co-Location’ EIT

1. Enquadramento

Lisboa tem já hoje uma vocação universitária, frequentemente desvalorizada, sendo a maior cidade
universitária portuguesa, com mais de 140 mil estudantes e inúmeros centros de investigação. Este é
um potencial imenso e valioso para a cidade, em particular no contexto da sociedade do
conhecimento e da inovação. A exploração deste potencial em termos económicos e de
desenvolvimento da cidade é fundamental. Aumentar a capacidade de atração e melhorar as
condições fixação de estudantes e investigadores na cidade e afirmar Lisboa como um centro de
conhecimento e de investigação de excelência são vetores essenciais para atingir este objetivo. A
intervenção deve permitir um melhor aproveitamento das oportunidades de financiamento europeu
nos domínios da Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que conheceram um claro reforço
no quadro do programa Horizonte 2020. Tendo em conta que estes financiamentos são atribuídos
numa lógica de competição sem envelopes nacionais, uma aposta bem-sucedida neste domínio
permitirá um reforço das verbas disponibilizadas para Portugal. Para além do peso e importância do
ensino superior e da investigação, para transformar Lisboa numa verdadeira Cidade da Aprendizagem
e da Investigação devem ser igualmente objeto de atenção os níveis pré-superiores, que promovam
os valores do conhecimento e a cultura científica e que preparem as novas gerações para a nova
sociedade emergente.

2. Eixos de intervenção

Para afirmar Lisboa como Cidade da Aprendizagem e da Investigação considera-se essencial intervir
em diferentes domínios, que no seu conjunto potenciem a atração, acolhimento e excelência das
atividades e dos recursos humanos, a par da preparação das gerações mais novas. Neste contexto,
são necessárias intervenções destinadas a melhorar a atratividade de Lisboa enquanto espaço de
aprendizagem e de investigação, quer para alunos e investigadores nacionais quer internacionais, que
devem contemplar ações que promovam, entre outras dimensões, uma oferta habitacional
adequada, excelentes condições de acolhimento e desenvolvimento de atividade e uma programação
cultural aliciante. Neste âmbito devem também ser desenvolvidas ações visando melhorar a
capacidade de Lisboa reter todos aqueles que concluem a sua aprendizagem/projeto de investigação,
criando condições para que iniciem ou mantenham a sua vida ativa na cidade, criando emprego,
gerando riqueza e contribuindo por esta via para a dinamização económica da cidade.

Paralelamente, é determinante afirmar Lisboa enquanto centro de conhecimento e de investigação
de excelência, através do reforço da inserção das suas instituições de investigação nas redes
internacionais de investigação. Neste âmbito, seria um marco atrair para Lisboa uma co-localização
de um polo do EIT, em particular nas áreas do Envelhecimento Ativo e Saúde.
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A intervenção visando a afirmação de Lisboa enquanto cidade da aprendizagem e da investigação
deve assim contemplar diversos eixos de ação complementares:

 Investigação/ensino superior

 Ensino não superior

 Acolhimento

 Fixação

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.

LISBOA CIDADE DA APRENDIZAGEM E DA INVESTIGAÇÃOProjeto estruturante: Lisboa cidade Erasmus  / Co-Location do EIT

Investigação/ensino superior

Afirmação de Lisboa como espaço de investigação de excelência
CALL

Cidade Universitária de Lisboa
DMPRGU

Colina de Santana / Colina do Conhecimento
DMPRGU

Lisboa Cidade da Supercomputação
IBM

Ensino não superior

Da escola democrática à sociedade ativa: Construir o futuro da Europa
ESE-IPL

Viver a cidade na escola, viver a escola na cidade
ESE-IPL

Valorização das bibliotecas municipais
PC

Acolhimento

Residências universitárias
FA-UTL

Espaço universitário multiusos/multifunções
UTL

Inserção sociocultural dos estudantes estrangeiros
FCL

Plataforma de disponibilização de informação
CALL

Fixação

Transferência de conhecimento / Rede de incubadoras
AERLIS, ANPROALV,
FA-UTL

Conhecimento/boas práticas

Documentário ERASMUS em Lisboa
ESCS-IPL

3. Principais parceiros a envolver

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Instituições de Ensino Superior,
Centros de Investigação, Laboratórios de Estado

 Gestores de espaços de incubação e localização empresarial
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 ANPROALV

 Agrupamentos Escolares

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de promoção fatores competitividade e reforço
potencial humano

 Acordo de Parceria/ Programa regional

Outras fontes:

 Horizonte 2020

 ERASMUS FOR ALL

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como podendo configurar um projeto estruturante e emblemático,
com capacidade de arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, um dos
seguintes projetos:

Lisboa cidade Erasmus – Afirmar Lisboa como cidade de investigação e aprendizagem,
aproveitando o seu potencial como maior cidade universitária do país, e criando as condições
para a atração, o acolhimento e a fixação de estudantes e investigadores universitários.

Co-Location’ no âmbito de uma nova KIC do EIT – Co-localização de um polo do EIT, em particular
nas áreas do Envelhecimento Ativo e Saúde. Essa co-localização daria visibilidade às instituições
de investigação portuguesas que integrassem esse polo e atrairia novos investigadores para
Lisboa e Portugal. Permitiria ainda congregar instituições universitárias, empresas (por exemplo
dos setores farmacêutico e biotecnologia) e instituições públicas, inseridas numa lógica de rede
internacional.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Investigação/ensino superior

 Afirmação de Lisboa como espaço de investigação de excelência – Ainda que a
co-localização referida anteriormente não se materialize devem ser envidados esforços no
sentido de Lisboa se afirmar como território de investigação e excelência em temáticas
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relevantes para o futuro como sejam o envelhecimento, a saúde, a construção e reabilitação
inteligente ou a exploração dos oceanos, promovendo integração de instituições do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional em redes internacionais e ainda fomentando a
transformação de resultados da investigação em inovação.

 Cidade Universitária de Lisboa – Intervenção na área do Plano de Pormenor da Cidade
Universitária de Lisboa, com cerca de 126 Ha. Visa criar um campus universitário de
excelência, com projeção internacional, adequado às necessidades contemporâneas e
integrado nas linhas estratégicas que orientam o desenvolvimento da cidade de Lisboa.

 Colina de Santana / Colina do Conhecimento – A transformação programada para a
Colina de Santana, com a desativação de equipamentos, todos localizados em núcleos com
áreas consideráveis e instalados em edifícios com elevado valor patrimonial, poderá
constituir uma mudança substancial no caráter desta área urbana. Neste contexto, e tendo
em conta a sua história ligada aos hospitais e ao ensino e a perspetiva de instalação de
unidades museológicas e de universidades.

 Lisboa Cidade da Supercomputação – Criação de uma plataforma de supercomputação em
parceria com empresas de referencia e experiencia nesta área e integrando PMEs e startups
de cariz tecnológica permitindo: i) servir os polos Universitários e de Investigação e
Desenvolvimento, ligados pelo anel de fibra ótica da CML; ii) através da utilização do anel de
fibra ótica, ser um fator decisivo no desenvolvimento das oito incubadoras que poderão ter
acesso rápido à plataforma de Supercomputação, e suportar as diversas start-ups que nelas
se encontram a funcionar; iii) tornar Lisboa mais atrativa para empresas de alta tecnologia,
permitindo uma economia de grandes investimentos iniciais em infraestruturas de TIC; iv)
desenvolver, por exemplo, um cluster de Cinema e Media, atraindo produtoras que criam
projetos de cinema digital e 3D permitindo a utilização da plataforma de supercomputação
para as suas produções.

6.2 Ensino não superior

 Da escola democrática à sociedade ativa: Construir o futuro da Europa – Criação de uma
linha de trabalho com os agrupamentos escolares que articule as dimensões de intervenção,
formação e investigação (projetos com impacto ambiental; formação aos professores para a
elaboração e implementação dos projetos; realização de atividades para os alunos; realização
de investigação ligada aos projetos, etc.).

 Viver a cidade na escola, viver a escola na cidade – Este projeto visa criar e desenvolver uma
rede de escolas, associações e outras instituições educativas, culturais e sociais, valorizando a
articulação entre a educação formal e a educação não formal. A rede materializar-se-á na
criação de um portal como veículo de comunicação e de divulgação da cidade como recurso
educativo, potenciador de núcleos de ação, que se inscrevem em parcerias criadoras de
sinergias para a criação e reforço de projetos.

Valorização das bibliotecas municipais – Valorização das bibliotecas municipais e articulação
com as bibliotecas escolares.

6.3 Acolhimento

 Residências universitárias (por Exº no Casco Central e/ou Polo da Ajuda) – proporcionar
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alojamento, de curto e médio prazo, para estudantes e investigadores nacionais e
estrangeiros no mercado de arrendamento, em locais disseminados pela cidade, contributo
para a revitalização de áreas históricas e/ou regeneração de zonas degradadas. Reabilitar as
residências universitárias se encontram degradadas e promover a sua valorização/inserção
no tecido urbano da cidade.

 Espaço universitário multiusos/multifunções (Arco do Cego) – Reconversão da antiga
estação do Arco do Cego, com um projeto integrado que prevê multiusos/multifunções de
apoio aos estudantes e à comunidade universitária em geral, contendo espaço de estudo
aberto 24 horas, núcleo museológico, espaço de ciência aberto à cidade, Biblioteca,
Mediateca e Auditório.

 Inserção sociocultural dos estudantes estrangeiros – O projeto tem como objetivo geral
contribuir para uma boa inserção sociocultural dos jovens estudantes recém-chegados a
Lisboa. Como objetivos específicos: 1) Receber os jovens de uma forma simpática e calorosa;
2) Integrar os jovens rapidamente quer em ambiente estudantil, quer na vivência quotidiana
da cidade e dos seus serviços; 3) Prepará-los ao nível do língua e da cultura portuguesa,
através de cursos intensivos ministrados na FCL por formadores especializados em português
para estrangeiros; 4) Mostrar-lhe o que a Cidade de Lisboa tem para lhes oferecer em termos
sociais, culturais, económicos, ambientais e turísticos.

 Plataforma de disponibilização de informação – Plataforma de disponibilização de
informação sobre oferta residencial e condições de acolhimento e oferta cultural da cidade.

6.4 Fixação

 Transferência de conhecimento / Rede de incubadoras – Programa de apoio à transferência
do conhecimento e potencial de inovação produzido nas Instituições de Ensino Superior para
o tecido empresarial e apoio à criação de novas empresas / incubadoras ligadas a estas
Instituições.

6.5 Conhecimento/boas práticas

 Documentário ERASMUS em Lisboa – Vídeo documental sobre a experiência dos estudantes
que se deslocam a Lisboa para viver temporariamente, no contexto do programa Erasmus.
Serão ainda registados eventos organizados, formal ou informalmente para a comunidade
Erasmus: visitas guiadas, festas, workshops, concursos.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

Plataforma de envolvimento dos atores relevantes no sector para promover as parcerias
necessárias à criação da massa crítica para afirmar Lisboa enquanto cidade da aprendizagem e
da investigação de excelência. Em particular deve ser melhorado o quadro institucional que
permita melhor aproveitamento dos instrumentos de apoio à investigação como por exemplo o
Horizonte 2020.
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EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE

Projeto estruturante: Empreendedorismo e empregabilidade para os jovens

1. Enquadramento

A geração de crescimento económico e emprego na cidade é claramente beneficiária de um
incremento do empreendedorismo, que potencie o aproveitamento económico de oportunidades de
negócio, sendo este um meio privilegiado de introdução de inovações significativas na economia e de
instigação de processos de reestruturação dos mercados. A par com o empreendedorismo, é crucial a
aposta na empregabilidade, tanto do lado da qualificação dos recursos humanos como da criação de
novas empresas. No quadro da promoção de um crescimento inteligente, é ainda estratégica a aposta
nos sectores tecnológico, criativo e da inovação. Para além dos novos setores, apoiar a modernização
dos setores tradicionais, nomeadamente o comércio de proximidade, é também essencial para
garantir a manutenção e criação de empresas neste setor, o dará um contributo significativo o
aumento das oportunidades de emprego.

2. Eixos de intervenção

A intervenção Empreendedorismo e Empregabilidade, para dar resposta aos seus objetivos
específicos, terá de ter por base um conjunto de ações distintas, embora complementares e
interligadas, que promovam a existência das condições necessárias para que novas iniciativas e
oportunidades não só surjam, como sejam bem-sucedidas e se mantenham no tempo. Neste
contexto, no que respeita ao empreendedorismo e criação de empresas, uma atuação consequente
terá de ter em conta não só as necessidades iniciais de instalação/início de atividade, como de
planeamento da iniciativa e do seu acompanhamento. A criação de massa crítica e de sinergias entre
atividades, através uma localização de proximidade é também outra das vias que se pretende
explorar. A promoção de um crescimento inteligente, através da criação de um Polo Empresarial e
Tecnológico e do apoio às indústrias criativas e de base tecnológica, bem como a novas empresas
com potencial de inovação, nomeadamente, mediante uma ligação próxima às Universidades, é outra
das vias propostas. Adicionalmente, procura-se apoiar a criação de emprego através da promoção da
modernização do tecido comercial de proximidade, e fazer uma forte aposta no do reforço das
competências e formação dos recursos humanos. Por último, a qualificação dos ativos, em particular
os jovens é também uma área de preocupação, nomeadamente no quadro da reestruturação da
economia, com vista a promover o aumento da empregabilidade.

A intervenção visando o empreendedorismo e a empregabilidade na cidade de Lisboa assim deve
contemplar diversos eixos de ação complementares:

 Empreendedorismo / criação de empresas

 Modernização do comércio de proximidade

 Formação para o empreendedorismo e reforço de competências
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 Empregabilidade dos ativos

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema da página seguinte e são detalhados no ponto 6.

EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADEProjeto estruturante: Empreendedorismo e empregabilidade para os jovens

Empreendedorismo / criação de empresas

Polo Empresarial e Tecnológico de Carnide
DMPRGU, ACL
IGNITE

Espaços para incubação
DMEI, ISCTE-IUL,
PMEI
CALL

Centro de apoio à criação de empresas de base tecnológica
ACL, AERLIS

Programas de apoio técnico ao empreendedorismo
IGNITE, AERLIS, CALL,
ISCTE-IUL

Atrair e apoiar empreendedores estrangeiros
ISA-UTL, ANPROALV

Lisboa Nº2
CALL

Recuperação de espaços não habitacionais
PHDS, AERLIS

Transferência de conhecimento / Inovação
AERLIS

Contributo de entidades de apoio ao empreendorismo e transferência de tecnologia
ESCS-IPL

Modernização do comércio de proximidade

Apoio à modernização do comércio tradicional e de proximidade
UACS

ShopSmart
ISCTE-IUL

Promoção de eventos
UACS

Formação para o empreendedorismo e reforço de competências

Formação aos pequenos empresários
UACS

Formação de empreendedores
CALL, PMEI, AERLIS

Formação para o empreendedorismo nas escolas
AERLIS

Academia de formação do município
PU

Empregabilidade dos ativos

Espaço E
IGNITE

Empregos para todos: cidade mais coesa
ISEL-IPL

3. Principais parceiros a envolver

 Gestores de espaços de incubação e localização empresarial

 IAPMEI, AICEP e LNEG

 Entidades e agentes das indústrias de base tecnológica

 AERLIS, Associação Comercial de Lisboa, UACS

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Instituições de Ensino Superior,
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Centros de Investigação, Laboratórios de Estado

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de promoção fatores competitividade e reforço
potencial humano

 Acordo de Parceria/ Programa regional

Outras fontes:

 Programa COSME

 Horizonte 2020

 Europa Criativa

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Programa de empreendedorismo e empregabilidade para os jovens – criação de um programa
emblemático, que se constitua como uma resposta integrada aos problemas de desemprego
jovem, promovendo o empreendedorismo e a empregabilidade em parceria com as Instituições
de Ensino Superior e as Escolas Profissionais.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Empreendedorismo / criação de empresas

 Polo Empresarial e Tecnológico de Carnide (Pontinha/ Coroa Norte) – Criação de um polo
naquele território de Lisboa, que gere atividades económicas e emprego, beneficiando das
vantagens de localização geográfica, inserido numa rede de acessibilidades de escala
metropolitana, de fácil acesso e a custos médios. Pretende-se com o novo polo consolidar e
expandir o polo de atividades económicas e I&D já existentes na proximidade: LISPOLIS,
IAPMEI e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

 Espaços para incubação:

o Rede de incubadoras de Lisboa – Desenvolvimento e monitorização de uma rede de
incubadoras de empresas a nível concelhio. Podem ser utilizados espaços municipais
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para promoção de instalações estrategicamente localizados na cidade, por exemplo,
a ceder a jovens empreendedores com custos reduzidos.

o Rede de FabLab:

 FabLab tradição/inovação – Incentivo e apoio à recuperação de Artes e
Ofícios Tradicionais conjugando a tradição com a inovação (ex. experiência
piloto de inclusão com as ‘costureiras’ ou do FabLab dentro do Mercado do
Forno do Tijolo, com parceria com Amorim, Ibermoldes, etc.).

 Co-Smart FabCities: inovação, sustentabilidade, inclusão e colaboração –
permitindo aos cidadãos e investigadores ter acesso a ferramentas
tecnológicas que possibilitam simular 3D, prototipar invenções e ideias,
envolver a população local em processos participativos, promover/reforçar a
interdisciplinaridade, incentivar inovação e apoiar/promover o
empreendedorismo e o autoemprego sustentável, com a incubação de
empresas de pequeno escala através da utilização de alta-tecnologia.

 Centro de apoio à criação de empresas de base tecnológica (por exº. no Polo Empresarial
e Tecnológico de Carnide) – que inclua espaços de incubação, apoio ao empreendedorismo
avançado ligado ao I&D/Universidades e incentivo ao uso das chamadas “tecnologias
limpas”, em património municipal estrategicamente implantado em Lisboa, para que
funcione(m) também como centro(s) de desenvolvimento e irradiação de/para a cidade.

 Programas de apoio técnico ao empreendedorismo:

o Fixa-te em Lisboa! – Programa integrado de apoio ao empreendedorismo,
incluindo: apoio técnico ao empreendedor, com formação especializada em gestão de
empresas e desenvolvimento do plano de negócio; uma linha de financiamento não
reembolsável para instalação da empresa; e atribuição de um imóvel municipal para
instalação do negócio, com possibilidade de isenção de taxas municipais e rendas
reduzidas, pelo período de 1 ano.

o Incubação, reabilitação e envelhecimento ativo – Solução de “mentoring” na
incubação, com mentores séniores com experiência relevante, associado à
reconversão de edifícios ainda existentes nas antigas áreas industriais obsoletas
(edifícios em Xabregas, Braço de Prata, Beato, etc.).

o Criação/ fomento do Fórum Empresarial Municipal – Ecossistema de apoio às
empresas, programa quadro de apoio ao desenvolvimento empresarial.

 Atrair e apoiar empreendedores estrangeiros – Criação de uma plataforma (Plataforma
Softlanding Lx) formada por todas as incubadoras e agentes da cidade de Lisboa que atuam
na área do empreendedorismo e desenvolvimento empresarial, que possa apoiar e satisfazer
as necessidades dos empreendedores e das empresas estrangeiras (empresas e
empreendedores de mercados exteriores ao mercado nacional) que queriam entrar no
mercado português e a estabelecerem-se em Lisboa. Desenvolvimento de um ‘KIT do
Empreendedor Estrangeiro’.
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 Lisboa Nº2 – O projeto consiste na reabilitação e reconversão de um edifício do centro da
cidade, com a criação de 3 espaços distintos dentro do edifício: LIVE (aluguer de habitação),
WORK (aluguer de espaço de trabalho partilhado) e ENJOY (espaço de restauração aliado a
um espaço comunitário, com funções de promoção cultural, artística e social). Pretende-se
rentabilizar a sua utilização através da disponibilização dos espaços para arrendamento a
custos reduzidos, facilitando o início de novos projetos pessoais, profissionais e artísticos.

 Recuperação de espaços não habitacionais – Recuperação de espaços municipais devolutos
em tosco (centenas de frações municipais) com potencial para a dinamização do emprego e
economia local.

 Transferência de conhecimento / Inovação – Programa de apoio ao empreendedorismo e
criação de novas empresas que tenha por base a transferência do conhecimento produzido
nas Instituições de Ensino Superior e a inovação.

 Contributo de entidades de apoio ao empreendedorismo e transferência de tecnologia
para o desenvolvimento socioeconómico regional – Este projeto pretende explorar os
determinantes de sucesso no desenvolvimento e operação de entidades de apoio ao
empreendedorismo e transferência de tecnologia (particularmente incubadoras de empresas
e parques de ciência e tecnologia), identificando o que torna algumas destas entidades mais
bem-sucedidas do que outras.

6.2 Apoio à modernização do comércio de proximidade

 Apoio à modernização do comércio tradicional e de proximidade – Programa de apoio
ao investimento e modernização do comércio com múltiplas vertentes:

o Investimento – Informática, obras de remodelação, novas formas de marketing,
iluminação, equipamento básico, serviços pós-venda.

o Área global – Criação de uma central de serviços comuns às empresas, composto por:
entregas a domicilio, receção de encomendas dos clientes, local de depósito de
malas/sacos dos clientes, e aluguer de equipamento para os clientes.

o Shopping On-Line – Criação de um centro comercial virtual onde estejam incluídas as
empresas da cidade de Lisboa ou das áreas específicas a promover.

 ShopSmart – Desenvolvimento de uma plataforma baseada em dispositivos móveis
inteligentes, que permita que os comerciantes possam anunciar promoções que estão a
acontecer nos seus estabelecimentos e que os utilizadores possam ter conhecimento dessas
mesmas promoções, de acordo com as suas preferências e com a sua própria localização
geográfica.

 Promoção de eventos – Desenvolvimento e divulgação de eventos especiais, que contem
com a participação das empresas da área que se está a divulgar, como pequenas feiras
(artesanato, livro, vestuário), desfiles de moda, prova de vinhos, prova gastronómica, ateliers
criativos, espetáculos, entre outros.
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6.3 Formação para o empreendedorismo e reforço de competências

 Formação aos pequenos empresários:

o Formação profissional de empresários / gestores – Curso de formação global, que
inclua vários módulos essenciais para a gestão de uma empresa de
comércio/serviços.

o Formação empresários / funcionários – Curso de formação transversal, ou seja,
que se adapta quer aos empresários quer a funcionários.

 Formação de empreendedores – Formação de empreendedores no contexto do apoio ao
empreendedorismo: competências de gestão, legislação, etc..

 Formação para o empreendedorismo nas escolas – Realização de projetos no contexto
educativo, para promoção de iniciativas com carater autónomo ou por conta de outrem.

 Academia de formação do município – Formação a médio prazo de uma academia de
formação municipal, em conjunto com instituições de referência do meio universitário de
Lisboa, para promover a qualificação profissional dos funcionários municipais, com vista à
consolidação do conhecimento das diferentes áreas de atuação municipal, bem como criação
de redes internas de trabalho (Networking).

6.4 Empregabilidade dos ativos

 Espaço E – criação de espaço com oferta diversificada de resposta em função das
necessidades dos utilizadores, proporcionando-lhes informação e formação especializada
através de: atendimento personalizado, workshops temáticos, computadores para acesso
livre e centro de documentação, com intervenção em áreas como empreendedorismo,
inovação, formação, oportunidades de emprego nacionais e internacionais ferramentas para
procura de emprego, formação, catálogo de profissões, micronegócios, direitos laborais e da
formação.

 Empregos para todos: cidade mais coesa – Levar a cabo uma série de feiras de emprego,
onde se promova o encontro entre entidades empregadoras e pessoas à procura de
emprego. Na feira de emprego, além das mostras feitas pelas empresas, haverá também a
possibilidade de exibições de cariz intercultural e de debates.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Plataforma de envolvimento dos atores, para partilha de boas práticas e experiências e
fomento de esquemas de mentoring.

 Plataforma de disseminação de informação sobre oportunidades.

 Simplificação administrativa e facilitação/simplificação no licenciamento/ autorizações.
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LISBOA CIDADE DA CULTURA E DA INTERCULTURALIDADE

Projeto estruturante: Lisboa Cidade Criativa
1. Enquadramento

A cultura e a criatividade são dimensões fundamentais da vida humana. É através do património e
das produções culturais que o ser humano realiza o pleno potencial do seu desenvolvimento, se
relaciona com o mundo e com os outros, torna-se parte, identifica-se e faz avançar uma civilização,
uma cultura e um território, e alcança, por esta via, uma vida satisfatória e compensadora. A cultura
e a criatividade são ainda a ponte entre o passado e o futuro, enraízam-se e bebem do património
das gerações passadas e são a fonte da evolução e do desenvolvimento vindoiro. Para além destes
fatores, são ainda crescentemente reconhecidas como setores que têm tido maior crescimento a
nível económico e dos que mais podem potenciar o setor turístico. Por outro lado a afirmação de
uma cidade global, moderna e cosmopolita exige uma valorização da interculturalidade e da
diversidade. Lisboa foi, durante séculos, cidade de destino de diferentes povos, que soube acolher e
integrar. A matriz de desenvolvimento de Lisboa é uma matriz intercultural, que permite à cidade
beneficiar do espírito empreendedor de muitas dessas comunidades que a procuraram para viver. A
afirmação dessa dimensão intercultural da cidade de Lisboa contribui para reforçar o seu poder de
atração e afirmação num mundo globalizado.

2. Eixos de intervenção

Para uma ação neste domínio é fundamental promover a conservação e valorização do rico
património cultural existente na cidade. Paralelamente, assegurar uma oferta cultural, artística e
criativa diversificada e estimulante é cada vez mais um fator decisivo para a escolha de uma cidade
como destino, seja para habitar, visitar ou trabalhar. É também fundamental para promover o
conhecimento, o desenvolvimento intelectual da população e o potencial da sociedade e da
economia na sociedade do conhecimento apresentando igualmente um potencial económico
significativo em termos de geração e emprego e de riqueza. A promoção desta oferta, com base nos
valores da autenticidade, qualidade e diversidade, é uma aposta que Lisboa tem de reforçar
contribuindo para a sua afirmação na globalização. Por outro lado, promover o diálogo e as
iniciativas interculturais, para assegurar o adequado acolhimento e espaço de expressão às
populações de diferentes culturas que escolhem Lisboa como espaço para viver, e para que as
mesmas possam dar o seu contributo pleno ao desenvolvimento da cidade, nomeadamente por via
do elevado empreendedorismo que tradicionalmente evidenciam é assim um dos vetores
identitários de Lisboa que deve ser promovido, contribuindo para uma vocação universal de Lisboa.

A intervenção visando a afirmação de Lisboa enquanto cidade da cultura e da interculturalidade
deve assim contemplar diversos eixos de ação complementares:

 Estimular e otimizar a oferta cultural, artística e criativa

 Conservar e promover o património cultural



17

 Valorizar a interculturalidade e promover a cidadania

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.

LISBOA CIDADE DA CULTURA E DA INTERCULTURALIDADEProjeto estruturante: Cidade Criativa

Estimular e otimizar a oferta cultural, artística e criativa

Promoção da produção cultural e criativa
PEIM, ACL

Áreas para “Indústrias Criativas”
PEIM, ACL

Polo de apoio às Indústrias criativas de Stª Clara
PEIM

“Centro de Apoio de Indústrias Cinematográficas”
PEIM, ACL

Quarteirão das Artes
UL

L-PAC Lisboa Performing Arts Center
ESCS-IPL

Centro de Artes Performativas nas Portas de S. Antão / Placa de Restauração da Baixa
AERLIS, FCSH-UNL,
IGNITE

Sala de exposições temporárias/itinerantes
PU

Lisbon-Design-Center
FA-UTL

Lojas de tradição e aprendizado
PU

LX VOX
DC

Conservar e promover o património cultural

Reviver a Lisboa industrial: espaços, objetos e pessoas
FCT-UNL

Projeto de reabilitação urbana e revitalização económica da baixa pombalina
ACL

Reabilitação do património arquitetónico da Estrada Velha de Chelas
FCSH-UNL

Lisboa aos quadradinhos: O azulejo no espaço público
IGNITE

Valorizar a interculturalidade e promover a cidadania

AFRICA.CONT
GP

Festival criativo e cultural de Lisboa
CALL

Outras fés, outras crenças
ESCS-IPL

Avaliação do Festival Todos
ISCTE-IUL

Construir a cidadania: de Lisboa para o mundo
ISEL-IPL

Educação para a interculturalidade
SJR

Publicação periódica "Os novos Lisboetas”
SJR

Conhecimento/boas práticas

Reabilitando a herança industrial: o papel das práticas culturais
ISCTE-IUL

Mapa estratégico para as indústrias criativas
IPL
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3. Principais parceiros a envolver

 Criadores, programadores, promotores de eventos, produtores e agentes culturais

 Entidades e agentes das indústrias culturais e criativas

 Gestores de espaços de incubação e localização empresarial

 Conselho Municipal para a Interculturalidade

 Associações e comunidades locais

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programa regional

 ITI Lisboa

Outras fontes:

 Europa Criativa

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Lisboa Cidade Criativa – Lisboa tem as condições necessárias para se candidatar à rede de
cidades criativas da UNESCO, apostando na sua atratividade externa ao mesmo tempo que
catalisa e potencia o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas em termos regionais e
nacionais. Este projeto pretende elaborar e dinamizar a estratégia de desenvolvimento local e os
projetos a esta associados, de modo a colocar Lisboa na rota das cidades criativas.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Estimular e otimizar a oferta cultural e artística

 Promoção da produção cultural e criativa – Incentivo à oferta criativa/ apoio produtores /
apoio aos “estaleiros de produção/ espaço para produção de cinema, nacional e estrangeiro
(exemplo da TOBIS que embora tenha encerrado mantém um vasto espólio).
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 Áreas para “Indústrias Criativas” – Promover o Santos Design District, com a possibilidade
de extensão aos espaços da APL/CML, e na envolvente do Atelier da Joana
Vasconcelos/Museu do Oriente.

 Polo de apoio às Indústrias criativas de Stª Clara – Pretende-se potenciar áreas industriais
que estão a ser ou vão ser desativadas junto à feira da Ladra, valorizando a atual localização
da Trienal de Arquitetura.

 “Centro de Apoio de Indústrias Cinematográficas” (por exº. na Zona do Plano de
Urbanização da Envolvente da Expo).

 Quarteirão das Artes – dar corpo à “Cidade das Artes” no quarteirão do Convento de S.
Francisco (Chiado), potenciando sinergias com a oferta patrimonial, cultural e turística já
existente na área (teatros São Luís e Nacional de São Carlos, Centro Nacional de Cultura, o
Museu do Chiado, etc.).

 L-PAC Lisboa Performing Arts Center (Ópera do Tejo) – Recuperação de um espaço
desocupado numa área industrial, cedido com o objetivo da instalação do L-PAC, num
centro de artes performativas, com programação autofinanciada anual e intensiva, que
inclua a criação e instalação de residências artísticas, apresentação de espetáculos,
realização de workshops e realização de master classes internacionais, bem como uma área
de exposições.

 Centro de Artes Performativas nas Portas de Santo Antão / Placa de Restauração da
Baixa – Projeto integrado de qualificação física e redinamização funcional dos espaços de
espetáculos, comércio e restauração e Associações centenárias, na área da Rua das Portas
de Santo Antão e Baixa.

 Sala de exposições temporárias/itinerantes (nacionais e internacionais) – Pretende-se
dotar Lisboa de um amplo espaço que possa acolher este tipo de iniciativas, e que se poderá
localizar em espaços como, por exemplo, a Garagem do Rato.

 Lisbon-Design-Center – Afirmar o design como recurso estratégico da cidade: a)
promovendo e divulgando os seus serviços, comércio, atividades culturais e de ensino; b)
apoiando a geração de novo emprego, de introdução de estratégias de criatividade e
inovação no tecido empresarial da cidade; c) oferecendo formação na área às empresas e
pessoas que procurem com a sua ação melhorar a qualidade de vida dos lisboetas,
promover a imagem da cidade e exponenciar o crescimento económico da região.

 Lojas de tradição e aprendizado – Tomando como ponto de partida as lojas de tradição
inventariadas no novo PDM, propõe-se desenvolver um conjunto de medidas estratégicas
para as apoiar, potenciando o seu caracter diferenciador para o turismo, cultura, património
e desenvolvimento da economia local, destacando-se as medidas que promovam e
incentivem os projetos e ações que reabilitem as artes e ofícios tradicionais (‘Aprendizado’)
incorporando inovação, criatividade e design.

 LX Vox :: a voz da cidade criativa -Sistema de comunicação transversal e em rede da cidade
de Lisboa e, simultaneamente um hub de conteúdos que reflete e regista a atividade dos
atores da cidade e das suas boas práticas. Terá uma linha editorial que incorpora os valores
expressos na visão da LX 2020 corporizando a construção identitária de uma Lisboa bonita,
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integradora, diversa, atrativa, saudável, criativa, amiga e ambiciosa. Refletirá os modos de
vida e a estética própria da cidade, estruturando, incorporando e projetando a Marca Lisboa,
e potenciará a comunicação das realizações existentes na cidade, fomentando a coerência
entre conteúdos diversos, adequando-a à difusão em todos os canais. Organiza-se em lógicas
de parcerias com as instituições culturais, cientificas/ensino, desportivas, sociais e
económicas, constituindo-se como a sua plataforma privilegiada de comunicação.
Impulsionará ainda uma rede internacional de Media Cities que integra as capitais dos países
da língua oficial portuguesa.

6.2 Conservar e promover o património cultural

 Reviver a Lisboa industrial: espaços, objetos e pessoas – “Conservação dinâmica” das
zonas que albergaram polos industriais relevantes para a cidade de Lisboa, incluindo as
zonas portuárias, através do seu mapeamento, identificação e catalogação, fotografia dos
sítios arquitetónicos mais relevantes, identificação de objetos industriais, o seu restauro em
casos relevantes e, eventualmente, um tratamento antropológico e de história oral. Como
resultado uma memória digital em 3D, a integrar numa apresentação digital interativa que
permitiria visitar os edifícios e os objetos, num contexto histórico da indústria em Lisboa.

 Reabilitação urbana e revitalização económica da Baixa Pombalina e candidatura a
Património da Humanidade – Revitalização da Baixa através da integração de diferentes
dimensões: mobilidade, eficiência energética, empreendedorismo e criação de emprego e
da recuperação do património edificado. Transformar a zona na principal área comercial da
cidade: um centro comercial a céu aberto, onde esteja disponível o melhor que Portugal
tem para oferecer nos diferentes domínios (produtos, serviços, gastronomia, cultura,
inovação). Área de excelência ao nível do espaço público, mobilidade sustentável e baixas
emissões de carbono.

 Reabilitação do património arquitetónico (erudito e vernacular) da Estrada Velha de
Chelas – Mediante o seu estudo e divulgação. Intervenção ao nível da reabilitação das vilas
operárias ainda existentes. Promoção turística desta via, articulada a partir da mais-valia
que é o Museu do Azulejo, mediante a publicação de um roteiro e o impulso ao comércio.

 Lisboa aos quadradinhos: O azulejo no espaço público – Criação do Banco Municipal do
Azulejo, cujo fundamento decorre da recolha e disponibilização destes elementos cerâmicos
e/ou as matrizes, para a produção de réplicas, acessíveis a qualquer entidade individual ou
coletiva, pública ou privada, para a manutenção do azulejo in situ. Pretende-se assim apoiar
a recuperação de fachadas azulejadas, simplificando procedimentos, colaborando com apoio
técnico e promovendo apoios financeiros.

6.3 Valorizar a interculturalidade e promover a cidadania

 AFRICA.CONT – Criar nas Tercenas do Marquês o primeiro centro de cultura
contemporânea africana na Europa, que seja uma representação permanente das criações
contemporâneas nas artes plásticas, performativas, musicais, literárias, entre outras, não
limitando a sua relação com as artes a uma perspetiva etnográfica.

 Festival criativo e cultural de Lisboa – Reconhecendo a necessidade de internacionalização
da cidade de Lisboa como capital criativa e cultural, propõe-se a inclusão de um festival
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emblemático da cidade que lhe confira essa dimensão a nível europeu, incluindo iniciativas
como a projeção de espetáculo multimédia 3 D, em Vídeo Mapping, no Terreiro do Paço.

 Outras fés, outras crenças – Inventariação das minorias religiosas em Lisboa. Elaboração de
conteúdos jornalísticos com autorretratos, caracterização sociológica, demográfica, histórica
e doutrinária de confissões religiosas não-católicas.

 Avaliação do Festival Todos – O Festival Todos é um evento organizado desde 2009 pela
CML. O mesmo não tem sido alvo de avaliação, dai que o objetivo deste projeto é a
avaliação do evento enquanto evento intercultural e motor de desenvolvimento local.

 Construir a cidadania: de Lisboa para o mundo – Ciclo de exposições e debates em que se
fará uma divulgação de projetos de Educação para o Desenvolvimento e de Cooperação de
diversas organizações ligadas a estas áreas.

 Educação para a interculturalidade – Incluindo a promoção da tolerância, a compreensão
da diversidade, o combate à exclusão social, a promoção de políticas de proximidade e a
igualdade de acesso à cultura.

 Publicação periódica "Os novos Lisboetas" – Publicação de uma revista de imprensa
destinada a reforçar os laços entre os lisboetas e as comunidades estrangeiras residentes na
cidade de Lisboa. Esta nova plataforma de comunicação, permitirá às diferentes
comunidades interagirem de forma diferente, promovendo o diálogo intercultural e
potenciando a riqueza da interculturalidade para a cidade de Lisboa.

6.4 Conhecimento/boas práticas

 Reabilitando a herança industrial: o papel das práticas culturais – Análise do papel da
cultura e das práticas culturais na transformação de antigos espaços industriais lisboetas. Os
objetivos do estudo são: recolher e inventariar as iniciativas deste tipo na cidade de Lisboa;
analisar a transformação histórica das representações destes espaços; analisar os processos
de requalificação, destacando, especificamente, o papel dos atores culturais; analisar a
conexão entre as políticas e iniciativas da sociedade civil.

 Mapa estratégico para as indústrias criativas – Elaboração de um mapa estratégico com as
oportunidades e desafios no sector das indústrias criativas, com a previsão de
desenvolvimento e oportunidades no sector, incluindo políticas públicas, a longo prazo,
situando também a cidade de Lisboa no contexto europeu.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Monitorização e avaliação das diversas iniciativas e eventos promovidos;

 Desenvolvimento de condições facilitadoras da criação e produção cultural, criativa e
artística – nomeadamente, a promoção de competências nos agentes e públicos da cultura,
o desenvolvimento de políticas integradas de programação dos equipamentos, a criação de
uma plataforma de colaboração, informação e trabalho em rede entre os diversos agentes,
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entre outros;

 Revisão do modelo de governança cultural da cidade – prosseguir a criação e o
aperfeiçoamento de mecanismos de governação existentes a diversos níveis:

o Simplificar e eliminar barreiras entre criadores e estruturas de produção e a Câmara;

o Articulação entre serviços municipais;

o Integração das diversas políticas setoriais (urbanismo, desenvolvimento social,
turismo, educação, juventude, entre outras);

o Clarificação das políticas de apoio e financiamento aos agentes culturais.

 Aumentar e melhorar a colaboração e comunicação com outros agentes – nomeadamente,
com estruturas culturais e institucionais (à escala nacional, regional, intermunicipais e local,
em particular as juntas de freguesia e o tecido associativo da cidade), bem como com
agentes culturais e económicos da cidade.
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AFIRMAÇÃO DO TURISMO NA BASE ECONÓMICA DE LISBOA

Projeto estruturante: Centro de Congressos
1. Enquadramento

A afirmação do turismo na base económica de Lisboa, explorando as dimensões Negócios/
Património/ Cultura é uma das vias de dinamização da economia da cidade. O turismo é um dos
setores em maior crescimento na Europa, e Lisboa tem vindo a afirmar-se enquanto destino
turístico, ambicionando aumentar o seu capital de atração neste domínio. Tendo em conta os
segmentos turísticos de maior oportunidade para Lisboa, as intervenções neste domínio são
multifacetadas, envolvendo desde a valorização e incentivo de componentes culturais e
patrimoniais até à criação de novos equipamentos e produtos e à melhoria da informação destinada
aos turistas. A construção de um Centro de Congressos com maior capacidade de acolhimento, uma
das intervenções mais estruturantes neste âmbito, permitirá explorar o nicho dos grandes
congressos de negócios.

2. Eixos de intervenção

Para afirmar de forma significativa o turismo na base económica de Lisboa, de modo a criar um
impacto que ultrapasse as implicações diretas para o setor e que tenha também consequências
positivas visíveis no que respeita à criação de emprego, desenvolvimento da economia local e
aumento da capacidade de atração de recursos e pessoas para a cidade, é necessário intervir em
diversos domínios, capitalizando com os recursos específicos existentes na cidade, incentivando as
potencialidades que ainda se encontram pouco exploradas e criando novas capacidades e valências
na mesma. Neste sentido, considera-se essencial uma forte aposta nos segmentos e nichos de maior
oportunidade para Lisboa e na melhoria da informação e divulgação da oferta turística de Lisboa.
Para além das intervenções propriamente ditas, é necessário ainda promover a produção de
conhecimento sobre a cidade, o seu património e outros elementos que possam ser valorizados em
termos de oferta turística, contribuindo para a produção de conteúdos de qualidade.

A intervenção visando a afirmação do turismo na base económica de Lisboa deve assim contemplar
diversos eixos de ação complementares:

 Valorização do potencial instalado

 Novos segmentos/produtos/nichos

 Melhoria da informação/divulgação

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.
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AFIRMAÇÃO DO TURISMO NA BASE ECONÓMICA DE LISBOA

Projeto estruturante: Centro de Congressos

Valorização do potencial instalado

Revitalização do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e Jardim Botânico
UL

Ampliação das instalações do Museu Nacional de Arte Antiga
MNAA

Requalificação do Torreão Poente do Terreiro do Paço
PC

Requalificação do MUDE
PC

Belém Museum District
ATL

Tapada e Jardim Botânico da Ajuda
ISA-UTL

Lisboa a crescer: à beira Tejo com arte e lazer
IGNITE

Património desportivo de Lisboa e turismo ativo
FCSH-UNL

Criação de percursos e roteiros
DMPRGU, FCL
ISA-UTL, FA-UTL
ISCTE-IUL, AERLIS
IGNITE, CALL

Novos segmentos/produtos/nichos

Hotel Escola
ISTE-IUL

Portugal ‘Best of’
PU

Museu do Terramoto e da Reconstrução
CALL, IST-UTL,

FCT-UNL

Parque de lazer/temático
ATL, FEEM

Alojamento low cost
FA-UTL

Living in Lisbon
AECOPS

Turismo de saúde
FEEM

Promoção de eventos e congressos científicos
ATL, ACL

Melhoria da informação/divulgação

Reforço da promoção de Lisboa enquanto destino turístico
AERLIS, ATL

Criação de novas plataformas e conteúdos
AERLIS, ISCTE-IUL,

ESCS-IPL

LxA: Serviço de informação turística e cultural de Lisboa em realidade aumentada
ISEGI-UNL

Conhecimento/boas práticas

Estudos de benchmarking de estratégias de desenvolvimento turístico
CALL

Turismo sénior em Lisboa
LNEC
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3. Principais parceiros a envolver

 Associação de Turismo de Lisboa

 Operadores turísticos

 Programadores, promotores de eventos, produtores e agentes culturais

 Instituições de ensino superior

 Associação Comercial de Lisboa, UACS, AERLIS, AIP, AHRESP

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de promoção fatores competitividade

 Acordo de Parceria/ Programa regional

 ITI Lisboa

Outras fontes:

 Europa Criativa

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Centro de Congressos – Construção de um Centro de Congressos com capacidade para os
congressos de maior dimensão (mais de 5000 mil participantes), a localizar no centro da cidade,
onde seja relevante a oferta hoteleira já instalada.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente

6.1 Valorização do potencial instalado

 Revitalização do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e Jardim Botânico –
Promover a salvaguarda do património dos museus e jardim, desenvolver as infraestruturas
(água e energia) para promover a sustentabilidade do jardim e criar condições para acolher
adequadamente os visitantes.
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 Ampliação das instalações do Museu Nacional de Arte Antiga – Expondo aproximadamente
10% do acervo que detém, o Museu necessita de crescer, por molde a cumprir com eficácia
a sua missão de preservação e promoção do património que conserva, bem como de
resolver o problema das suas acessibilidades.

 Requalificação do Torreão Poente do Terreiro do Paço – a ser desenvolvida de forma
integrada com projeto de renovação do Museu da Cidade.

 Requalificação do MUDE – Projeto de intervenção faseado, com vista a tornar o Museu
autossustentável, dotando-o de espaço de restaurante e loja, e valorizando o auditório.

 Belém Museum District – Reforçar o destino turístico do “Belém Museum District”
reordenando os espaços museológicos, nomeadamente com a alteração da localização do
atual Museu de Arqueologia, e com incorporação de uma estratégia de comunicação,
informação e divulgação. Englobar num projeto integrado que inclua intervenções no espaço
público, sinalética, soluções diversificadas de mobilidade interna, articulação da oferta
museológica incluindo programação, bilhética e cross selling, criação de estruturas de apoio
aos turistas, animação e comunicação.

 Tapada e Jardim Botânico da Ajuda – Divulgar a Tapada da Ajuda, dando a conhecer a sua
história, património e oferecer também um espaço de recreio e lazer. Propõe-se a criação de
um Museu da Máquina Agrícola, a divulgação de roteiros temáticos (botânico, agrícola e
florestal) e da Festa da Flor de Lisboa (no Pavilhão de Exposições), um circuito de
manutenção, uma rede ciclável que faça a ligação de Monsanto a Belém e produção de
materiais de divulgação, e o desenvolvimento do projeto Greenhouse Jazz, que é o
prolongamento natural do processo de recuperação do Jardim Botânico da Ajuda, prevendo
a recuperação de uma estufa para espetáculos de jazz à noite, com apoio de restauração.

 Lisboa a crescer: à beira Tejo com arte e lazer – Disponibilizar a zona situada à beira Tejo,
que vai da Gare Marítima de Alcântara-Mar até á Rocha Conde de Óbidos, para uma fruição
pública integrada no campo do turismo cultural de Lisboa, com destaque particular para as
próprias Gares Marítimas.

 Património desportivo de Lisboa e turismo ativo – Ligar e promover a comunidade a partir
das memórias associadas ao Património desportivo e mostrar como é que a cidade se
entende a partir destas narrativas, das identidades e identificações que estas competições
criam e/ou inventam, dos territórios que fixa e/ou efemeramente constroem. E todo esse
entendimento da cidade pode ser feito explorando, para o efeito, vários sentidos: o visual,
acede de qualquer lado ao Património Memória por Exposições Virtuais criadas em QR-Code;
o percurso turístico clássico de visita a uma Exposição e/ou evento (conferência nos lugares
icónicos); uma experiência sensorial plena e, de bicicleta, percorre qualquer um dos
percursos georreferenciados e/ou realiza durante um dia ou mais percursos ligados com os
Clássicos 50km e 100 km, ou mesmo uma Volta a Portugal saindo e chegando a Lisboa por
ecovias previamente desenhadas e historicamente documentadas.
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 Criação de percursos e roteiros:

o Percursos pedonais inclusivos – Definir e implementar percursos pedonais
temáticos e inclusivos na cidade de Lisboa, que permitam outro tipo de descoberta
da cidade, quer pelos turistas, quer pelos seus habitantes, tendo por base o
património material e imaterial da cidade, definindo e implementando todos os
dispositivos de apoio aos percursos, tanto analógicos, como digitais, reforçando a
sua interatividade.

o Colina do Castelo / Colina Ecuménica – Valorização e divulgação de percursos que
têm a água e as religiões como guião e fio condutor, assente numa rede de
mobilidade ativa, assistida e sustentável na Colina do Castelo. Esta Colina foi,
historicamente, o território onde conviveram judeus, muçulmanos e cristãos, e
denota o aproveitamento das águas subterrâneas e de captação de superfície,
característica testemunhada pelos vestígios subsistentes de arquitetura ligada à
água.

o Rota dos Jesuítas – Roteiro que liga diversas colinas, indo do Largo Rodrigues de
Freitas ao Colégio dos Nobres, e que revisita um conjunto de espaços emblemáticos
desta comunidade religiosa, como seja a primeira escola jesuíta do mundo (Colégio
de Santo Antão o Velho).

o Lisboa, Cidade do Conhecimento – Lisboa tem sido historicamente uma plataforma
de trocas entre todos os continentes, possuindo um património científico
importante, que materializa esta aventura passada e a atualiza, no presente e no
futuro, através das suas universidades e instituições científicas. Pretende-se divulgar
este património ímpar e largamente desconhecido, mediante três componentes: i)
identificação dos núcleos e o estabelecimento de rotas reunindo locais de
significativo património científico e histórico; ii) conservação do património; e iii)
produção de conteúdos (guias online, para iPad e smartphones).

o Itinerâncias e percursos da memória: o património urbano e arquitetónico de
Lisboa – Propõe-se o desenho e a realização de um Roteiro pelo Património Urbano
e Arquitetónico de Lisboa, que inclua perspetivas inovadoras e integradas na
reflexão, identificação, levantamento e proposta dos lugares mais relevantes
para a compreensão da História e Cultura da cidade, com identificação das
necessidades de projeto de requalificação dos espaços públicos nesse lugares
símbolo (incluindo miradouros e pontos de vista) e sua concretização em publicação
tradicional e em suporte digital, e desenvolvimento de propostas de projetos de
requalificação.

o Roteiros literários: (Re)Descobrir Lisboa através das palavras – Este projeto
apresenta como objetivo a promoção do património cultural da cidade através da
literatura, especificamente a promoção de Lisboa e da língua e cultura portuguesa
através da criação e implementação de roteiros literários.

o Outros roteiros temáticos – Criação de um conjunto de roteiros temáticos, por
exemplo, roteiro que dê a conhecer a realidade, no presente, de uma Lisboa
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cosmopolita, multicultural, multiétnica e multirreligiosa, e os seus vários espaços de
vivência, prática religiosa, lazer, restaurantes e o comércio; roteiro com base em
personalidades da vida cultural portuguesa; roteiros para crianças; roteiro ligao à
água e aos fontanários (aproveitando o conceito Tap Bottle), entre outros.

o Percursos interativos.

6.2 Novos segmentos/produtos/nichos

 Hotel Escola (Escola de referência mundial no setor) – Construção de um hotel universitário
e residências e respetiva Escola de ‘Hospitality and Tourism Management’, em particular, de
espaço de laboratórios, restauração e cozinhas de última geração. Atividades: Toda a fileira
de Hospitality e Tourism; licenciaturas, mestrados, doutoramentos, investigação e formação
de executivos, com uma aposta forte em ciências gastronómicas e em laboratórios de
qualidade, bem como de certificação e provas de produtos.

 Portugal ‘Best of’ – Promoção do melhor da produção nacional na principal ‘montra’ da
cidade, o eixo Avenida da Liberdade-Baixa.

 Museu do Terramoto e da Reconstrução – Criação de um museu sobre o terramoto de 1755
e a reconstrução de Lisboa pós-sismo, e que permita recordar a história do terramoto de
1755, mostrar os planos e a reconstrução da cidade, observar a mostrar os planos e a
reconstrução da cidade, observar a Gaiola Pombalina, apresentar as modernas técnicas de
reabilitação, reforço e reparação de estruturas, e onde exista uma biblioteca da reabilitação
e temas afins, um auditório e  um simulador de sismos para os visitantes.

 Parque de lazer/temático – Criação de um parque lazer/temático (Aterro da Expo) de
grandes dimensões especialmente direcionado para as famílias.

 Alojamento low cost (por exº na Cidade Central) – Revalorização, para alojamento
direcionado ao mercado de deslocações low cost, de edifícios com difícil aproveitamento
para o mercado tradicional. Criação de pequenos clusters deste tipo de oferta turística,
com sinalética própria e com intervenção no espaço urbano envolvente.

 Living in Lisbon – Incremento do turismo residencial vocacionado para estrangeiros de
elevado rendimento (reformados, profissionais altamente qualificados), utilizando a procura
externa para promover a reabilitação.

 Turismo de saúde – com especialização em áreas com tratamentos continuados e
prolongados em regime ambulatório.

 Promoção de eventos e congressos científicos.

6.3 Melhoria informação/divulgação

 Reforço da promoção de Lisboa enquanto destino turístico – Criação de uma marca;
promoção externa; internacionalização da cidade (promoção e angariação de investidores
na cidade de Lisboa ao nível do imobiliário e turismo).

 Criação de novas plataformas e conteúdos – Desenvolvimento das plataformas necessárias,
em particular na área tecnológica, nomeadamente com aplicações para PDA´s, com
informação turística, recomendação de eventos, conteúdos de museus, roteiros turísticos,



29

etc. de Lisboa. Desenvolver conteúdos, nomeadamente, relativamente a cenas históricas
marcantes da cidade (por exª conquista e cercos de Lisboa; restauração da independência;
autos-de-fé; Tejo, comércio e Descobertas; o terramoto e a reconstrução; a ditadura
salazarista; a revolução de 25 de abril, etc.).

 LxA: Serviço de informação turística e cultural de Lisboa em realidade aumentada –
Construir um serviço de informação em realidade aumentada para a cidade de Lisboa.

6.4 Conhecimento/boas práticas

 Estudos de benchmarking de estratégias de desenvolvimento turístico.

 Turismo sénior em Lisboa: Como tornar os hotéis mais atrativos para a população sénior?
– O projeto tem como principal objetivo o apoio às unidades hoteleiras da cidade na
melhoria das suas condições de atratividade para a população sénior. Para a concretização
deste objetivo, pretende-se: i) identificar as características e serviços que os hotéis e os
espaços adjacentes devem ter para responderem às necessidades e expectativas dos
hóspedes seniores; ii) dar consultoria à realização de intervenções de
adaptação/remodelação dos hotéis. O projeto será desenvolvido para uma amostra
representativa das unidades hoteleiras do município de Lisboa, de modo aos resultados
poderem ser generalizados aos restantes hotéis da cidade.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser consideradas diversas ações visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Plataforma de envolvimento dos atores relevantes no sector e que promova a articulação
com os potenciais produtores de conhecimento e conteúdos suscetíveis de valorização da
oferta turística da cidade.

 Promover a interligação da oferta turística.
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LISBOA CAPITAL DO MARProjeto estruturante: Campus do Mar

1. Enquadramento

A afirmação de Lisboa enquanto Capital do Mar impõe o aproveitamento das potencialidades
associadas à sua localização e à exploração dos recursos marinhos. Em particular, o quadro de
oportunidades aberto pelo alargamento da Plataforma Continental é muito relevante, sendo
fundamental afirmar Lisboa enquanto espaço de localização de algumas das atividades e centros de
conhecimento associados à exploração dessas iniciativas. Afirmar Lisboa como Centro de
Conhecimento do Mar e reforçar as atividades ribeirinhas é também determinante.

A localização em Lisboa da Agência de Segurança Marítima Europeia, vem acentuar o potencial de
Lisboa, enquanto cidade Atlântica, podendo alavancar mais funcionalidades relacionadas com esta
temática a nível europeu.

2. Eixos de intervenção

Tornar Lisboa na “Capital do Mar” implica atuar múltiplas dimensões, que vão desde a promoção das
atividades económicas e da investigação ligadas à exploração dos recursos marítimos, ao
aproveitamento das potencialidades para as atividades náuticas de turismo e de recreio, à promoção
da prática de desportos náuticos na população jovem, e ao aproveitamento e valorização dos
recursos identitários, memoriais e patrimoniais ligados à exploração marítima.

A intervenção visando a afirmação de Lisboa enquanto Capital do Mar deve assim contemplar
diversos eixos de ação complementares:

 Atração /criação de novas funções nível mundial em Lisboa

 Economia do Mar

 Cultura Marítima, Divulgação, Sensibilização e Eventos

 Turismo Náutico, de Cruzeiros e de Recreio

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas entidades,
que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.
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LISBOA CAPITAL DO MARProjeto estruturante: Campus do Mar

Atração /criação de novas funções nível mundial em Lisboa

Afirmação da centralidade de Lisboa na logística mundial
CALL

Afirmação de Lx como centralidade global nos domínios associados ao mar e oceanos
CALL

Economia do Mar

Cluster “Lisboa Economia do Mar”
FEEM, AERLIS

Polo marítimo
IGNITE

Aquacultura e produção de bivalves
FEEM

Recursos marinhos / extensão da placa continental
CAL, FEEM

Cultura Marítima, Divulgação, Sensibilização e Eventos

Marca “Lisboa Capital do Mar”
GO, FEM

Mar Pedagógico / Clubes de Mar
FEEM, GP

Eventos
CALL, FEEM, AERLIS,

Museu ligado à temática dos Portos/Cidade Portuária/Mar/Descobrimentos
ACL

Desenvolvimento de conteúdos museológicos ligados à cultura marítima
FCT-UNL

Turismo Náutico, de Cruzeiros e de Recreio

Cruzeiros
CALL

Desportos náuticos e recreativos
AERLIS

“Rotas do Tejo”
FEEM

Mais e melhores acessos da cidade ao rio e do rio à cidade
ATL, GP

Transportes fluviais
FEEM

Recreio, desporto e recursos hídricos naturais
FMH-UTL

3. Principais parceiros a envolver

 Fórum Empresarial do Mar

 Empresas multinacionais localizadas/a localizar em Lisboa

 Associações empresariais

 Porto de Lisboa

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Escolas

 Câmara Municipal de Lisboa
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4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de promoção dos fatores competitividade e do
reforço do potencial humano

 Acordo de Parceria/ Programa regional

Outras fontes:

 Programas Cooperação Territorial

 Programa COSME

 Horizonte 2020

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Campus do Mar – Rede Universitária que reúna as "Ciências do Mar", concebida em
articulação com as várias Universidades, integrando, todas as áreas do saber, como, a título de
exemplo, cursos a desenvolver pelo IST (como a Construção Naval), pela Faculdade de Farmácia
(Recursos Marinhos), ou pela Faculdade de Direito (Direito Marítimo).O Campus do Mar
poderá integrar/coordenar também os Polos do Mar que já existem e venham a existir no País
no que à área de Investigação diz respeito, como por exª da Nova SBE (Maritime Business). As
parcerias com outras Universidades Europeias, como o Maritime Institute na Irlanda, bem com
outras fora da Europa, são também fundamentais e serão implementadas.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Atração /criação de novas funções nível mundial em Lisboa

 Afirmação da centralidade de Lisboa na logística mundial – O alargamento do Canal do
Panamá e as alterações na logística mundial abrem novas oportunidades para Portugal no
que respeita à ligação entre rotas marítimas e os corredores de mobilidade europeus.
Portugal não deve deixar passar esta oportunidade e Lisboa, como capital do país, deve
aproveitar para se posicionar neste grande interface e criar ligações com cidades ibéricas
para além de Madrid.

 Afirmação de Lisboa como centralidade global nos domínios associados ao mar e oceanos –
Afirmação de Lisboa enquanto centro de redes globais, explorando a localização em Lisboa
das Agências Europeias.
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6.2 Economia do Mar

 Cluster “Lisboa Economia do Mar” – Fortalecer a identidade marítima da cidade e a
especialização da sua economia, apoiando a criação e instalação de empresas marítimas,
valorizando a dimensão no setor da educação, tornando a cidade num destino de cultura e
turismo e num polo de excelência de atividades de investigação, tecnologias e inovação
marítimas.

 Polo marítimo (Doca de Pedrouços) – Regenerar e reconstruir os edifícios da antiga
Docapesca, edificando um espaço multidisciplinar agregador e gerador de sinergias que o
transforme num ponto de excelência e qualidade da cidade, referenciado no plano nacional e
internacional, como o espaço de criação de massa criativa e de afirmação económica da
designada “Economia do Mar”. Potenciar as áreas da investigação, empreendedorismo,
incubação e consolidação de novas empresas associadas a atividade económica do mar.

 Aquacultura e produção de bivalves – Promoção de explorações piscícolas de que é
exemplo o projeto inovador em curso de criação de “Camarinha” (alimento para piscicultura),
no Samouco, em terrenos da Lusoponte, concessionados.

 Recursos marinhos / extensão da placa continental – Com a recente expansão da placa
continental há imensas oportunidades a explorar e Lisboa deverá assumir um papel de
“Centro” nesse processo, concentrando as atividades de maior valor associadas a essa
exploração, como sejam as atividades de investigação, o desenvolvimento da robótica
submarina, etc..

6.3 Cultura Marítima, Divulgação, Sensibilização e Eventos

 Marca “Lisboa Capital do Mar” – Criação de uma marca ligada aos conjuntos de iniciativas a
desenvolver / assumir institucionalmente a Marca “Lisboa Capital do Mar”.

 Mar Pedagógico / Clubes de Mar – Lançamento de projetos pedagógicos para incutir a
cultura náutica em crianças e jovens (identificação de locais a visitar com capacidade atrativa,
complemento da Educação Física com desportos náuticos - vela, remo e motonáutica, etc.).
Tornar a vela um desporto acessível para todas as crianças que o pretendam praticar e tornar
possível, através da prática de atividades em ambiente de lazer/desporto, um primeiro
contacto com o Mar. Este projeto traduz um objetivo maior de integrar na formação de base
das crianças que frequentam os 2ºs e 3ºs ciclos a temática do Mar. Pretende-se que esta
sensibilização evolua para uma abordagem curricular a definir com o Ministério da Educação.

 Eventos:

o Workshops internacionais/congressos sobre frentes de água, clima e oceanos – Com
enfoque no clima e nos oceanos, com uma estratégia de convite a personalidades que
pela sua projeção internacional, capacidade económica e “visão”, poderá ser uma
mais-valia para eventos desta natureza contribuindo simultaneamente para dar
visibilidade a Lisboa.

o Regatas de barcos tradicionais – A embarcar/desembarcar no Terreiro do Paço,
durante o período da festas de Lisboa; potencial associado à reabilitação dos
terminais fluviais, a arte da construção naval de embarcações tradicionais, dos
“Avieiros” e toda a cultura gastronómica associada.
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o Temas marítimos – Dar visibilidade aos temas marítimos em festivais a organizar em
Lisboa.

o Eventos subaquáticos – Organização de eventos subaquáticos para conhecimento da
plataforma marítima de Lisboa.

 Museu ligado à temática dos Portos/Cidade Portuária/Mar/Descobrimentos (por exº. na
Frente Ribeirinha) – O Porto de Lisboa tem um vasto espólio armazenado, que tem vindo a
ser catalogado e identificado (desmaterializado) e que poderá constituir um acervo
interessante para um museu relacionado com esta temática. Paralelamente, deverá
capitalizar-se com a história e a memória dos Descobrimentos portugueses.

 Desenvolvimento de conteúdos museológicos ligados à cultura marítima – Por exemplo,
conceção de um sistema que conjugasse toda a literatura relativa aos descobrimentos com
os locais da cidade de Lisboa (ou além mar) onde os acontecimentos relatados se deram.
Outro exemplo, desenvolvimento de uma viagem sobre os locais por onde passam os
Lusíadas, ou a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, com imagens, vídeos, mapas (da época,
recentes, de filmes, etc.).

6.4. Turismo Náutico, de Cruzeiros e de Recreio

 Cruzeiros – Reforçar a oferta e capacidade de atração.

 Desportos náuticos e recreativos – Promoção interna e externa de desportos náuticos e
recreativos (pesca desportiva, mergulho, caça submarina, vela, remo, etc.).

 “Rotas do Tejo” – Associado ao SPEA (Bird Watching).

 Mais e melhores acessos da cidade ao rio e do rio à cidade – Criação de pontos de
amarração que permitam o acesso à cidade por parte de quem chega por mar (turismo
náutico) e a democratização do acesso dos cidadãos de Lisboa ao rio e ao mar, através da
construção de equipamentos que permitam e simplifiquem o acesso à água de pequenas
embarcações e assim a fruição massificada da frente ribeirinha. A criação de melhores
acessibilidades ao rio poderá ainda concretizar inovadoras ofertas ao Turismo, criando, a
título de exemplo, os "táxis" entre as duas margens.

 Transportes fluviais – Reforço dos transportes fluviais com efeitos relevantes de diminuição
das emissões de CO2. Possibilidade de implementar percursos fluviais longitudinais (Parque
das Nações/Algés) e da construção de um estaleiro de náutica de recreio.

 Recreio, desporto e recursos hídricos naturais – Caracterizar o uso atual e potencial do
estuário do Tejo para atividades desportivas e recreativas em suporte aquático, com
otimização das interações com a atividade económica da cidade, nomeadamente o turismo.
Serão usados suportes de informação de fácil acesso, e articulados com sectores de atividade
baseados no Tejo. Da sua concretização resultarão linhas diretoras para a atividade IDT e
para a cidade em geral, com implicações ao nível do turismo, da recreação, da educação, do
associativismo desportivo, e do bem-estar e qualidade de vida da população.
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7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Comunidade Intermunicipal do Rio Tejo - Criação de uma Comunidade Intermunicipal com a
missão de conceber e concretizar projetos supramunicipais destinados a potenciar a fruição
comum da frente ribeirinha do Tejo. A parceria entre concelhos e uma visão territorial de
âmbito supramunicipal, trará aos projetos uma dimensão potenciadora de maior capacidade
na obtenção de financiamentos e de maior eficiência na execução.

 Gestão integrada do Porto e das docas de Lisboa.
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REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO/PREVENÇÃO DE RISCOS

Projeto estruturante: Reabilitação de edifícios para melhoria da eficiência
energética e da resistência sísmica

1. Enquadramento

A capacidade de atração e retenção da população exige uma oferta habitacional adequada. No
contexto de uma cidade consolidada, mais do que promover a construção nova, a reabilitação do
edificado é essencial para assegurar a conservação do património arquitetónico, o aumento da
atratividade, da qualidade de vida e do ambiente urbano, bem como para garantir o estímulo à
atividade económica e à investigação em termos de novos materiais e técnicas construtivas que a
promoção desta reabilitação pode configurar. Por outro lado, dada a necessidade de consolidar
maior sustentabilidade ambiental e prevenir os efeitos dos riscos associados a catástrofes, é
fundamental intervir no edificado para melhorar a eficiência energética e a robustez estrutural,
nomeadamente para fazer face ao risco sísmico. Neste contexto, a criação de instrumentos de
promoção da reabilitação dos edifícios e da investigação e inovação em domínios associados a essa
reabilitação é de capital importância.

2. Eixos de intervenção

Tendo em conta as especificidades da cidade de Lisboa em termos de parque edificado e de
vulnerabilidade aos riscos, as preocupações crescentes relativas à preservação ambiental,
independência face aos combustíveis fosseis e racionalização dos recursos, bem como as
oportunidades abertas pelo próximo período de programação financeiro comunitário, torna-se
incontornável realizar uma forte aposta na redução da vulnerabilidade do parque construído aos
riscos – em particular no que respeita à melhoria da resistência sísmica do parque edificado –, bem
como na melhoria da sustentabilidade do mesmo. Para além destes aspetos sectoriais da
reabilitação, considera-se que é fundamental promover e facilitar a melhoria do estado de
conservação dos edifícios e a reabilitação de áreas degradadas, de modo a promover a atratividade
da cidade e a maximizar as oportunidades para fixação de pessoas e atividades. Paralelamente, a
passagem do paradigma da construção nova para o paradigma da reabilitação implica uma
reorientação do setor que o prepare para as diferentes exigências das intervenções e garanta a
qualidade das mesmas, o que se pretende apoiar fundamentalmente mediante a formação e
qualificação de agentes do sector. Por último, é ainda necessário aprofundar o conhecimento e
divulgar as boas práticas, que permitam apoiar e melhorar as intervenções nestes domínios.

A intervenção visando a Reabilitação do Parque Edificado/Prevenção de Riscos deve assim
contemplar diversos eixos de ação complementares:

 Melhoria da resistência sísmica dos edifícios e redução da vulnerabilidade urbana a
riscos físicos e catástrofes

 Melhoria da sustentabilidade dos edifícios

 Reabilitação de áreas e edifícios degradados

 Formação e qualificação de agentes do sector

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.
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REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO/PREVENÇÃO DE RISCOSProjeto estruturante: Programa de reabilitação de edifícios para a melhoria da eficiência energética e da resistência sísmica

Melhoria da resistência sísmica dos edifícios e redução da vulnerabilidade urbana a riscos físicos e catástrofes

Instrumentos de financiamento
CALL

Ação prioritária de aumento da resistência sísmica dos edifícios Pós-pombalinos/REGEU
CALL

Escola_Forte_Lx
IST-UTL

Minimização do risco de incêndio em projetos de reabilitação de edifícios
LNEC

Recomendações para a reabilitação estrutural / sísmica de edifícios em LX
LNEC

Projeto REHABTOOLBOX Parte II
GECORPA

ITE municipal: Inspeção Técnica dos Edifícios do património habitacional municipal
PHDS

Mapeamento de risco sísmico para o edificado
DMHDS

Melhoria da sustentabilidade dos edifícios

Instrumentos de financiamento
CALL

Caderno E21
IGNITE

Contrato Performance
AECOPS

Programa-piloto Escritórios/Comércio
AECOPS

Mais energia menos carbono
FA-UTL

Eco-Transformer Architecture
FA-UTL

Reabilitação energética de bairros sociais
AECOPS, FC-UL

Monitorização de consumo/desempenhos energéticos
AECOPS E-NOVA

Reabilitação de áreas e edifícios degradados

Reabilitação exemplar de um quarteirão da Baixa Pombalina
GECORPA,

Reabilitação urbana de núcleos históricos
DMPRGU

Reabilitação 100
PU

LxData_Aplicação móvel para apoio aos processos de urbanização
ISCTE-IUL

Reabilitação para arrendamento municipal
IGNITE

Reabilitar sem destruir
IGNITE

Formação e qualificação de agentes do sector

Projeto ‘Estaleiro-Escola’
GECORPA

Projeto ‘Formação de encarregados/ encarregados gerais em escolas técnico-profissionais’
GECORPA

Formação avançada em técnicas de reabilitação estrutural de paredes de edifícios antigos
FCT-UNL

Mobilizar os centros de formação
GECORPA

Qualificação dos projetistas e dos técnicos na área da conservação e reabilitação
FA-UTL

Certificação das profissões
GECORPA

Conhecimento/boas práticas

Observatório do risco sísmico
PU

Risco sísmico
LNEC, ISEGI-UNL,
DMHDS, ADIST-UTL,
IST-UTL, FCT-UNL

Eficiência energética
LNEC, ISCTE-IUL

ENERG-ACQUA: Comportamentos eficientes e sustentáveis no uso de recursos
LNEC

Escola sustentável
IST-UTL

Adequação da reabilitação habitacional à procura atual
ISCTE-IUL, FA-UTL,
IMOE

Projetos de outro futuro: construir no (e com) o construído
FA-UTL

Recomendações técnicas para a reabilitação de edifícios na cidade de Lisboa
LNEC

Valores de referência de preços para trabalhos de reabilitação de edifícios
LNEC

Elaboração de relatórios sobre os valores histórico-patrimoniais dos edifícios (…)
ISCTE-IUL

REVHISt: Revestimentos históricos: critérios e técnicas de conservação
LNEC

Avaliação do impacto económico e ambiental da corrosão na cidade de Lisboa
ISEL-IPL

Avaliação de danos em edifícios após a ocorrência de um sismo
LNEC

Bases para a elaboração de estudos prévios para a reabilitação de património: estruturas metálicas
IPL

Divulgação de casos de sucesso na área da reabilitação urbana e património histórico
CALL
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3. Principais parceiros a envolver

 Associações e empresas do sector da construção

 Proprietários e promotores imobiliários

 Sector financeiro

 Empresas do sector da energia

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programa regional

 Possível ITI Lisboa

Outras fontes:

 Ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável

 Fundos JESSICA segunda geração

 Horizonte 2020

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Programa de reabilitação de edifícios direcionado para a melhoria da eficiência energética e da
resistência sísmica – Criação de um programa emblemático que apoie de forma integrada as
intervenções com vista à melhoria da eficiência energética e da resistência sísmica do parque
edificado.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Melhoria da resistência sísmica dos edifícios e redução da vulnerabilidade urbana a
riscos físicos e catástrofes
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 Instrumentos de financiamento – Criação de instrumentos de financiamento para
apoiar as intervenções de reabilitação urbana visando a melhoria da resistência sísmica dos
edifícios. Estes instrumentos deverão dar resposta ao financiamento de intervenções mais
integradas, bem como apoiar intervenções individuais promovidas pelos proprietários.

 Ação prioritária de aumento da resistência sísmica dos edifícios “Pós-pombalinos-REGEU”
(especialmente na coroa consolidada) – Com a adulteração das referências pombalinas e o
significativo aumento do número de pisos no final do século XIX, a introdução dos primeiros
elementos de betão armado (de primeira geração) e posterior introdução gradual de
estruturas reticuladas, até à entrada em vigor da primeira legislação sísmica dos tempos
modernos (1958) a construção passou por um período que associa uma deficiente
capacidade de resistência estrutural aos eventos sísmicos, associada a um período de
considerável expansão da cidade. As suas características de vulnerabilidade construtiva e a
sua grande representatividade no tecido urbano da cidade consolidada justificam que estes
edifícios sejam alvo de uma ação prioritária com vista ao aumento da sua resistência
sísmica.

 Minimização do risco de incêndio em projetos de reabilitação de edifícios na cidade de
Lisboa – A aplicação da legislação na área da segurança ao incêndio aos edifícios existentes
coloca dificuldades por conter exigências desadequadas, pelo que se apresenta este projeto
que tem os seguintes objetivos fundamentais: a) elaboração de um método de análise de
risco em edifícios existentes (MARIE) que permita elaborar cartas de risco, quantificar o
risco inicial do edifício, a melhoria introduzida e o risco após a intervenção; b) definição de
recomendações técnicas a cumprir nas obras realizadas em edifícios existentes de reduzida
complexidade que não justifiquem a aplicação do MARIE; c) apresentação de soluções
construtivas que permitam dar cumprimento às recomendações técnicas definidas para os
edifícios de reduzida complexidade; d) aplicação das metodologias propostas nos itens
anteriores a um caso de estudo (quarteirão).

 Recomendações para a reabilitação estrutural / sísmica de edifícios na cidade de Lisboa –
A reabilitação estrutural e sísmica da maioria dos edifícios de Lisboa não está enquadrada
por regulamentação aplicável. A atividade a desenvolver no presente projeto será
organizada segundo três linhas de ação: i. definição de medidas conducentes à redução da
vulnerabilidade sísmica das construções antigas em Lisboa; ii. ações de formação dos
quadros técnicos da autarquia em domínios conexos com a segurança estrutural e sísmica;
iii. apoio de consultoria aos serviços e técnicos da autarquia.

 Projeto REHABTOOLBOX Parte II – Aplicar e monitorizar os resultados do Projeto de
Técnicas Pouco Intrusivas de Reforço Estrutural de Edifícios Antigos (financiado pelo QREN)
em contexto real, à escala do edifício/quarteirão.

 ITE municipal: Inspeção Técnica dos Edifícios do património habitacional municipal –
Caracterização do nível de estado de conservação da totalidade do Património Municipal
edificado com uniformização de critérios e registo informático único desta informação,
garantindo a qualidade de dados para a sua correta utilização no âmbito da determinação
do preço técnico das frações, da avaliação do risco sísmico e ações preventivas a
implementar e atualização do valor patrimonial do bem.

 Mapeamento de risco sísmico para o edificado – Pormenorizar a carta de risco sísmico e
identificar os edifícios mais sensíveis em todos os instrumentos de gestão territorial.
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6.2 Melhoria da sustentabilidade energética dos edifícios

 Instrumentos de financiamento – Criação de instrumentos de financiamento para
apoiar as intervenções de reabilitação urbana visando a melhoria da sustentabilidade
energética dos edifícios. Estes instrumentos deverão dar resposta ao financiamento de
intervenções mais integradas, bem como apoiar intervenções individuais promovidas pelos
proprietários, configurando uma nova geração de programas comparticipados.

 Caderno E21 – produção de um Caderno de Encargos versando a sustentabilidade, para
definição dos projetos (construção e reabilitação) de edifícios e futura manutenção. Esse
caderno de encargos, “Caderno E21”, refletiria diretrizes obrigatórias e o espectro de
materiais e equipamentos aconselháveis a um desempenho sustentável dos edifícios e à
futura manutenção. Essas diretrizes seriam adaptadas como normas para a elaboração de
projetos quer de produção interna à CML, quer encomendados a empresas externas.

 Contrato Performance – Programa piloto de implementação Contrato Performance com
operador de referência num bairro da cidade.

 Programa-piloto Escritórios/Comércio – Programa-piloto de promoção eficiência energética
nos edifícios de escritórios (Exemplo: Zona central de Lisboa) ou em Centros Comerciais.

 Mais energia menos carbono – Desenvolver projetos Nearly Zero-Energy Buildings
(NZEB), com características arquitetónicas locais aliadas à tecnologia, de modo a valorizar a
identidade e a imagem da cidade existente. Esta solução tanto pode ser a construção de
uma nova ‘pele’ que reduza os consumos e possibilite a produção de energia, como pode
sugerir a construção de um edifício novo ou uma intervenção no espaço público envolvente
(por Exº, transformar a Avenida da República numa Avenida NZEB).

 Eco-Transformer Architecture – Conceção e transformação de edifícios de forma totalmente
inovadora, através da criação de um sistema arquitetónico móvel que permite a
reconfiguração da geometria parcial ou total das fachadas, produzindo alterações dinâmicas
das formas dos edifícios, mediante sistemas mecânicos e eletromagnéticos, alimentados
energeticamente por componentes fotovoltaicos. A patente encontra-se sob registo
pertencente à parceria entre a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade Nova de
Lisboa.

 Reabilitação energética de bairros sociais – Tem por objetivo introduzir sistemas solares
térmicos em bairros sociais, conseguindo assim um duplo impacto: redução de emissões
devidas ao consumo de energia fóssil e diminuição de custo de vida para os utilizadores de
habitação social.

 Monitorização de consumo/desempenhos energéticos:

o Smartgrids – Conceber smartgrids (redes inteligentes) para monitorizar
consumos/desempenhos energéticos à escala urbana.

o Monitorização e acompanhamento das instalações municipais eletricamente
abastecidas em média tensão – Mensalmente são avaliados os perfis de consumo
das instalações e identificadas medidas de melhoria ao nível da gestão e
utilização do edifício. Num futuro próximo a análise de consumos deverá ser
complementada com a instalação de sistemas de monitorização em tempo real.
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6.3 Reabilitação de áreas e edifícios degradados

 Reabilitação exemplar de um quarteirão da Baixa Pombalina – reabilitação e revitalização
pouco intrusiva e amiga do Património dum quarteirão pombalino, incluindo a melhoria do
desempenho e a mitigação do risco sísmico. O projeto deverá constituir um exemplo, tendo
em vista os requisitos das três vertentes da sustentabilidade: i) social, ajudando a
salvaguardar imóveis de grande valor enquanto objetos culturais e referências identitárias,
proporcionando habitação de qualidade e localização central e facilitando a renovação do
tecido social da Baixa e da estrutura demográfica da sua população; ii) ambiental, ao
"construir no construído e com o construído" evitando os consumos de materiais e energia e
a produção de entulhos associados à construção nova; iii) económica, funcionando como
âncora para a revitalização da Baixa e a fixação de novas atividades, face ao conhecido
efeito multiplicador deste tipo de investimento.

 Reabilitação urbana de núcleos históricos – Identificação e sistematização das caraterísticas
geotécnicas e construtivas de edifícios nos Núcleos Históricos de Lisboa, para definição de
propostas de intervenção-tipo no espaço público e de consolidação e reforço estrutural
como medida de prevenção de riscos e melhoria do desempenho energético-ambiental dos
edifícios. Capacitação de empresas e operários especializados nas intervenções de
reabilitação.

 Reabilitação 100 – Reabilitação emblemática de 100 edifícios privados com localização
estratégica, através de obras convencionadas/coercivas.

 LxData_Aplicação móvel para apoio aos processos de urbanização – O objetivo deste
projeto é conceber uma aplicação para dispositivos móveis que permita o acesso a dados
sobre a caracterização dos edifícios existentes nos centros urbanos, que reduza o tempo
para obtenção dos dados necessários para informar um projeto de arquitetura sobre o
edifício/local em causa, facilite as tarefas de inspeção ou fiscalização dos técnicos
municipais, mediante o uso de tecnologias móveis como smartphones e tablets.

 Reabilitação para arrendamento municipal – Reabilitação e colocação no mercado de
oferta habitacional municipal para arrendamento. O arrendamento urbano municipal
deveria ser mais diversificado, não se limitando apenas ao arrendamento social (por
natureza deficitário), garantindo um equilíbrio financeiro global através dos lucros obtidos
pela colocação de imóveis municipais no mercado livre de arrendamento. Esta medida
permitiria oferecer habitação a diferentes estratos da população, designadamente jovem,
mantendo as mais-valias imobiliárias, oferecidas aos particulares na venda de habitação a
custos controlados, na posse do município e contribuindo para a regulação do mercado de
arrendamento. Esta garantia de retorno financeiro permitiria ainda a reabilitação dos
imóveis devolutos municipais.

 Reabilitar sem destruir – Implementar algumas ações de baixo custo para reabilitar sem
destruir, destinadas principalmente a áreas urbanisticamente desqualificadas, como as
AUGIS, em Lisboa e arredores, constituídas muitas vezes por edifícios pouco qualificados,
cujo sistema construtivo de caracter permanente (estrutura em betão armado) e dimensões
(por vezes atingem 6 pisos e mais) dificultam a tradicional (e dispendiosa) solução de
destruir tudo para construir de novo.
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6.4 Formação e qualificação de agentes do sector

 Projeto ‘Estaleiro-Escola’ – Realização de ações de formação em “estaleiro”, permitindo
conjugar os conhecimentos teóricos com a prática da reabilitação em edifícios/quarteirões
que ficariam reabilitados no final da formação, estrategicamente selecionados para
maximizar a aprendizagem e o impacto da sua reabilitação.

 Projeto ‘Formação de encarregados / encarregados gerais em escolas
técnico-profissionais’ – No setor da reabilitação/conservação as necessidades são muito
diferentes da construção nova, o que implica competências distintas. O projeto propõe
ações de formação para encarregados em escolas técnico-profissionais, adaptadas às
necessidades específicas da reabilitação de edifícios.

 Formação avançada em técnicas de reabilitação estrutural de paredes de edifícios
antigos – Elaboração de documento (manual) de referência com as principais anomalias
estruturais, técnicas de inspeção e diagnóstico e técnicas de reabilitação de paredes e
fundações de edifícios antigos, com ênfase para as paredes de alvenaria de pedra
tradicional. O documento servirá de base a ações de formação avançada de técnicos da CML
e de empresas de construção que pretendam obter formação na área de reabilitação
estrutural de edifícios antigos.

 Mobilizar os centros de formação – Mobilizar os centros de formação existentes em torno
de uma estratégia comum de formação que apoie a qualificação e reorientação do setor da
construção para reabilitação do edificado.

 Qualificação dos projetistas e dos técnicos na área da conservação e reabilitação –
formação específica dirigida ao aumento da qualificação dos projetistas e dos técnicos na
área da conservação e reabilitação. Tendo em conta que a qualidade da conservação
depende diretamente da qualidade do processo de conhecimento prévio, serão
desenvolvidos os seguintes conteúdos: i) bases para a elaboração de estudos prévios para a
reabilitação do património arquitetónico; ii) estruturação de documentos de referência para
organizar o processo de conhecimento necessário e base para o processo de representação
(do desenho aos dados a ter em conta, por diversas disciplinas).

 Certificação das profissões – Projeto que visa a certificação das profissões (+ de 100) na
construção que permita promover a qualidade da intervenção de reabilitação mediante a
certificação dos seus agentes.

6.5 Conhecimento / boas práticas

 Observatório de risco sísmico – Constituição de uma estrutura de acompanhamento
municipal e com Instituições universitárias e promotores da área da construção para
acompanhar e detetar situações anómalas.

 Risco sísmico – Conjunto de estudos que visam a identificação e sistematização das
caraterísticas geotécnicas e construtivas e do estado de conservação dos edifícios de Lisboa
(antigos e recentes, e ao nível do edifício/quarteirão), bem como infraestruturas de
transportes (pontes, viadutos, túneis e outras estruturas integrantes das redes rodo e
ferroviária) e identificação dos fatores de ordem social, económica e institucional que se
colocam a uma política pública de mitigação do risco sísmico. Os estudos neste âmbito têm
por objetivos a avaliação da vulnerabilidade face ao risco sísmico, a definição de estratégias
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de intervenção (edifício/quarteirão) e de propostas de consolidação e reforço estrutural, o
mapeamento do nível de vulnerabilidade social e o apoio à tomada de decisões
fundamentadas visando a mitigação do risco, que permita não só a garantia de salvaguarda
de pessoas e bens, como o normal funcionamento da cidade em caso de catástrofe e ainda
o normal funcionamento das atividades sociais e económicas em situações de pós-sismo.
Esta caracterização das estruturas construídas poderá permitir ainda a melhoria do
desempenho energético--ambiental dos edifícios, a elaboração de manuais e especificações
de reabilitação para projetistas, informar as ações de formação dos técnicos do setor e
garantir a qualidade de dados cadastrais para a sua correta utilização no âmbito da
determinação do preço técnico das frações e atualização do valor patrimonial do bem e
atualização do IMI a cobrar.

 Eficiência energética – Desenvolvimento de estudos que permitam apoiar a reabilitação
térmica do edificado, nomeadamente, mediante o desenvolvimento de um modelo
integrado de projeto de sistemas passivos para a eficiência energética, a identificação de um
conjunto otimizado de medidas viáveis/acessíveis de reabilitação térmica e energética e o
suporte à decisão sobre quais as componentes de construção que deverão ser
substituídas/reabilitadas, que tenha potencial de aplicação em larga escala (territorial e
social) no município de Lisboa, e que estabeleça um equilíbrio ótimo, em termos de
rentabilidade, entre os investimentos efetuados e os custos de energia economizados ao
longo do ciclo de vida do edifício.

 ENERG-ACQUA: Comportamentos eficientes e sustentáveis no uso de recursos (água e
energia) – Estudo comparativo da eficácia de diferentes formas de monitorização e de
feed-back de consumos de recursos naturais (água e energia) na promoção de uma cidade
ambientalmente sustentável e eficiente na forma como os seus habitantes utilizam os
recursos, incentivando a utilização de recursos renováveis e a continuidade dos sistemas
naturais, aumentando a resiliência urbana através da promoção de medidas
comportamentais adaptativas.

 Escola sustentável – Com o presente projeto propõe-se aprofundar o conhecimento sobre
a utilização dos edifícios escolares e o potencial de gerar dinâmicas que influenciem o
desempenho energético e a sustentabilidade. A procura da sustentabilidade na reabilitação
e gestão dos edifícios escolares terá um duplo objetivo: reduzir o impacto ambiental dos
edifícios escolares, mas também a promover comportamentos mais responsáveis,
estimulando uma mudança cultural, necessária para alcançar objetivos integrados de
sustentabilidade.

 Adequação da reabilitação habitacional à procura atual – Estudos que permitam
aprofundar o conhecimento sobre as estratégias e produtos residenciais e dos padrões de
procura de habitação no contexto da atual crise económica e de transformações
sociodemográficas com impacto na procura de habitação e identificar as características
físicas preferenciais dos usuários, estabelecendo conexões entre o desenho urbano, as
soluções edificadas e o tipo de iniciativa permite identificar áreas de maior ou menor grau
de interesse por parte da população. Pretende-se com estes estudos criar conhecimento
que apoie as estratégias de atração e fixação de população em Lisboa.

 Projetos de outro futuro: construir no (e com) o construído – Na oportunidade de
responder aos novos desafios colocados no âmbito da habitação urbana como a
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reordenação e recomposição do agregado familiar, perante as alterações multiétnicas e
multiculturais aceleradas a que assistimos (outras comunidades, outros vizinhos) propõe-se
a realização de uma reflexão sobre novos modelos de intervenção reabilitadora,
formalizando possibilidades de projeto e estudando novas hipóteses de
heterofuncionalidades e de novas (hetero)tipologias na reabilitação de edifícios
pré-modernos.

 Recomendações técnicas para a reabilitação de edifícios na cidade de Lisboa – A
aplicação da regulamentação técnica da construção nas obras em edifícios existentes pode
conter exigências desadequadas ou ser omissa relativamente a algumas exigências. Neste
quadro, propõe-se o desenvolvimento de um projeto com os seguintes objetivos: definir
recomendações técnicas a cumprir nas obras realizadas em edifícios existentes; apresentar
exemplos de soluções construtivas que cumprem recomendações técnicas; desenvolver um
método para verificar a satisfação das recomendações técnicas. No projeto serão estudadas
as exigências de espaço e equipamento, segurança contra incêndios, acessibilidade,
proteção contra o ruído, economia de energia e isolamento térmico, e instalações técnicas.

 Valores de referência de preços para trabalhos de reabilitação de edifícios – Desenvolver
uma base de dados com valores de referência para os trabalhos mais correntes e
significativos na área da reabilitação de edifícios. Esta base de dados integrará fichas de
rendimentos, nas quais, para cada trabalho de reabilitação, serão identificados os recursos
associados (materiais, equipamento e mão-de-obra), os respetivos custos unitários e o custo
e preço do trabalho.

 Elaboração de relatórios sobre os valores histórico-patrimoniais dos edifícios sujeitos a
obras de reabilitação – Elaboração realizada por alunos de relatórios sobre os elementos
arquitetónicos e os sistemas construtivos que caracterizam os edifícios antigos, destacando
o que deve ser preservados, precavendo-se riscos de destruição de valores histórico-
patrimoniais durante as operações de reabilitação urbana. Do relatório constará também
um estudo sumário sobre a história da zona onde estão implantados.

 REVHISt: Revestimentos históricos: critérios e técnicas de conservação – Este projeto
propõe a definição de uma matriz de critérios de conservação de revestimentos para
edifícios históricos eruditos e vernaculares (até ao ínicio século XX), orientando a
implementação de uma intervenção qualificada e vocacionada para a salvaguarda destes
elementos construtivos.

 Avaliação do impacto económico e ambiental da corrosão na cidade de Lisboa –
Elaboração de um estudo sobre o impacto económico e ambiental da corrosão na cidade de
Lisboa. O estudo deverá abranger os custos diretos relacionados com a inspeção, reparação
e manutenção de estruturas e infraestruturas da cidade afetadas por problemas de
corrosão, bem como estimar os custos indiretos, tais como danos ambientais, o seu impacto
na vida e segurança das pessoas e bens. Tem também como objetivo propor a
implementação de tecnologias e métodos inovadores que contribuam para a redução do
impacto económico e ambiental da corrosão.

 Avaliação de danos em edifícios após a ocorrência de um sismo – O presente projeto
pretende contribuir para a atualização do Plano Municipal de Emergência de Lisboa,
propondo-se desenvolver as ferramentas necessárias para auxiliar a avaliação de danos em
edifícios correntes após a ocorrência de um sismo que afete a cidade de Lisboa, identificar
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possíveis medidas de atuação imediatas que permitam ultrapassar ou corrigir situações de
insuficiência ou de risco, elaborar diversas recomendações sobre a habitabilidade de
edifícios correntes e estabelecer um programa de formação dos técnicos deste Município.

 Bases para a elaboração de estudos prévios para a reabilitação de património: estruturas
metálicas – Projeto para dotar a cidade de Lisboa de uma ferramenta que permita a melhor
sistematização e qualificação para as intervenções de projetistas na área da conservação e
da reabilitação do património baseado em estruturas metálicas. Propomos formalizar as
bases para a elaboração de estudos prévios para a reabilitação do património; uma
estruturação de documentos de referência para organizar o processo de conhecimento
necessário e as bases para o processo de documentação e de representação (do registo, do
desenho aos dados a ter em conta, para integrar as diversas disciplinas do conhecimento no
processo de projeto).

 Divulgação de casos de sucesso na área da reabilitação urbana e património histórico –
Projeto que visa promover a divulgação de boas práticas, a troca de experiências e a
sensibilização para a reabilitação urbana e do património histórico.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser consideradas diversas ações visando assegurar as condições
adequadas para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Parcerias – Reforço da cooperação entre a Autarquia, empresas e outras entidades para
identificar, promover e executar programas de reabilitação; reforço da cooperação entre os
atores da cidade para a definição de um quadro legislativo e institucional favorável ao
investimento em reabilitação.

 Via Rápida para a Reabilitação – garantia de celeridade no processo de licenciamento e
redução dos custos de contexto.
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ACESSIBILIDADE PARA TODOS / MOBILIDADE INTELIGENTE E INCLUSIVAProjeto estruturante: Lisboa cidade acessível

1. Enquadramento

O fomento da mobilidade sustentável é uma prioridade, quer do ponto de vista ambiental e
económico, quer social. No espaço urbano, essa questão coloca-se com particular acuidade dada a
concentração de tráfego e os movimentos pendulares, com as respetivas consequências em termos
de emissões, qualidade de vida e funcionamento urbano. Lisboa tem ainda como agravante a sua
orografia, com implicações relevantes para a acessibilidade, em particular de idosos, crianças ou
pessoas com mobilidade condicionada. Uma intervenção global no domínio da mobilidade
sustentável e inclusiva na cidade de Lisboa, conjugando novas tecnologias, incentivo à utilização
de transportes coletivos, acalmia e moderação de tráfego e soluções de acessibilidade para todos,
articulada com intervenções de escala metropolitana, pode gerar importantes contributos para a
prossecução das metas da Estratégia Europa 2020 no que se refere à redução de emissões de
carbono. Terá ainda um efeito relevante em termos de combate à exclusão, otimização do
funcionamento e gestão das infraestruturas e melhoria da qualidade de vida e do ambiente urbano,
aspetos fundamentais da estratégia de desenvolvimento da cidade.

2. Eixos de intervenção

Para alcançar os objetivos de Acessibilidade para Todos / Mobilidade Inteligente e Inclusiva na cidade
de Lisboa, a intervenção terá de ser abrangente e tocar diferentes aspetos da mobilidade e
acessibilidade urbanas, de forma sinérgica e integrada, que vão desde a aposta na redução da
dependência energética e das emissões e da melhoria da gestão do tráfego e da logística urbana, à
promoção dos meios suaves de locomoção e da acessibilidade, sem esquecer a criação de
conhecimento e promoção de boas práticas. Para tal, a intervenção deve contemplar diversos eixos
de ação complementares:

 Mobilidade sustentável e inclusiva

 Micrologística e logística urbana

 Mobilidade suave ciclável

 Mobilidade suave pedonal / Acessibilidade para todos

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas entidades,
que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.
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ACESSIBILIDADE PARA TODOS / MOBILIDADE INTELIGENTE E INCLUSIVAProjeto estruturante: Lisboa cidade acessível

Mobilidade sustentável e inclusiva

Lisbon Smart City Program
DMTT

CITELIS: Controlo inteligente de tráfego de Lisboa
DMTT

Adaptive Open Traffic Management System
ISEL-IPL

Mobilidade elétrica em Lisboa
E-NOVA

Rede de larga escala de dispositivos multiusos sensíveis ao movimento e de baixo custo
ISCTE-IUL, FCT-UNL

Plataforma de serviços e produtos da mobilidade
EMEL

Fiscalização de estacionamento por leitura de matrícula
EMEL

CITY VEECO
ISEL-IPL

Corredores da TCSP
DMTT

Sinalização indicativa
DMTT

Micrologística e logística urbana

Plano de logística urbana para os bairros históricos de Lisboa
PM

Gestão das cargas e descargas
EMEL

Geração de atividade logística por sector de atividade
IST-UTL

Mobilidade suave ciclável

Eco-pista ribeirinha Algés-Expo
FCSH-UNL

Pista ciclável no Lumiar
CALL

Lisboa-Ciclo-Metro
IGNITE

Melhoria e integração das vias clicáveis existentes
UL

Promoção das bicicletas elétricas
IST-UTL

Uso turístico e estudantil de bicicletas na cidade de Lisboa
FCSH-UNL

Sistema de Bike-Sharing elétrico
EMEL

B-Energy
FA-UTL

Mobilidade suave pedonal / Acessibilidade para todos

Lisboa amiga - Percursos para todos
IGNITE

Elevador do Corpo Santo
CALL

INCLUI
FA-UTL

Passagem pedonal e ciclável sobre a A5
PAUEV

Moderação da circulação e apoio à mobilidade pedonal na Baixa e Centro Histórico da cidade
DMTT

Conhecimento/boas práticas

Mobilidade urbana, redes e interfaces
ISCTE-IUL, FA-UTL
IST-UTL, ISEL-IPL

Rede ciclável na cidade e comportamentos associados
ISCTE-IUL, FA-UTL

Rede pedonal de espaço público
ISCTE-IUL

Move to Well Being
IST-UTL

MobiNotes: notificações de mobilidade
ISEL-IPL
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3. Principais parceiros a envolver

 Operadores de transportes e estacionamento

 Operadores logísticos

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Empresas novas tecnologias/TIC

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programa regional

Outras fontes:

 Ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável

 Programas de Cooperação

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Lisboa cidade acessível - Implementação do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, cuja
estratégia se orienta para três objetivos específicos: impedir a criação de novas barreiras,
promover a adaptação progressiva dos espaços e edifícios existentes e mobilizar a comunidade
para a criação de uma cidade para todos. Intervém em cinco áreas operacionais, que resultam
do cruzamento das exigências legais com as competências municipais: 1) Via pública, 2)
Equipamentos municipais, 3) Fiscalização dos particulares, 4) Articulação com a rede de
transportes públicos e 5) Desafios transversais (entre os quais se contam a formação e o turismo
acessível).

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Mobilidade sustentável e inclusiva

 Lisbon Smart City Program (por exº. no Polo Empresarial e Tecnológico de Carnide) –
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Propõe-se instalar em Lisboa a cidade sustentável e inteligente do futuro, através do
desenvolvimento, teste e introdução de soluções integradas de energia e mobilidade, bem
como de tecnologias, produtos e serviços relacionados. Este projeto contará com o
envolvimento de cidadãos e da comunidade, empresas, organizações de investigação e
desenvolvimento e entidades públicas.

 CITELIS: Controlo inteligente de tráfego de Lisboa – Visa melhorar a gestão e a segurança do
trânsito de Lisboa, através de diversos subsistemas implementados, tais como sistemas
centralizados de semáforos, câmaras de TV, cinemómetros (radar, semáforos acionados por
controladores de velocidade e dos painéis de mensagens variáveis, etc.). Outros objetivos
deste sistema são a melhoria das condições do tráfego, a agilização da manutenção dos
semáforos, a melhoria das condições ambientais e a redução do consumo de energia.

 Adaptive Open Traffic Management System AOTMS (Reference Implementation) –
Desenvolvimento e validação de arquitetura aberta num quadro de serviços (arquitetura
SOA) para o sistema integrado e adaptativo de gestão inteligente de tráfego. A concretização
de novos serviços de mobilidade inteligente passa pela necessidade de integrar novos
sistemas que terão que interoperar com existentes e novos que venham a ser adotados. Os
sistemas TMS existentes são dependentes de um único fornecedor (integrador), o que não
permite o desenvolvimento de processos de inovação num quadro competitivo e
potenciador de envolvimento de pequenas e médias empresas (PME) da área das TIC.

 Mobilidade elétrica em Lisboa – Estratégia para adoção de veículos elétricos na cidade de
Lisboa, que conta já com 514 pontos de carregamento na cidade.

 Rede de larga escala de dispositivos multiusos sensíveis ao movimento e de baixo custo
– Instalação de uma rede de larga escala de dispositivos multiusos de baixo custo com
base em componentes sensíveis ao movimento de alta precisão com vista à obtenção de
informação exata e fidedigna e monitorização em tempo real e com alta precisão dos
movimentos terrestres (atividade sísmica) através da colocação dos dispositivos nos edifícios
e ruas da cidade de Lisboa. Esta rede deverá estar ligada a um sistemas de processamento da
informação, permitindo assim adquirir, pré-processar e utilizar a informação em “tempo
real”, para otimizar recursos, melhorar a qualidade de serviços, e monitorizar infraestruturas
críticas e o edificado em geral.

 Plataforma de serviços e produtos da mobilidade – Desenho e desenvolvimento de
plataforma informática, destinada a computadores, tablets e smartphones, que permita
aceder a informações, serviços e produtos, bem como efetuar reservas ou pagamentos de
serviços e produtos de mobilidade urbana da cidade de Lisboa.

 Fiscalização de estacionamento por leitura de matrícula – Estudo, análise e
desenvolvimento de sistema automático de fiscalização do estacionamento e circulação
(controlo das ZER) através de tecnologia de deteção, leitura e registo de matrículas.

 CITY VEECO – Desenvolvimento de um veículo de tração elétrica de baixa velocidade e
multiusos passível de ser utilizado nas zonas pedonais pelos Serviços Técnicos da CML.

 Corredores da TCSP – Estudo e desenvolvimento de dois corredores de transporte
coletivo em sítio próprio, de forma a responder às necessidades de deslocação de
utentes e residentes, tanto atuais como previsíveis, associados ao desenvolvimento
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urbanístico em curso.

 Sinalização indicativa – Alteração do sistema de sinalização indicativa da cidade com o
objetivo de encaminhar o tráfego para as vias com mais capacidade e onde os impactos
urbanísticos e ambientais são menores, e proteger do tráfego de atravessamento os bairros
residenciais, as áreas universitárias e as de concentração de atividades urbana.

6.2 Micrologística e logística urbana

 Plano de logística urbana para os bairros históricos de Lisboa – Implementação de um plano
de logística urbana que dê resposta às condições específicas dos bairros históricos de Lisboa.

 Gestão das cargas e descargas – Estudo e implementação de sistema inovador inteligente
para apoio à gestão e controlo das atividades de logística na cidade de Lisboa,
nomeadamente no que diz respeito à utilização racional de lugares de estacionamento na via
pública, especialmente reservados para o efeito. O sistema deverá detetar, verificar e validar,
em tempo real, a execução das ações de cargas e descargas de âmbito comercial, efetuadas
por viaturas registadas e previamente autorizadas.

 Geração de atividade logística por sector de atividade – Determinação das necessidades
logísticas para os diversos sectores de atividades na cidade de Lisboa. As necessidades
logísticas serão caracterizadas através de um conjunto de indicadores a determinar ao longo
do projeto.

6.3 Mobilidade suave ciclável

 Eco-pista ribeirinha Algés-Expo – Criação de um “eco eixo” ao longo de toda a faixa
ribeirinha entre Algés e a Expo, incluindo transporte público “verde” (de preferência
elétrico), passeio pedonal e ciclovia. Alguns troços deste eixo já possuem estas
características, visando agora garantir-se um percurso contínuo, nas três modalidades
(transporte público, via pedonal e ciclovia). Este eixo deve ser articulado transversalmente
com os bairros históricos.

 Pista ciclável no Lumiar – Construção de pista ciclável desde o Campo Grande até ao Novo
Parque Oeste.

 Lisboa-Ciclo-Metro – Disponibilização de rede de bicicletas em pontos estratégicos do
território da cidade, mediante a utilização de cartões pré-pagos. Na utilização de passes
intermodais, passe do Metro ou bilhete diário, criar a possibilidade de utilização das
bicicletas mediante um valor simbólico adicional. Criação de um centro de manutenção de
bicicletas e uma rotina de recolha para manutenção. Disponibilização de suportes para
estacionamento seguro nos restantes pontos do metro/comboios/barcos que servem a
cidade.

 Melhoria e integração das vias cicláveis existentes – Melhoria do piso e da sinalização
horizontal/vertical das pitas cicláveis e implantação de locais de descanso cobertos.

 Promoção das bicicletas elétricas – O projeto visa desenvolver a utilização da bicicleta
elétrica, contemplando os seguintes aspetos: i) avaliação dos potenciais corredores e
percursos para a B.E.; ii) ações de sensibilização à população; iii) definição de modelos de
negócio; iv) estudos de viabilidade e análise custo-benefício.
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 Uso turístico e estudantil de bicicletas na cidade de Lisboa – Incentivar a utilização de
bicicletas junto de estudantes e turistas da cidade de Lisboa, qualificando a oferta e criando
rotas dedicadas que sigam os padrões de mobilidade destes públicos-alvo, quantificando a
procura e medindo os efeitos das ações a implementar.

 Sistema de Bike-Sharing elétrico – Implementação de um sistema inovador de bicicletas
partilhadas (Bike-Sharing) com recurso a bicicletas elétricas. Considerando a instalação de
"estações" em locais estratégicos de especial relevância turística, maioritariamente servidos
por vias cicláveis e coincidentes com os principais eixos da cidade (por ex., Arco Ribeirinho
Algés-Expo; Eixo Central Baixa-Entrecampos; Ligação às Colinas Bairro Alto-Castelo).

 B-Energy – Desenvolvimento de um dispositivo de acumulação de energia, a ser integrado na
bicicleta, que permita acumular a energia produzida pelo utilizador do veículo durante a sua
deslocação pela cidade, permitindo a sua utilização como carregador de dispositivos elétricos
pessoais.

6.4 Mobilidade suave pedonal / Acessibilidade para todos

 Lisboa amiga - Percursos para todos – Criação de uma rede de ascensores como resposta as
características morfológicas da cidade, de modo a vencer os desníveis físicos existentes e
promover uma mobilidade mais franca e cómoda aos cidadãos, proporcionando uma maior
equidade e qualidade no seu viver quotidiano. Por exemplo, elevadores na zona do Castelo,
de Alfama e da Graça.

 Elevador do Corpo Santo – Para ligar a cidade beira-rio à Alta da Baixa, propõe-se a
criação de um novo itinerário, que parte desde o interface do Cais Sodré, seguindo até ao
Largo do Corpo Santo, subindo depois até à rua dos Duques de Bragança e ligando os Largos
do Chiado e S. Carlos.

 INCLUI – Analise e diagnóstico de patologias de acessibilidade em vários edifícios públicos da
cidade de Lisboa, com o auxílio de uma ferramenta já desenvolvida, com suporte analógico e
informático. Esse levantamento permitirá identificar as barreiras físicas e comunicacionais, e
encontrar soluções para a remoção das mesmas, tornando a sua acessibilidade e mobilidade
global e inclusiva.

 Passagem pedonal e ciclável sobre a A5 – O maior parque urbano da cidade de Lisboa
encontra-se fraturado por uma autoestrada (A5) com 8 faixas de rodagem. No âmbito da
promoção do Parque Florestal de Monsanto como espaço turístico, quer para servir a Área
Metropolitana de Lisboa, quer como atrativo para turistas estrangeiros, é fundamental a
minimização dos efeitos barreira e promover a facilidade de acesso ao parque a partir da
cidade.

 Moderação da circulação e apoio à mobilidade pedonal na Baixa e Centro Histórico da
cidade – Implementação de medidas que reduzam a pressão da circulação automóvel (tanto
os de transporte individual como os de transporte coletivo de passageiros e de mercadorias –
ligeiros e pesados), que melhorem a qualidade do ar e potenciem o seu usufruto pelas
pessoas, favorecendo ainda a mobilidade pedonal na zona da Baixa-Chiado e nas colinas do
centro histórico da cidade.
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6.5 Conhecimento/boas práticas

 Mobilidade urbana, redes e interfaces – Conjunto de estudos que visam aprofundar o
conhecimento sobre a mobilidade da população da Região de Lisboa, na sua relação com as
novas dinâmicas de reestruturação urbana e no que respeita aos padrões de mobilidade
laboral e comportamento dos atores sociais envolvidos, bem como no que respeita às
tecnologias e gestão de mobilidade, ordenamento do território e clima, alterações climáticas
e impactos no meio urbano, de modo a informar o desenvolvimento de modelos de
mobilidade urbana sustentáveis e inclusivos. Os estudos incidem ainda sobre as redes de
transportes coletivos e interfaces, nomeadamente no que respeita à acomodação do
tecido urbano em situações de limite e atravessamento por linhas infraestruturais pesadas,
qualificação do espaço público organizado a partir de nós de mobilidade coletiva, e
potenciação de espaços multimodais de escala internacional, na relação com a diversificação
e atracão de atividades de relevância.

 Rede ciclável na cidade e comportamentos associados – Aprofundar o conhecimento
relativamente à rede ciclável de Lisboa, no que respeita à ligação dos principais locais de
origem e destino da cidade, infraestruturas de transporte, zonas de acalmia de tráfego, tendo
em conta as experiências e boas práticas de outras cidades europeias e as práticas
quotidianas, necessidades e incentivos aos diversos tipos de utilizadores.

 Rede pedonal de espaço público – Aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a vida
social da cidade e a configuração dos espaços públicos, visando apresentar um projeto-piloto
de pedonalização de Lisboa – na sequência das recomendações da carta internacional
Walk21-International Charter for Walking – que abranja a área central da cidade
correspondente à designada "Lisboa das sete colinas" podendo mais tarde vir a ser alargado a
toda a cidade e respetiva envolvente.

 Move to Well Being: Avaliação dos níveis de bem-estar e segurança na mobilidade
focado sobre os utilizadores mais frágeis – O projeto pretende avaliar os aspetos sociais de
bem-estar e segurança associados à mobilidade urbana e às suas infraestruturas de suporte.

 MobiNotes: notificações de mobilidade – O sistema MobiNotes tem como objetivo
melhorar a mobilidade na cidade de Lisboa através do envio de informações de mobilidade
relevantes para os seus utilizadores.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Equacionar as questões da mobilidade de forma coordenada com os agentes de
transportes coletivos (Carris, Metro, Fertagus, etc.) e de inscrever os objetivos e orientações
para o desenvolvimento futuro da cidade nas suas estratégias de atuação.

 Pensar as questões da mobilidade a uma escala metropolitana.

 Programar de forma integrada a estratégia de intervenção do município nesta matéria com
os grandes projetos nacionais (ex. TGV, aeroporto).
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QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE URBANOProjeto estruturante: Lisboa cidade solar

1. Enquadramento

A melhoria da qualidade de vida e do ambiente urbano são fatores fundamentais, quer para manter
a população existente, quer para atrair nova população. Neste âmbito, Lisboa tem de aproveitar
todo o seu potencial e reforçar as vantagens oferecidas pela centralidade, pelo seu património
cultural, edificado e paisagístico, diminuindo, simultaneamente, os seus inconvenientes. Assegurar
a qualidade de vida a todos os seus habitantes e do ambiente urbano na totalidade do seu
território são desígnios que a cidade tem de almejar se pretende reduzir as assimetrias e assumir-se
como um lugar atrativo para viver para todos os setores da população.

2. Eixos de intervenção

Para alcançar os objetivos de melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano na cidade de
Lisboa, a intervenção terá de ser abrangente e tocar diferentes aspetos como sejam a rede de
equipamentos, a melhoria do espaço público, as intervenções visando a sustentabilidade ambiental
da cidade e ainda um eixo de conhecimento e boas práticas. Para tal, a intervenção deve contemplar
diversos eixos de ação complementares:

 Rede de equipamentos

 Espaço público

 Sustentabilidade Ambiental

 Conhecimento/boas práticas

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.
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QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE URBANOProjeto estruturante: Lisboa cidade solar

Rede de equipamentos

Consolidação, racionalização e rendibilização da rede de equipamentos
IMOE, CALL

Dispositivo de segurança de Lisboa
PU

Espaço público

Requalificação da Madragoa
DMPRGU

Requalificação da Doca de Pedrouços
DPRU

Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina -Cais do Sodré/Corpo Santo
DPRU

Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina- Campo das Cebolas/Doca da Marinha
DPRU

Jardins da Cidade
FCSH-UNL, ISA-UTL

Corredores urbanos verdes
CALL, PAUEV

Sustentabilidade Ambiental

Implementação dos Planos de Ação da Agenda 21
FCT-UNL

Gestão dos consumos de água e energia
AECOPS, PAUEV,
FCT-UNL, IGNITE,
E-NOVA, LNEC

Paragem-ON
IGNITE

Desenvolvimento urbano sustentável: Aplicação no Campus da Universidade
UL

Projeto “Eco-Escola”
CALL

Protótipo IPL Casa sustentável
IPL

Semáforo do ruido e qualidade do ar
IPL

Grau de resiliência perante o risco de ocorrência de fenómenos naturais extremos
FCSH-UNL

Sistema de aviso de tsunamis
DMPRGU, IST-UTL

Abrigos antissísmicos
IPL

Rede integrada de coordenação para a proteção civil
ISEL-IPL

Conhecimento/boas práticas

Ambiente urbano/Clima urbano
E-NOVA

Urban Efficiency: Evaluation Tool
FA-UTL

Eventos extremos hídricos no contexto de alterações climáticas
ISCTE-IUL, LNEC,
FCT-UNL, FA-UTL

Gestão da água e do território de uma forma integrada
LNEC, IGNITE,E-NOVA

MONTEJO
ISEL-IPL

Solos contaminados
IPL

Resíduos sólidos alimentares
IPL

Plataforma para a determinação (…) de investimentos em infraestruturas "verdes" (…)
CALL

Monitorização da qualidade ambiental
FCT-UNL, CALL

Informação/divulgação
AERLIS, IGNITE
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3. Principais parceiros a envolver

 Proteção Civil

 Empresas do sector energia, água, saneamento básico, recolha de resíduos e reciclagem

 Associações e comunidades locais

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Escolas

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programa regional

Outras fontes:

 Ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável

 Life

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Lisboa cidade solar: produção de energia em larga escala em meio urbano –

O Plano de Ação Solar para Lisboa, inserido na Estratégia Energético Ambiental de
Lisboa e já iniciado com a produção de uma carta do Potencial Solar de Lisboa com um
horizonte de execução de 2010 a 2020, visa promover o potencial solar térmico,
designadamente para aquecimento das águas e a exploração de metodologias
inovadoras de aproveitamento de sistemas micro-produtores de energia no parque
edificado existente e a construir através de tecnologias de energia renovável e reduzir as
emissões de CO2 em mais de 20% até 2020.

Considerando que 28% de todas as coberturas de Lisboa estão otimamente orientadas
para o aproveitamento da energia solar, recebendo mais de 1600kWh/m2/ano de
radiação solar, livres de obstáculos e sombreamentos, existe um potencial de produção
590GWh/ano, ou seja 17% do consumo elétrico do Concelho de Lisboa. Adicionando a
este potencial as coberturas orientadas a Oeste, com radiação da ordem dos
1400kWh/m2/ano, será possível colmatar, no total, cerca de 40% das necessidades
elétricas de Lisboa através de tecnologias solares, o que constitui uma oportunidade
singular no contexto das cidades capitais europeias.
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6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.

6.1 Rede de equipamentos

 Consolidação, racionalização e rendibilização da rede de equipamentos – Consolidação da
rede de equipamentos, promoção do seu uso adequado e acessibilidade universal, com vista
à melhoria da qualidade de vida e da coesão social e territorial, bem como à criação de
condições para famílias com crianças ou pessoas idosas permanecerem ou ponderarem vir
residir para Lisboa. Este projeto terá por base a implementação da Carta de Equipamentos
da cidade de Lisboa e a congregação de parcerias com os atores sociais, desportivos e
culturais adequados.

 Dispositivo de segurança de Lisboa – O conceito do Dispositivo de Socorro da Cidade de
Lisboa (DSCL), compreende a i)Construção do Centro Estratégico de Prevenção e Socorro
(CEPS) nos terrenos da CIE em Chelas e que reúne as seguintes valências: Estrutura de
Comando, serviços de apoio do RSB, Departamento de Proteção Civil, Escola do RSB,
Companhia de Intervenção Especial, e parque dos veículos de reserva; ii) Construção do
Centro de Comando e Coordenação Operacional (CCCO) no antigo Restaurante Panorâmico
de Monsanto; iii) Implantação dos Postos de Socorro Avançados (PSA), em diversas
localizações na Cidade, através de construções novas ou da reorganização dos quarteis
existentes.

6.2 Espaço público

 Requalificação da Madragoa – A área de intervenção deste Programa será coincidente com
a do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Madragoa, atualmente em elaboração.
Prevê-se o restabelecimento da ligação deste bairro ao rio através de passagens
pedonais, a requalificação do espaço público com reordenamento de circulação e
estacionamento para melhoria de segurança, de acessibilidade e de mobilidade e a
renovação da infraestrutura de saneamento. Dada a carência de equipamentos sociais neste
bairro, prevê-se ainda o seu complemento, bem como a criação de estruturas que
proporcionem emprego e que sejam geradoras de empreendedorismo.

 Requalificação da Doca de Pedrouços – Reconversão integrada de duas áreas distintas: toda
a frente da doca de Pedrouços, área destinada para a futura marina de recreio (que
integrará as valências necessárias para a realização de grandes eventos nacionais e
internacionais de vela oceânica). A outra zona, constituída pela faixa ao longo da Av. Brasília
e os remates com os extremos nascente e poente, será destinada às acessibilidades,
estacionamento público, espaços verdes e construção nova.

 Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina - Cais do Sodré/Corpo Santo – Requalificação e
articulação entre os espaços públicos praça do Cais do Sodré (incluindo o Jardim Roque
Gameiro) polo das Agências Europeias-Estação do Cais do Sodré e terminal fluvial- praça do
Corpo Santo-Ribeira das Naus e área urbana a norte, nomeadamente o Chiado, promovendo
a sua relação com a malha urbana consolidada e com o Tejo, contrariando a sua
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descaracterização e otimizando as condições de circulação pedonal nesta área da cidade.

 Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina- Campo das Cebolas/Doca da Marinha – O projeto a
desenvolver no Campo das Cebolas/Doca da Marinha deverá, de acordo com os objetivos
que constam do documento estratégico Frente Tejo, considerar a articulação desta área da
cidade em complemento com a envolvente, nomeadamente o tecido consolidado da Sé e de
Alfama e o novo terminal de cruzeiros de Lisboa. De forma particular, deverão ser criadas
condições no espaço afeto à Doca da Marinha para a estadia de embarcações emblemáticas
e conceber a construção de um equipamento cultural nesta área.

 Jardins da Cidade – Requalificação do espaço físico dos "jardins de bairro" e reforço da
imagem identitária e da integração com a envolvente, bem como dos grandes jardins da
cidade (3 Jardins Botânicos, 1 Parque Botânico, 1 Parque Florestal e 1 Jardim Zoológico), que
servirão de suporte ao desenvolvimento de ações de promoção da educação e
consciencialização sobre a diversidade, o papel dos meios de subsistência sustentáveis e a
sua importância para toda a vida na Terra.

 Corredores urbanos verdes:

o Lumiar – Ligando o Campo Grande e o Parque Oeste, numa extensão de cerca de 2
Km ao longo Alameda das Linhas de Torres, propõe a plantação de cerca de 800
árvores, limitações ao tráfego, promovendo a melhoria da qualidade do ar,
reduzindo a impermeabilização e diminuindo o ruído.

o Vale de Alcântara – Criação de um Corredor Verde Urbano com funções de
regularização hídrica para controlo de cheias em Alcântara, drenagem atmosférica,
combate à ilha de calor e ligação pedonal e ciclável entre os corredores da Frente
Ribeirinha e o Corredor Verde Monsanto - Parque Eduardo VII.

o Periférico – Criação de um corredor verde urbano correspondendo à ligação entre o
Parque Florestal de Monsanto e a Área Metropolitana Norte de Lisboa, constituindo
um canal verde unificador entre territórios desqualificados, com impacte social
relevante pela criação de uma reserva de solos de capacidade de produção de
biomassa (hortas urbanas), bem como o controlo de reservas estratégicas de água
subterrânea.

o Vale Montanha – Desde a área planáltica do Areeiro até ao Rio Tejo, para Oriente, o
Vale da Montanha representa uma importante área estratégica em matéria de
retenção e infiltração de águas bem como um espaço fundamental para a
conservação de solos com elevada capacidade de produção de biomassa. O projeto
consagra a criação de uma bacia de retenção naturalizada para redução da ponta de
cheia na bacia, a criação de um percurso de circulação de distribuição de um Parque
Hortícola.

o Multifuncional Olivais – A construção de dois parques hortícolas nos antigos
viveiros da Avenida do Brasil e nos viveiros da Quinta do Conde Arcos exige uma
ligação entre eles, com a construção de uma ligação entre o Parque do Vale Fundão
e o novo Parque a Norte. Esta interligação destes parques, associada à matriz verde
existente na envolvente, tal como a Alameda da Encarnação, mas também para
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Norte o Parque Hortícola do Vale de Chelas e o Parque da Bela-Vista, vão
proporcionar um corredor estratégico multifuncional de grande importância na
cidade.

o Multifuncional Oriental – O Corredor Verde Oriental é uma ligação estruturante
potencial, entre o Parque da Bela-Vista e o Rio, passando pelo Parque Hortícola do
Vale de Chelas, Parque do Vale Fundão e Parque da Quinta das Flores. Envolve a
consignação ao uso de verde de áreas de miolo ainda restantes entre as mesmas,
sendo necessário criar-se uma ligação ciclo-pedonal sobre uma via rápida urbana
(Avenida do Santo Condestável). O Parque do Vale Fundão deve ser aumentado para
nascente à custa da qualificação de uma área para hortas e linha de água associada.

6.3 Sustentabilidade Ambiental

 Implementação dos Planos de Ação da Agenda 21 – Implementação de projetos articulados
contidos no Plano de Ação da Agenda21 que visam o desenvolvimento urbano sustentável
nos seguintes territórios: Bairro Quinta do Charquinho (Benfica), Bairro de Telheiras
(Lumiar), Bairro Padre Cruz (Carnide), Bairro PER da Ameixoeira (Ameixoeira), Bairro Quinta
do Reguengo (Charneca).

 Gestão dos consumos de água e energia:

o Eficiência energética em equipamentos municipais e espaços públicos – O âmbito
deste projeto refere-se à implementação de medidas de redução do consumo
energético em edifícios municipais, mas também em espaços públicos, quer através
da substituição de luminária na iluminação pública mas também pela semaforização.
A aposta em energias alternativas em espaços municipais, otimizando a Carta do
Potencial Solar é uma vertente a integrar, bem como a substituição integral da frota
municipal por veículos a gás ou elétricos, tirando partido da ampla rede de
carregamento elétrico da Cidade.

o Otimização energética e ambiental na recolha de resíduos – Otimização da recolha
de resíduos, através do investimento na melhoria do sistema de transporte a destino
final (construção de uma estação de transferência), bem como das condições da
recolha no que respeita aos meios de transporte (substituição e adaptação integral
das viaturas de recolha a fontes de energia alternativas) e ainda através do aumento
do aproveitamento da componente orgânica dos resíduos urbanos (criação de
"pequenas centrais de compostagem" para resíduos verdes provenientes de parques
e jardins municipais).

o Sistema otimizado de recolha de vidrões e papeleiras – Sistema de integração
de sensores nos contentores que permite redução dos custos da recolha dos
mesmos e, ao mesmo tempo, melhores condições de habitabilidade na cidade e
quantificação dos resíduos dentro destes contentores.

o Redução do consumo de água em edifícios públicos – Instalação de dispositivos
redutores de fluxo em edifícios municipais com elevados consumos de água,
nomeadamente nos duches, em instalações como as piscinas municipais e outros
equipamentos.



59

o Eficiência hídrica nos espaços verdes e espaços municipais – Conjunto de ações
concertadas visando a redução drástica do uso de água potável nos espaços verdes e
em espaços municipais, constituído por diferentes eixos: i) redução da necessidade
de água potável, substituindo-se o coberto de relvados e prados em zonas verdes de
baixa carga por prados biodiversos mediterrânicos; ii) construção de uma rede
canalizada de água reciclada a partir das ETARs da Cidade, para irrigação dos
maiores parques; iii) investimento na renovação de redes de rega obsoletas,
reduzindo as perdas e automatizando mecanismos de rega; iv) implementação de
mecanismos de recolha, armazenamento e disponibilização de águas pluviais e
residuais tratadas como material para sistemas de reutilização em autoclismos,
auxiliar em sistemas de arrefecimento e para rega e lavagens.

o Avaliação dos consumos de água em espaços verdes – Monitorização de todos os
espaços verdes da cidade a fim de qualificar estes espaços em termos dos seus
consumos e futuramente monitorizar os mesmos no que concerne às suas
necessidades hídricas a fim de regular o processo de rega de acordo com as
necessidades.

o Reutilização de águas tratadas, aproveitamento de águas pluviais – Projetos-piloto
nesta área.

 Paragem-ON – Paragem de autocarros autossuficiente em termos energéticos através da
instalação painéis fotovoltaicos na cobertura. A energia disponibilizada serviria a população
com pontos carregamento de baterias de telemóvel, de carros elétricos de deficientes,
painéis publicitários e iluminação.

 Desenvolvimento urbano sustentável: Aplicação no Campus da Universidade –
Desenvolvimento de um “Campus” mais sustentável e aplicação/teste do conhecimento
existente sobre o desenvolvimento sustentável (sistema de gestão ambiental para as
faculdades, gestão energética dos edifícios, sistema de gestão integrada de resíduos,
mobilidade sustentável e inovação social etc.). Promover projetos de investigação
relacionados com o desenvolvimento sustentável. Disseminar conhecimento sobre
desenvolvimento sustentável, mediante formação ao longo da vida sobre este tema para
professores, investigadores e funcionários.

 Projeto “Eco-Escola” – Projetos de sensibilização ambiental junto das escolas.

 Protótipo IPL Casa sustentável – Criação e construção de 3 protótipos de casas (à escala

real) para explorar o desenvolvimento e integração de tecnologias sustentáveis para
habitação tradicional e de baixo custo e difusão de formas de construir com menor impacto
ambiental e maiores ganhos sociais. Numa fase inicial os protótipos serão usados
inicialmente para simular a vivência de uma família de quatro pessoas e monitorizar o seu
desempenho não só do ponto de vista energético, mas também de gestão da água e
resíduos. Posteriormente os protótipos serão usados para testar a eficiência de novos
materiais e tecnologias sustentáveis, para além de simultaneamente constituírem
alojamentos para estudantes do ISEL/IPL.
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 Semáforo do ruido e qualidade do ar – Instalar na cidade de Lisboa um sistema de
semáforos do ruído e qualidade do ar, começando por um bairro piloto e promover uma
campanha de educação ambiental. O sistema de semáforos do ruído condicionara a
circulação de veículos em certas zonas da cidade (sensível ou mista) tendo em consideração
o mapa de ruído e o regulamento do ruído e a qualidade do ar da cidade. Em simultâneo,
deverá ser desenvolvida uma campanha de sensibilização/educação ambiental com o
objetivo de formar e informar a população.

 Grau de resiliência perante o risco de ocorrência de fenómenos naturais extremos –
Implementar os objetivos de uma estratégia à escala da comunidade nos bairros
degradados da cidade de Lisboa, de maneira a reduzir a vulnerabilidade ao desastre,
aumentar a consciência da necessidade de aplicar medidas de precaução, dotar as
comunidades de mecanismos de prevenção e fomentar a participação na resolução dos
seus próprios problemas.

 Sistema de aviso de tsunamis – Dotar a cidade de um sistema de aviso de tsunamis,
tendo como base a rede de sismógrafos, que avalia o sismo em termos de profundidade e
intensidade, poderá ser calculada a probabilidade de ocorrência de tsunami. Para além do
alerta à população, ter em conta a informação e preparação da mesma para reduzir o
número de vítimas em caso de ocorrência de tsunamis.

 Abrigos antissísmicos – O projeto consiste na seleção das zonas da cidade de Lisboa que
devem ser objeto da construção de abrigos antissísmicos, delimitando-as e caracterizando a
população residente e visitantes, definindo locais para a implantação de cada abrigo em
cada uma das zonas selecionadas e estudando um protótipo de abrigo numa das zonas mais
sensíveis (prioritárias).

 Rede integrada de coordenação para a proteção civil (RICC) – Desenvolvimento de uma
plataforma computacional que integre os mecanismos de coordenação e comunicação das
entidades envolvidas em atividades relacionadas com as operações da proteção civil.

6.4 Conhecimento/boas práticas

 Ambiente urbano/ Clima urbano – Estudo da Ilha de Calor e parâmetros relativos à
qualidade do ar e condições de conforto na cidade. Projetos de previsão e monitorização da
qualidade do ar em diversos pontos da cidade, identificação de zonas de risco no que
concerne a inundações, etc..

 Urban Efficiency: Evaluation Tool – Análise e avaliação dos fatores condicionantes e
determinantes para a dinâmica e utilização dos espaços, dada a importância dos níveis de
conforto no espaço público na qualidade da vivência urbana.

 Eventos extremos hídricos no contexto de alterações climáticas – Estudos sobre os
efeitos das alterações climáticas no ecossistema estuarino e, consequentemente, na cidade,
nomeadamente, estudo dos impactes de cenários de subida do nível médio das águas do
Tejo por efeitos das alterações climáticas na estrutura urbana e na operacionalidade das
infraestruturas e serviços públicos, bem como restantes usos e funções urbanas e a
produção de indicadores objetivos e fundamentados, com vista a constituir a base de
implementação de estratégias de governança, planeamento e gestão sustentáveis.
Pretende-se identificar também as perceções sociais e avaliar as vulnerabilidades locais, a
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fim de desenvolver um quadro de adaptação municipal.

 Gestão da água e do território de uma forma integrada: Maior qualidade de vida, melhor
ambiente urbano e maior resiliência face à dinâmica climática – O projeto visa melhorar a
gestão integrada da água e do território na cidade de Lisboa, com reflexos na qualidade de
vida e do ambiente da cidade, no seu valor turístico, no funcionamento mais eficiente e
fiável dos sistemas e serviços urbanos e na resiliência de Lisboa face aos efeitos das
dinâmicas climáticas. Este objetivo será prosseguido através da adoção de abordagens
integradoras de várias dimensões, suportadas em novas metodologias e ferramentas
avançadas de suporte do trabalho técnico e dos processos de decisão técnica e política dos
serviços municipais e dos concessionários, num quadro de governança territorial multinível.
O projeto irá aprofundar e adaptar à cidade de Lisboa conhecimento específico
desenvolvido pelo LNEC em anos recentes, nomeadamente no quadro de projetos de I&DE
com cofinanciamento comunitário.

 MONTEJO: Monitorização de poluição no Tejo – Desenvolvimento de um sistema
permanente de monitorização de níveis de poluição no Tejo.

 Solos contaminados – Caracterização e registo cartográfico dos solos disponíveis na cidade
de Lisboa com o objetivo de identificar as possíveis utilizações. Elaboração de levantamento
dos solos contaminados na cidade e proceder à sua requalificação.

 Resíduos sólidos alimentares – Caracterização em termos qualitativos e quantitativos os
resíduos alimentares produzidos a nível doméstico, com o objetivo de identificar as
possíveis valorizações, nomeadamente a compostagem doméstica. Fomentar a utilização do
composto produzido em espaços verdes e nas hortas urbanas. Informar e sensibilizar a
população para o desperdício alimentar.

 Plataforma para a determinação e cálculo da viabilidade económica e benefícios (sociais e
ambientais) de investimentos em infraestruturas "verdes" e em recursos naturais –
Plataforma para avaliação (quantitativa, qualitativa e económica) dos recursos e serviços
naturais existentes no município, de forma a se poderem identificar novas oportunidades de
negócio.

 Monitorização da qualidade ambiental:

o Desenvolvimento de SPLRs para análise de terrenos contaminados e resíduos –
Desenvolver sistemas portáteis com ligação remota (SPLRs) para analisar terrenos
contaminados e resíduos, nomeadamente quanto ao seu conteúdo em metais
tóxicos, como chumbo e mercúrio, fornecendo ao operador indicações das
concentrações dos elementos e descarregar simultaneamente dados para um
sistema central para análise mais sofisticada a realizar posteriormente.

o Diagnóstico e monitorização de poluição atmosférica – Desenvolvimento de
sistemas para medir a poluição atmosférica / metodologias avançadas para a recolha
de dados e modelação ambiental, que recolherão dados sobre a qualidade do ar,
permitindo o desenvolvimento de mapas de alta resolução de qualidade do ar e
exposição a poluentes atmosféricos dos utentes da via pública, o seu controlo à
distância e a monitorização das medidas em tempo real. Propõe-se também a
possibilidade do todos os cidadãos lisboetas acederem a estes dados num



62

smartphone.

 Informação/divulgação:

o Para uma Lisboa sustentável – Criação e conceção de um espaço físico e
virtual que, com uma vertente pedagógica e lúdica, promova junto do grande
público (os cidadãos de Lisboa) uma atitude ambientalmente correta e a
sensibilização para as boas práticas ambientais e energéticas.

o Quiosque-Verde-Lisboa – Ponto de interação física da CML com o munícipe, para
as ações de sustentabilidade. Distribuiriam informações sobre como reduzir
consumos doméstico, como a energia e a água, conteriam exemplos de acessórios
para redução de fluxo de água, informariam onde reciclar, com mapas da cidade
com a localização onde se depositam resíduos mais específicos. Nos quiosques far-
se-ia também a promoção de campanhas e entrega de materiais específicos. Poderia
incluir ou ser pontualmente substituído por “quiosque eletrónico interativo”.

o Site www.lisboasustentavel.pt – Criação de um site de informação ao munícipe para
matérias de sustentabilidade e de divulgação das ações do município. Esse site
estabeleceria o link entre diversas entidades e os diversos projetos que a câmara
leva a efeito relacionados com o tema. Aí se divulgariam também “boas práticas”
para a construção e redução de consumos e divulgariam experiências internacionais
para o edificado e urbano, etc..

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser consideradas diversas ações visando assegurar as condições
adequadas para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Parceria e articulação entre agentes.

 Capacitação institucional e dos técnicos.
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REGENERAÇÃO URBANAProjeto estruturante: Regeneração BIP/ZIP 2020

1. Enquadramento

A regeneração das áreas degradadas ou em declínio da cidade é fundamental para a promoção da
coesão social e territorial, a qualificação global do ambiente urbano, o aumento da atratividade da
cidade e o cabal aproveitamento das oportunidades e recursos instalados. As áreas degradadas ou
em declínio de uma cidade apresentam geralmente um fenómeno de concentração de carências e
vulnerabilidades, que atua de forma complexa e cumulativa, deixando-as fora do processo global de
desenvolvimento da cidade. Para alcançar a sua regeneração, é essencial dar uma resposta integrada
aos múltiplos problemas em presença, englobando diversas políticas e objetivos sectoriais. Neste
contexto, uma intervenção neste domínio poderá enquadrar um conjunto alargado de objetivos
identificados para Lisboa no período 2014-2020, como por exemplo: promover o emprego e apoiar a
mobilidade profissional; promover a inclusão social e o combate à pobreza; investir na educação, nas
competências e na aprendizagem ao longo da vida; reforçar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação; melhorar o acesso, o uso, e a qualidade das tecnologias de informação;
proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos; promover o transporte sustentável e
superar os estrangulamentos em redes de infraestruturas.

A intervenção visando promover a regeneração urbana em Lisboa deve assim prosseguir uma
abordagem territorial integrada em territórios prioritários de intervenção. Essa abordagem
territorialmente integrada faz com que possam confluir na configuração de cada uma das
intervenções a desenvolver as temáticas e projetos apresentados de forma sectorial no quadro
das outras fichas de intervenção.

2. Eixos de intervenção

Uma intervenção ao nível das áreas e comunidades urbanas desfavorecidas ou em declínio deve
incidir prioritariamente nas áreas de maior concentração de carências sociais, económicas e
ambientais. Neste sentido, os BIP/ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária), oportunamente
identificados na cidade, serão os territórios privilegiados de intervenção. A Carta dos BIP/ZIP
identifica e delimita 67 Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP), com uma população
estimada de cerca 140.000 residentes. Estes são bairros ou zonas, públicos, privados ou mistos, são
áreas onde se concentram carências sociais, habitação degradada, falta de equipamentos e
transportes ou outras carências urbanísticas e ambientais e que por isso necessitam de uma
estratégia de intervenção municipal. O objetivo prioritário das intervenções nestes territórios é
assim a eliminação da fratura socio-territorial, no quadro de políticas de proximidade, que viabilizem
respostas a situações de carência social e urbanística que são um desafio para o bem-estar da
comunidade.
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Também face à natureza e complexidade dos problemas existentes nestes territórios, as
intervenções devem contemplar a experimentação e ações inovadoras como forma de lhes dar
resposta. Dada a sua complexidade, caracter integrado e base local, é necessário explorar e
desenvolver metodologias, novos modelos de governança e o trabalho em parceria. A intervenção
visando a regeneração urbana na cidade de Lisboa assim deve contemplar diversos eixos de ação
complementares:

 Territórios de intervenção

 Metodologias de intervenção

 Governança, participação e coordenação

 Partilha de informação, colaboração e trabalho em rede

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.

REGENERAÇÃO URBANAProjeto estruturante: Regeneração BIP-ZIP 2020

Territórios de intervenção

Intervenções integradas de regeneração urbana
CALL, FCSH-UNL

Regeneração urbana da Mouraria
GABIP-M

Uma "Praça em cada Bairro"
PU

Reabilitação física do espaço público e áreas comuns do Bairro PER da Travessa Sargento Abílio
ISCTE-IUL

Metodologias de intervenção

Intervenções socioterritoriais integradas
LNEC

Estudos de cor e processos participativos em intervenções de regeneração urbana
FA-UTL

Revitalização urbana com base nas atividades culturais
ISCTE-IUL

Memória social de bairros em re-habilitação e intervencionados
ISCTE-IUL

Governança, participação e coordenação

Programa-piloto para capacitação de freguesias
CALL

Lideranças no bairro
PHDS

Promoção da cidadania
PHDS

Criação e dinamização da Rede GABIP
PHDS

Monitorização e avaliação
PHDS, ISCTE-IUL

Partilha de informação, colaboração e trabalho em rede

Criação de plataformas de informação, participação e colaboração
PHDS

Contaminação BIP/ZIP
PHDS

Laboratório BIP/ZIP
PHDS
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3. Principais parceiros a envolver

 Organizações, associações e comunidades locais

 ONG, IPSS e Entidades da Rede Social de Lisboa

 Santa Casa Misericórdia de Lisboa

 AERLIS, UACS, ACL

 IAPMEI, AICEP e LNEG

 Gestores de espaços de incubação

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Agrupamentos Escolares

 Conselhos Municipais de Interculturalidade e Cidadania e da Habitação

 Juntas de Freguesia

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de valorização do território

 Acordo de Parceria/ Programa regional – valorizando operações DLOC

Outras fontes:

 Ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável

 Fundos JESSICA segunda geração

 Responding together

 Europa Criativa

 LIFE

 URBACT II e III

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Regeneração BIP/ZIP 2020 Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa – Com base no
diagnóstico e nos resultados já alcançados através das diversas iniciativas BIP/ZIP, pretende-se
construir uma moldura estratégica de intervenção que permita incrementar e articular a
resposta nos territórios prioritários. Pretende-se fomentar a cidadania ativa, a capacidade de
auto-organização e a procura coletiva de soluções através da participação da população na
melhoria das suas condições de vida nos territórios BIP/ZIP. Pretende-se ainda contribuir para
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uma imagem positiva destes espaços, de forma a permitir e reforçar a sua integração
harmoniosa na cidade, sem discriminações no acesso aos bens e serviços que a todos são
devidos, e criar um clima favorável ao empreendedorismo e à capacidade de iniciativa local. É
essa a matriz da estratégia de atuação nos 67 territórios BIPZIP, que agora se pretende estender
a médio e longo prazo.

A operacionalização da moldura estratégica para os territórios BIP/ZIP organizar-se-á em quatro
grandes eixos: Governança/Coordenação, Plataforma de Participação e informação, Iniciativa
Local, Programas de Desenvolvimento Local, a partir do qual surgem os projetos.

 Programas de Desenvolvimento Local (DELOC) – estabelecer, de acordo com o diagnóstico
da consulta pública da Carta BIPZIP, entretanto avaliado e atualizado, programas para cada
uma das quatro tipologias BIPZIP - Histórico, (Castelo, Mouraria, Alfama, Anjos, Pena, São
José/Santa Marta, São Paulo, Marvila Velha), Municipal (Padre Cruz, Boavista, Lóios,
Amendoeiras, Flamenga, Condado, Armador, Casalinho da Ajuda, Bairro 2 de Maio, Rio
Seco), AUGI (Grafanil, Quinta da Torrinha, Quinta da Mourisca, Sete Céus, Galinheiras,
Lumiar/Carnide, Quinta do Olival, Azinhagas dos Lameiros/ Torre do Fato), Outros/Mistos
(Horizonte, Cooperativas João Nascimento Costa e Carlos Botelho, Portugal Novo III,
Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo, Prodac, Bela Flor, Liberdade, Tarujo, Bairro S.
João de Brito/Pote de Água), que enquadrem respostas articuladas às necessidades dos
territórios e que funcionarão como o retorno/refluxo da base local;

 Governança/Coordenação - constituir e dinamizar unidades de suporte local – GABIP – que
garantam a cobertura de todos os territórios BIPZIP e estabelecer uma rede GABIP de
âmbito concelhio, tendo como objetivo a resposta à necessidade de coordenação e
articulação, na vertente institucional e de parceria, da própria CML e dos parceiros;

 Participação e informação - Implementação de sistemas de informação e participação
partilhados, que estruturem a rede e a abram a todos os cidadãos e proposta de sistemas
de diagnóstico e avaliação, que de forma independente, permitam acompanhar o processo,
avaliá-lo e incentivar a sua evolução

 Iniciativa Local - amplificação do atual Programa BIPZIP reforçando a capacidade de apoio
da iniciativa local nas áreas de intervenção estratégica já definidas, eventualmente em
outras a definir se a avaliação dos territórios assim o aconselhe, mas que aqui surgem como
projetos autónomos.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.
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6.1 Territórios de intervenção

 Intervenções integradas de regeneração urbana – Promoção de um conjunto de
intervenções integradas, em territórios que apresentem uma especial concentração de
carências, e que deem uma resposta local e territorializada aos problemas sociais,
económicos, físicos e ambientais em presença, a par com a promoção e valorização do
potencial em presença, nomeadamente em Bairros BIP-ZIP municipais, privados ou mistos –
por exemplo, Bairro das Galinheiras (AUGI); Bairros Padre Cruz, Boavista, 2 de Maio, Alto da
Eira (municipais); Bairro Horizonte, Portugal Novo e Cooperativas do Beato (Ex-SAAL).

 Regeneração Urbana da Mouraria – Continuação e consolidação da atual intervenção no
bairro da Mouraria integrando as seguintes áreas: i) intervenção no espaço público, ao nível
das acessibilidades e mobilidade no bairro; ii) revitalização e dinamização do comércio
local, tradicional e étnico, de forma criar clusters comerciais únicos nesta zona da cidade; iii)
atrair empresas de indústria criativa, artistas plásticos e outros atores culturais da cidade de
Lisboa e de todo o mundo, de forma a tornar o bairro um local único na cidade de Lisboa; iv)
resposta integrada e qualificada de capacitação para o mercado de trabalho, aumentando o
potencial de empregabilidade de pessoas desempregadas; v) reabilitação do espaço público,
ruas secundárias e escadas de acesso a artérias principais.

 Uma "Praça em cada Bairro" – Assegurar a coesão territorial e identitária de cada Bairro da
Cidade, valorizando um polo referenciador em cada um destes bairros, seja em espaço
público, equipamento social/comunitário e/ou de atividade comercial.

 Reabilitação física do espaço público e áreas comuns do Bairro PER da Travessa Sargento
Abílio (Calhariz de Benfica) – Reabilitação física do espaço público e áreas comuns do Bairro
PER da Travessa Sargento Abílio. A proposta preconiza uma melhoria da qualidade de vida no
concelho de Lisboa, pela via da reabilitação urbana, valorizando a interculturalidade e
promovendo uma cidadania ativa que possa reforçar a coesão dos vários agentes envolvidos
na área urbana do Calhariz de Benfica. A proposta permitirá o envolvimento de proximidade
entre a academia (ISCTE-IUL) e a autarquia, aproximando estudantes, docentes e
investigadores, com os técnicos municipais, numa ação de valorização do património
municipal recente.

6.2 Metodologias de intervenção

 Intervenções socioterritoriais integradas: Apoio e consultoria à montagem e
desenvolvimento de projetos – Propõe-se a preparação de planos de intervenção integrada
e o acompanhamento da sua aplicação em termos técnicos ou de monitorização, através da
mobilização de metodologias ativas e adequadas à especificidade de cada contexto de
intervenção. Na abordagem integrada serão acionadas as valências da arquitetura e
urbanismo, da construção, da economia e das ciências sociais.

 Estudos de cor e processos participativos em intervenções de regeneração urbana
integradas – A metodologia trabalha, numa perspetiva contextual, a função da cor e da
animação de fachadas na reversão de fatores de criticidade e na promoção de imagens
urbanas mais positivas e qualificadas. As populações visualizam antecipadamente os
resultados finais da reabilitação (simulações digitais de pontos de vista do quotidiano dos
bairros), otimizando a sua compreensão e a sua participação na escolha das hipóteses de
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solução. São ainda promovidas estratégias de comunicação e aproximação com as
populações das vizinhanças próximas e com a comunidade em geral. Propõe-se generalizar
esta metodologia às intervenções propostas pela CML e a elaboração de manuais de apoio à
sua utilização.

 Revitalização urbana com base nas atividades culturais/mobilizar as dinâmicas criativas de
base territorial – Promoção da regeneração e revitalização de áreas urbanas em declínio
com base na dinamização de meios criativos assentes na produção e consumo de bens
culturais. A partir da análise do desenvolvimento e da sustentabilidade de dinâmicas
territoriais assentes em meios criativos em diversos tipos de territórios urbanos em
declínio (zonas industriais e portuárias em reconversão, bairros históricos, bairros críticos,
zonas comerciais em reestruturação), incluindo a análise das suas lógicas de governança
específicas, pretende-se promover estratégias de intervenção pública para fazer face aos
desafios de transformação e sustentabilidade deste tipo de territórios.

 Memória social de bairros em re-habilitação e intervencionados – Parte-se do princípio
que só tomando em conta os fatores que contribuem para fixar as pessoas aos bairros
intervencionados e em re-habilitação, e bem como os fatores que podem dar qualidade
relacional de vida nestes, se pode obter processos de intervenção e requalificação bem-
sucedidos. Propõe-se estudar as relações com o lugar e com os vizinhos, relacionando estas
dimensões com as memórias sociais vividas dos bairros em transformação que os residentes
tradicionais detêm, e com as memórias em construção dos novos habitantes, e que estão
por sua vez relacionadas com memórias habitacionais anteriores.

6.3 Governança, participação e coordenação das intervenções

 Programa-piloto para capacitação de freguesias – Programa que, tendo por base o
contexto de reestruturação, apoie e teste as soluções de criação das competências
necessárias para uma intervenção integrada no seu território de políticas de inclusão e
coesão social, e que lhes permita dar resposta às exigências de novas formas de
governança emergentes (reforço da mobilização da sociedade civil, necessidade de
intervenções multissectoriais, etc.), de modo a reforçar a sua capacidade de intervenção
junto da população.

 Promoção da cidadania – Promover as iniciativas de liderança local e participação ativa dos
cidadãos e comunidade na vida do bairro e da cidade. Promoção de iniciativas pessoais e
coletivas para melhorar a convivência intergeracional e intercultural.

 Criação e dinamização da Rede GABIP – Constituição de Rede GABIP (Gabinetes de Apoio
aos Bairros de Intervenção Prioritária) Concelhia de que promova a articulação e
monitorização das diferentes iniciativas e resposta locais das unidades de suporte GABIP
existentes e a constituir. Tem como principal objetivo otimizar e potenciar os recursos e
ações locais, possibilitando uma resposta local mais eficaz através das diversas redes,
assegurando e fortalecendo as sinergias dos diversos atores e parceiros no desenvolvimento
comunitário no município. Os GABIP, juntando técnicos municipais, freguesias, associações
de moradores e outras entidades, têm-se revelado verdadeiras estruturas de co-gestão nos
bairros onde existem, constituindo uma forma inovadora de governança e participação das
comunidades na resolução dos seus problemas.
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 Monitorização e avaliação:

o Cluster BIP/ZIP – Reavaliação da Carta/BIP ZIP e nova caracterização dos BIP/ZIP
tendo em conta os Censos de 2011. Estabelecimento de um contrato ou protocolo
com uma entidade externa para o estabelecimento de um sistema de monitorização
do impacto do projeto a médio prazo, e que avalie e monitorize o projeto na
globalidade e em cada uma das suas intervenções, com o objetivo da sua contínua
melhoria e atualização. Esta monitorização deverá também contemplar o estudo das
áreas de influência dos territórios BIP/ZIP que permitam a constituição de
agrupamento de BIP/ZIP  que revelem interligação ou interdependência de carências
ou respostas para a determinação de estratégia e atuação comum.

o Plataforma Intermunicipal BIP/ZIP – Diagnóstico e monitorização das áreas de
fronteira em articulação com os concelhos limítrofes da cidade de Lisboa, para
preparação e aumento da eficácia da resposta intermunicipal.

o ARU BIP – Identificação, delimitação, programação e monitorização de Áreas de
Reabilitação Urbana (ARU) Sistemática em territórios BIP/ZIP.

o Avaliação da mudança social-territorial da Mouraria – A Mouraria tem sido alvo
de várias intervenções. Neste caso pretendemos avaliar os avanços conseguidos com
os últimos programas de intervenção, QREN e Plano de desenvolvimento
comunitário e social da Mouraria, aproveitando o conhecimento adquirido ao longo
dos últimos três anos no qual a equipa proponente desenvolveu um projeto de
investigação no terreno.

6.4 Partilha de informação, colaboração e trabalho em rede

 Criação de plataformas de informação, participação e colaboração:

o Portal BIP/ZIP – Plataforma on-line de partilha de informação sobre os territórios
BIP/ZIP. Partilha de informação com os cidadãos e entre as entidades das várias
edições do programa BIP/ZIP.

o Rede de Parceiros – Plataforma de parceiros e atores locais com o objetivo de
facilitar a cooperação nos territórios e promoção de diagnósticos locais em tempo
real.

o Rede de Serviços – Plataforma de contacto e articulação entre os vários serviços da
CML e outras entidades públicas, a intervir em territórios BIP/ZIP em vista de uma
programação e execução articulada.

 Contaminação BIP/ZIP – Partilha de projetos, iniciativas e experiências que contribuam para
o reforço da coesão sócio-territorial e melhoria dos ‘Habitats’ BIP/ZIP, entre os diferentes
GABIP. Dar continuidade às boas práticas das edições anteriores do Programa BIP/ZIP,
promovendo a sua disseminação por outros territórios. Sinalizar e promover a continuidade
de iniciativas de sucesso na esfera da Programação Municipal (UIT, DMHDS, DMAU, etc).

 Laboratório BIP/ZIP – Estrutura de pesquisa e colaboração em BIP/ZIP, entre diversos
núcleos e meios académicos e o tecido empresarial para a criação de novas respostas de
valor acrescentado para potenciar a iniciativa local.
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7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser considerados outros aspetos, visando assegurar as condições
institucionais adequadas, para potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Criação redes de parceria e comunicação, nomeadamente suportadas por plataformas de
informação com recurso a TIC.

 Reforço de política de proximidade para atingir maior credibilidade junto dos atores locais e
o alargamento da base de apoio local para diagnóstico, ação e gestão de proximidade.

 Reforçoda capacitaçãodos atores locais através de iniciativas de formação, nomeadamente
nas áreas do desenvolvimento comunitário, cidadania e empreendedorismo

 Monitorização e avaliação de resultados e dos processos, nos vários níveis de atuação
(Bairro/Freguesia/Concelho/Área Metropolitana).

 Reforço e animação das redes locais e da sociedade civil que possam estar na base do
lançamento de estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas próprias comunidades.

 Capacitação institucional, incluindo:

o Capacitação das freguesias para dar resposta às exigências de novas formas de
governança emergentes (reforço da mobilização da sociedade civil, necessidade de
intervenções multissectoriais, etc.) e que possam vir a reforçar a sua capacidade de
intervenção junto da população.

o Necessidade de quadros técnicos altamente qualificados e diferenciados para dar
resposta às necessidades de inovação social e de respostas territoriais integradas e
“bottom up”, que concretizam experiências de verdadeiro “grassroots
planning”,rompendo com as lógicas tradicionais de atuação setorial e “top down”.
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INCLUSÃO E COESÃO SOCIALProjeto estruturante: Integração da pessoa sem-abrigo

1. Enquadramento

Na cidade de Lisboa, a taxa de risco de pobreza em Lisboa era, em 2010, de 42,5% e, mesmo após as
transferências sociais, de 18%, o que equivale a quase cem mil pessoas. Trinta mil crianças e vinte e
cinco mil idosos estavam assim em risco de pobreza, números que em 2013 se terão agravado. Com
17,6% da população da cidade desempregada em 2012, a região de Lisboa também é a região do país
com o maior índice de desigualdade do rendimento em todo o país. No início de 2013, o número total
de desempregados oficialmente inscritos no IEFP era de 31.822 pessoas. A estes números acresce um
número significativo não inscrito em centros de emprego ou com vínculos precários de trabalho –
como falsos recibos verdes. Com 547.733 habitantes em 2011, a população de Lisboa estabilizou. Mas
há novidades demográficas: se permanece elevado o número de idosos (23,9%), o número de famílias
aumentou e o declínio demográfico começou a inverter-se, em especial no centro histórico. A
diminuição do afluxo de imigrantes ao país não diminui o impacto em Lisboa de uma comunidade
diversificada e ativa, constituída por cerca de 44 mil pessoas. O universo da multiculturalidade é no
entanto superior ao da imigração, pois inclui portugueses com diferentes origens étnicas e diferentes
tradições culturais e religiosas.

Para além da pobreza, do desemprego e do desequilíbrio da estrutura etária e social, outros fatores
ameaçam a coesão social em Lisboa: a falta de acesso a uma habitação condigna, à edução e aos
cuidados básicos de saúde, bem como ao exercício da cidadania, entendida como a liberdade de
intervenção e usufruto do espaço público sem discriminação nem violência.

As principais políticas e respostas de desenvolvimento social na cidade de Lisboa são implementadas
por três grandes instituições – o Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, a Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, hoje articuladas, na Rede Social de
Lisboa, com mais de 330 entidades, de diversas naturezas e dimensões, congregando uma
multiplicidade de recursos humanos e materiais, com prevalência de organizações não-
governamentais sob a forma de Instituições Particulares de Solidariedade Social.

A Rede Social de Lisboa aprovou em 2012 o Plano de Desenvolvimento Social para o triénio 2013-
2015, atingindo um patamar de implementação e integração cujo resultado esperado é uma maior
articulação de todos os atores.

2. Eixos de intervenção

A coesão social, a inclusão e o combate à pobreza têm de ser um objetivo subjacente a todas as ações
previstas num plano estratégico para Lisboa – o desenvolvimento da cidade e uma melhoria da
qualidade de vida, deve beneficiar todos os seus cidadãos.
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Ao estabelecê-lo como grande área temática da estratégia Lisboa 2020, há que definir eixos de
intervenção e prioridades que permitam a definição de metas de médio prazo, prevendo uma
implementação em contínuo, suscetível de adaptação e alteração a muito curto prazo.

Propõem-se quatro eixos de intervenção, cada um deles integrando vários projetos que contribuem
para um fim comum:

 Coesão social e acesso aos direitos sociais

 Emprego, economia social e solidária

 Cidadania e participação

 Cultura e Comunidade

Para cada um destes eixos foi identificado um conjunto de projetos, propostos por diversas
entidades, que se listam sumariamente no esquema seguinte e são detalhados no ponto 6.

INCLUSÃO E COESÃO SOCIALProjeto estruturante: Integração da pessoa sem-abrigo

Coesão social e acesso aos direitos sociais

Direitos das crianças e jovens
CALL, ISCTE-IUL, PHDS,

Direitos dos séniores
PU, IGNITE, IST-UTL,
ISCTE-IUL, PHDS, ESTSL-
IPL,
FA-UTL, FCSH-UNL

Direitos das pessoas com deficiência
PHDS, ISEL-IPL, ISCTE-
IUL
FMH-UTL, FA-UTL,
CNAD

Direito das comunidades imigrantes e/ou minoritárias
SJR, CMI, PHDS, ISCTE-
IUL

Igualdade de género
PHDS

Direitos das famílias
PHDS

Emprego, economia social e solidária

Empreendedorismo social
PHDS, CALL

Emprego, contributo individual para a sociedade
AERLIS, CALL, IPL

Economia solidária
CALL, PHDS, FCSH-UNL,
IPL
FCL, IGNITE, ESEGI-UNL,
PEV

Cidadania e participação

Equipamentos
PHDS

Participação
ISEGI-UNL, PHDS
FCT-UNL, CMI, IPL

Políticas transversais
PHDS, ESTSL-IPL
ISCTE-IUL, CALL

Cultura e comunidade

Cultura para todos
PHDS, FCSH-UNL

Cultura comunitária
PHDS, ISCTE-IUL,
IGNITE, ESCS-IPL
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3. Principais parceiros a envolver

 Rede Social de Lisboa

 Associações e comunidades locais

 Organizações do Terceiro Sector

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional – Universidades, Centros de
Investigação, Laboratórios de Estado

 Agrupamentos Escolares do Ensino Básico

 ARS Lisboa e Vale do Tejo

 Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social

 IEFP

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

 Juntas de Freguesia

 Câmara Municipal de Lisboa

4. Potenciais fontes de financiamento

De nível nacional:

 A incluir na ITI/áreas privilegiadas de intervenção da AML (trabalho em curso JML)

 Acordo de Parceria/ Programas nacionais de promoção inclusão social

 Acordo de Parceria/ Programa regional – valorizando operações DLOC

Outras fontes:

 Ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável

5. Projeto estruturante

Nesta temática foi identificado como projeto estruturante e emblemático, com capacidade de
arrastamento e de contribuir para a concretização desta intervenção, o seguinte projeto:

Integração da pessoa sem-abrigo – Definição e estabelecimento de uma estrutura de serviços e
infraestruturas que tenham como objetivo ultrapassar o limiar da pobreza que constitui a
condição de sem-abrigo envolvendo, nomeadamente:

• Implementar o “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA)”, para
reorganizar e otimizar a rede de equipamentos, implementar um modelo de
intervenção integrada de todos os agentes que na cidade trabalham com e para a
população sem abrigo, qualificar a intervenção existente e estabelecer plataformas
para ação de “Núcleos de Ação Local”;
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• Estabelecimento da “Unidade de Atendimento da Pessoa Sem Abrigo”, no âmbito da
Rede Social de Lisboa, para acolhimento, acompanhamento e encaminhamento das
pessoas sem-abrigo para a resposta existente mais adequada à sua situação, com o
objetivo de ninguém ficar mais de 24 horas na rua sem ser atendido;

• Estabelecimento da rede de “Núcleos de Apoio Local”, em diversos locais da cidade,
usando infraestruturas públicas já existentes para, em horário complementar, serem
centro de apoio, distribuição de alimentação e bens essenciais junto da PSA;

• Definição de uma estratégia para a plena integração da pessoa sem-abrigo na
sociedade, que considere as suas diversas vertentes – por exemplo saúde, habitação,
económica – cuja implementação individualizada seja efetuada pelo NPISA;

• Diversificação dos modelos de resposta à necessidade de habitação, do ocasional à
resolução definitiva, desenvolvendo e melhorando modelos já existentes ou
implementando modelos experimentais: reorganização da rede de alojamento
temporário para uma resposta de proximidade e escala humana; ampliar a rede de
"Casas primeiro", em oferta privada e municipal, para público-alvo diversificado;
apoiar a instalação de um "hotel social"; participar na implementação de modelos
experimentais

A iniciativa poderá ainda integrar:

• Plataforma solidária de apoio e combate à exclusão: balneário, roupeiro, posto
médico e alojamento sócio-solidário – Recuperação de edifícios devolutos para apoio
a pessoas em situação de vulnerabilidade, como os sem-abrigo (p. ex. área municipal
desativada de Alcântara-mar). O potencial da área e conjunto de edifícios a CML pode
e deve desempenhar uma ação positiva, útil e solidária contra a degradação da vida
humana.

• Casas primeiro – Projeto com o objetivo de apoiar, em 4 anos, 400 pessoas sem-abrigo
com doença mental, no acesso e manutenção de uma habitação estável e integrada na
comunidade. Utilizando uma metodologia de “housing first”, a tónica é colocada no
apoio às pessoas para saírem das ruas, não exigindo a participação prévia em
programas de tratamento ou reabilitação, mas considerando a casa como um ponto de
partida para um percurso de recuperação, autonomia e integração social.

6. Projetos

Para cada eixo da intervenção foi feito um primeiro exercício de listagem e aglutinação dos projetos
propostos que poderão contribuir para a concretização da intervenção, e que se apresentam
seguidamente.
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6.1 Coesão social e acesso aos direitos sociais

Este eixo inclui projetos que procuram proporcionar ou fomentar a equidade social, propondo
medidas concretas de intervenção junto de determinados grupos, contrariando vulnerabilidades que
poderão estar na origem da sua exclusão social, tais como i) direitos das crianças; ii) direitos dos
seniores; iii) integração da pessoa sem-abrigo; iv) direito das pessoas com deficiência; v) direito das
comunidades imigrantes e/ou minoritárias; vi) igualdade de género e vii) direito à alimentação.

 Direitos das crianças e jovens

o Educação – Estratégia e programas que assegurem condições básicas para a
frequência do ensino obrigatório:

 Combate à iliteracia e ao abandono escolar precoce – Realização de
formações de combate à iliteracia junto de populações carenciadas, com
baixo nível de escolaridade, e implementação de medidas de combate ao
abandono escolar precoce.

 Aplicação de medidas de redução do abandono escolar precoce – Um
estudo já realizado identificou a existência de problemas de articulação entre
entidades com intervenção na promoção da frequência escolar, a ausência de
algumas entidades potencialmente relevantes no processo (c.f. Câmaras
Municipais) e a inexistência de um plano de intervenção que assegure os
objetivos de redução de abandono escolar precoce definidos na agenda
2020. Este projeto visa a conceção de uma metodologia integrada de
combate ao abandono escolar precoce em Lisboa, superando as limitações
identificadas.

 Mecanismos de prevenção da violência em contextos escolares e urbanos:
integração socioeducativa e redes locais – Implementar um plano e medidas
de prevenção à violência, partindo do estudo das respostas locais às práticas
e atitudes violentas por parte de crianças e jovens.

 Programa de integração educativa e social – Dinamização da interação nos
diferentes níveis de ensino, universitário ao jardim-de-infância, de troca de
conhecimento e experiências, motivadores da progressão educacional e de
outras perspetivas socioculturais.

o Alimentação e saúde – Definição do perfil de saúde da população infantil e jovem,
tendo em consideração hábitos alimentares e estilos de vida, de um sistema de
acompanhamento da população e implementação de programas que assegurem as
condições básicas de alimentação e saúde.

o Tempos de lazer – A educação não formal, o acesso à cultura e ao desporto, como
processo de sociabilização e de participação cívica dos jovens; a sua disponibilização
de forma equitativa a todos quantos queiram dele usufruir, com especial atenção
àqueles que de outra forma a tal não tenham acesso, é uma estratégia de prevenção
ao risco de marginalização e um contributo para a formação cívica da futura
população da cidade.
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 Tempo útil – Com base num programa integrado, planeado para os diversos
níveis etários, estabelecer projetos de ocupação do tempo extracurricular da
população em ensino obrigatório, com atividades de apoio ao estudo,
desporto, cultura, participação cívica, articulando recursos públicos – desde
logo escolas e autarquia – e do terceiro sector; monitorizado e avaliado
periodicamente.

 Tempo de férias – Os períodos de férias na cidade é uma preocupação das
famílias, cuja capacidade de acompanhar e apoiar os menores é limitada; em
articulação com o terceiro sector, rede de equipamentos, estabelecer
programas alternativos de ocupação no tempo de férias.

 A "geração à rasca" em Lisboa: um estudo prospetivo – Realização de um
estudo prospetivo sobre a juventude do concelho de Lisboa. O estudo deve
integrar trabalho retrospetivo, um diagnóstico sincrónico e projeções no
futuro. Trata-se de analisar tendências e sinais de mudança na população
juvenil no que toca à condição perante o trabalho, principal meio de vida,
emprego, profissão, situação na profissão, grupo socioeconómico,
rendimento e grau de escolaridade.

 Direitos dos séniores

o Habitação – Estratégia de criação de condições de habitabilidade para diferentes
situações de independência, da total autonomia à necessidade de cuidados
permanentes:

 Casa do Sénior – Promoção de residências assistidas pelo município e IPSS,
nos bairros com maior incidência de idosos que constituam um polo de
dinamização do apoio e mobilização para esta faixa etária.

 Conforto dos seniores na habitação – Promover a realização de pequenas
obras em habitações de seniores, em situação de vulnerabilidade
socioeconómica, e a melhoria da utilização e adequação do espaço
habitacional às suas necessidades (mudança de lâmpadas, arrumação, etc.)
através de recursos da comunidade: voluntariado, relações de vizinhança ou
outros; apoio ao estabelecimento de “oficinas de bairro”. [desenvolver
“Acupunctura Urbana”].

 Habitação municipal assistida – Para evitar a institucionalização da
população sénior em lares de idosos, desertificando a cidade, urge propor um
novo paradigma habitacional: envelhecer em casa. Estudar-se-á o
funcionamento e características das “residências assistidas” para adaptação
aos edifícios municipais de habitação coletiva, transformando-os em
edifícios-residência, colmatando uma lacuna em termos de oferta
habitacional para classes mais desfavorecidas.

 Oferta integrada de serviços e produtos (apoio domiciliário a idosos e
pessoas com deficiência) – Alimentação, higiene, limpeza, companhia,
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monitorização remota de quedas, de situações de intrusão, ou de
emergência, e outros com a utilização de uma plataforma eletrónica para
apoio ao e-commerce especificamente destinada a esse segmento de
utentes.

 Outros modelos de habitar – Estudar e avaliar outros modelos de habitar,
promovendo aqueles que se verifiquem válidos e fiáveis, nomeadamente
sistemas de partilha inter-geracional (isolado/estudantes).

 Teleassistência – Alargamento das experiências de teleassistência, em
parceria com os operadores de comunicações móveis.

 Registo de saúde eletrónico em casas inteligentes – Desenvolvimento de
casas inteligentes que permitem prevenção de situações de emergência, uma
abordagem holística dos problemas de saúde. Será promovida a inovação e a
transferência de conhecimento para realização de sistemas de baixo custo
baseadas em "smartphone" ou "tablet" e redes de sensores inteligentes e de
tecnologias assistidas de baixo custo.

o Participação – Estratégia integrada de participação da comunidade sénior na vida da
cidade, através da criação de programas de ação específicos e desenvolvimento de
procedimentos colaborativos intergeracionais:

 Aprendizagem ativa para pessoas idosas ou com deficiência – Criação de
uma oferta integrada de ações de formação, de desenvolvimento pessoal e
de ocupação dos tempos livres dirigidas para idosos e pessoas com
deficiência. Para tal será utilizada uma plataforma eletrónica para apoio ao
e-Learning (e-blended learning) especificamente destinada a esse segmento
de utentes.

 Promoção da atividade física em idosos – Este projeto pretende, através de
um modelo de autorregulação, aumentar a atividade física nos idosos,
visando aumentar a autonomia funcional, a participação social e
consequentemente promover a qualidade de vida.

 Promoção de projetos intergeracionais – Estabelecimento de parcerias
diversas que fomentem o desenvolvimento de programas intergeracionais,
estabelecendo condições que favoreçam a sua implementação
nomeadamente através de medidas de descriminação positiva.

 Participação social – Participação em soluções para a sustentabilidade das
políticas públicas e combate à exclusão social através de dinâmicas de
voluntariado diferenciadas.
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 Outros projetos:

 Geriatria Mais – Plataforma Web de apoio à geriatria com o objetivo
de facilitar a comunicação entre entidades de cuidado e idosos,
incluindo um sistema de consultas médicas não presenciais, vídeos
alusivos a cuidados de enfermagem nas situações clínicas mais
frequentes na terceira idade, bem como informação entre
instituições que prestem cuidados de saúde e um sistema de
contratualização de cuidados de saúde para o subscritor. Existirá
ainda um fórum com questões e respostas por profissionais
qualificados que serão consultores nas áreas da saúde, psicologia e
jurídica.

 GO FAR – Trata-se de uma abordagem inclusiva de indivíduos com
determinadas capacidades e condicionamentos, levando os
profissionais envolvidos no projeto (reúne especialistas do ambiente
construído e da engenharia juntamente com os das áreas da saúde,"
fitness" e social) a colaborar com os utilizadores com idade de 65
anos ou superior, a fim de se desenvolverem estratégias que
conduzam, não só à prevenção de quedas no espaço exterior, como
ao incentivo desta comunidade a usufruir do que a cidade oferece,
em igualdade de oportunidades com os demais habitantes.

 Envelhecimento ativo: Benfica – Estudo de caso para analisar as
características populacionais, ambientais e sociais do bairro de
Benfica e formular propostas de implementação do envelhecimento
ativo na comunidade. Pretende-se contribuir para a conceção de
novas perspetivas que enformem as políticas locais, de modo a que
se tornem flexíveis e adequadas às novas exigências de estruturas
sociodemográficas envelhecidas.

 Estudos sobre participação social e projetos de vida dos idosos
(focado nas Universidades de 3ª idade) – Produção de conhecimento
que favoreça uma alteração das perspetivas de marginalização
laboral e a perda de valor e influência social dos mais velhos, desta
forma, reforçando as representações que os projetam numa
categoria social homogénea, constituída por pessoas segregadas e
carenciadas, no essencial, vistas como não úteis e não contribuintes
ativas para o progresso económico e social. Duas questões nucleares
são assinaladas nesse âmbito: o combate à global exclusão social das
pessoas idosas e a procura de soluções para o problema da
sustentabilidade das políticas públicas neste domínio.
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 Direito das pessoas com deficiência

o Eliminação de barreiras à plena integração da pessoa com deficiência –
Implementação de uma política ativa de implementação de soluções universais e de
sistemas de resolução de constrangimentos:

 Acessibilidade universal aos equipamentos sociais – Aplicação das medidas
minimizadoras dos condicionamentos e restrições à acessibilidade, física e
social, dos Equipamentos Sociais na cidade, no interior das instalações e na
envolvente imediata, de acordo com a Carta de Acessibilidade Universal aos
Equipamentos Sociais elaborado no âmbito da Rede Social de Lisboa (PDS).

 MEVIN: Mensagens variáveis para deficientes visuais – Desenvolvimento de
um sistema auditivo e sem fios que permita a um invisual conhecer
informações variáveis ou fixas que estão disponíveis ao público de forma
visual.

 Arquitetura, domótica, ambiente inclusivos – Pesquisa centrada na definição
de estratégias de reabilitação da habitação para atender às necessidades dos
idosos com a integração das TIC. O objetivo é a definição de estratégias que
permitam a pessoas idosas a viver de forma autónoma em suas casas.

 Outros projetos:

 Inclusão de pessoas com deficiência cognitiva através do golfe – O
golfe apresenta um conjunto de características que têm um potencial
imenso no desenvolvimento de pessoas com limitações cognitivas.
Há apenas uma experiência de introdução do golfe em pessoas com
esta limitação bem-sucedida, e este projeto consiste em dar
continuidade em condições mais favoráveis a esta iniciativa,
garantindo um suporte pedagógico e logístico mais consistente e
articulado.

 TACTILE – Os pavimentos tácteis utilizados ao nível do espaço urbano
têm-se revelado muito importantes para uma maior autonomia ao
nível da mobilidade dos cegos. Contudo, verifica-se também que
estes pavimentos tácteis são um grave problema, sobretudo para a
mobilidade dos utentes da terceira idade e para as crianças,
proporcionando quedas constantes. Pretende-se desenvolver um
estudo que permita analisar profundamente a situação e identificar
uma solução para este problema, o que poderá conduzir à
substituição dos pavimentos tácteis por um material mais inclusivo.

 Acessibilidades e meios de segurança nas escolas – Levantamento,
criação de base de dados e relatório informativo relativamente às
intervenções necessárias para garantir a acessibilidade e meios de
segurança apropriados, nas escolas do município de Lisboa.
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 Direito das Comunidades Imigrantes e/ou Minoritárias

o Valorizar a interculturalidade e promover a cidadania – A construção de uma visão
de cidade diversa e integradora, enfrenta o desafio de saber acolher e respeitar o
outro, mas antes de mais, saber promover o diálogo intercultural, dando
oportunidade aos cidadãos para se envolverem e participarem no sentido de uma
cidade mais próxima e enriquecida pela sua diversidade cultural. Para o alcançar a
intervenção deverá ser abrangente e transversal mas em particular deverá promover
o diálogo e as iniciativas culturais, apoiar o associativismo e ações em rede, incentivar
à participação e iniciativas locais:

 Estruturas de acolhimento para imigrantes – Este projeto tem como objetivo
requalificar espaços urbanos presentes na cidade de Lisboa, com vista à
criação de estruturas de acolhimento a migrantes em situação de particular
vulnerabilidade. Estes espaços ganhariam uma nova vida e um novo sentido,
podendo servir não apenas os mais vulneráveis, mas promovendo serviços de
apoio e interação com a comunidade.

 Bolsa de formação – Apoio ao terceiro sector no desenvolvimento de bolsas
de formação, com vista à capacitação de população imigrante e à sua
intervenção no mercado de trabalho.

 Sensibilização escolar para o diálogo intercultural – Desenvolver projetos
interculturais em contexto, nomeadamente em parceria com o terceiro
sector.

 Atividade associativa – Implementação de programas de apoio à
dinamização de atividades associativas de carácter intercultural, nas mais
diversas vertentes – da cultuar ao desporto, dinamizando coletividades e
espaço público.

 Cultura e cidadania – Partindo de uma iniciativa âncora como o Festival
Todos, ponto de confluência e mostra à cidade, estruturar uma rede de
agentes – sejam criadores, promotores, associações – e iniciativas
interculturais.

 Comércio intercultural – Articulação e dinamização do comércio de origem e
carácter intercultural, apostando na sua valorização económica e cultural
para a cidade, integrando e promovendo formas diversificadas de
organização, nomeadamente especialização de locais da cidade ou mercados
ou programas para tipos específicos de serviços como seja a restauração.

 Diversidade religiosa, diversidade social – Estabelecer plataforma de
contacto e partilha de programas, entre as diversas práticas religiosas, para
usufruto da comunidade no seu todo.

 Apoio à saúde mental – Ações de apoio à saúde mental e terapias de
autoajuda.

 Políticas sociais, educativas e habitacionais e impactos na comunidade
cigana – O objetivo destes estudos é conhecer as medidas de política social
em contextos nacionais e locais (bairros de Lisboa), e conhecer os impactos
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sobre indivíduos e famílias ciganas e as transformações sociais subjacentes a
esses processos de reconfiguração social, em particular no que respeita ao
percurso escolar e habitacional.

 Igualdade de Género

o Promoção da igualdade de género – O princípio constitucional da Igualdade exige a
implementação de programas e projetos que visem a sua garantia no que respeita às
questões de género, no quotidiano e em situações de risco. Uma estratégia que
conjugue a avaliação da situação na cidade, a prevenção, assistência e apoio em
situações de risco.

o Promoção de campanhas de sensibilização – Definição de campanhas para a
população em geral, de diversas escalões etários, para o fenómeno da descriminação
de género – como se caracteriza e consequências – assim como públicos específicos,
com especial ênfase para a população escolar.

o Sociedade pela igualdade – Implementação de uma rede de organizações, públicas e
do terceiro sector, que participem no estudo das questões de género na cidade e na
definição de políticas e programas que a promovam.

 Direitos das famílias

o Promoção de condições de equidade para famílias com dependentes – Rejuvenescer
a cidade atraindo/retendo famílias jovens com filhos através da promoção de
políticas transversais de equidade e contribuindo desta forma, nomeadamente, para
a dinamização da economia local, fortalecimento de redes sociais de apoio e
promoção da intergeracionalidade.

o Equidade económica e fiscal para a família – Estabelecimento de procedimentos de
cálculo de impostos, taxas e outros custos socialmente comparticipáveis, que tenham
em consideração não o rendimento mas sim a sua distribuição per capita.

o Práticas, significados e contextos de vizinhança em Lisboa – Investigação acerca dos
fatores que determinam as práticas e trocas de vizinhança em dois bairros situados
na metrópole de Lisboa. É um projeto de investigação que contempla aplicações em
termos de espacialização de políticas públicas, nos tópicos da idade e do
envelhecimento, da juventude e da vida familiar, do tecido económico local e da vida
associativa. Pretende contribuir para o estudo da constituição do capital social.

6.2 Emprego, economia social e solidária

Na origem da pobreza está muitas vezes a ausência de trabalho, em si mesmo um direito social.
Neste eixo integram-se medidas de promoção do emprego e novas estratégias de desenvolvimento
económico para as diferentes configurações sociais, incentivando a economia do chamado terceiro
sector, na lógica cidadã e de desenvolvimento socioeconómico local, com projetos que visam i) criar
um “Cluster de Empreendedorismo Social”, no âmbito da Rede Social de Lisboa, conjugando a
dimensão material e imaterial do desenvolvimento económico com base social e promovendo o
desenvolvimento de atividades e serviços partilhados; ii) promover o emprego, da oferta à
sustentabilidade, potenciando novos mercados e a capacitação individual e iii) criar condições de
sustentabilidade das iniciativas solidárias de base local.
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 Empreendedorismo social – Criação de um “cluster” de empreendedorismo no âmbito da
Rede Social de Lisboa, conjugando material e imaterial, como potencial de desenvolvimento
económico com base social:

o Rede de empreendedorismo social – Estabelecimento de rede de entidades e
indivíduos, como estrutura de suporte à sua ação, implementação e desenvolvimento
de atividades partilhadas, assim como disseminação de boas práticas e valorização de
experiências de sucesso nomeadamente através da atribuição de prémios.

o Incubadora social de Lisboa – Implementação de uma estrutura física e de serviços,
para acolhimento de iniciativas diferenciadas com fins e necessidades distintas,
permitindo atividades conjuntas e partilha de custos, tendo como fim comum uma
economia solidária.

o Laboratórios de comunidade – Implementação de “Community Labs” (Laboratórios
de Comunidade) – Promovem o desenvolvimento de comunidade através do apoio
de projetos de: i) empreendedorismo social de resposta às necessidades locais e
promoção de emprego; ii) responsabilidade social, procurando recursos financeiros
através de parcerias com empresas que apoiem estas iniciativas; voluntariado,
dinamizando uma rede de voluntários ao nível local para apoio às iniciativas
promovidas pelo “Community Lab”; iii) desenvolvimento de capital social, através do
apoio a coletividades de bairro e iniciativas de moradores que promovam o
desenvolvimento de recursos sociais das redes de vizinhança. Desenvolvimento da
comunidade através do apoio a projetos de empreendedorismo social e promoção de
emprego; responsabilidade social; desenvolvimento de capital social.

 Emprego, contributo individual para a sociedade – Promoção do emprego, da oferta à
sustentabilidade, promovendo novos mercados e a capacitação individual:

o Autoemprego para a integração/reintegração social – Com enfoque na população
mais desfavorecidas, este projeto contempla: i) a criação de Centros de Incubação
para o empreendedorismo focado nestas populações; ii) o acompanhamento dos
projetos nos primeiros meses de gestação (mentores).

o Empreendedorismo inclusivo – Programa de empreendedorismo dirigido a
empresários “não tradicionais” (desempregados, população em risco/situação de
pobreza, etc.), com potencial de empreendedorismo não explorado, e que implica um
trabalho com esta população que inclui apoio para: i) mudança de atitude; ii) seleção
do projeto; iii) definição da estratégia/plano de negócio; iv) financiamento/apoio ao
início de atividade.

o Bolsa de profissões – Constituição de uma bolsa de profissões (eletricistas,
canalizadores, sapateiros, etc.) nas Juntas de Freguesia que promova uma
acreditação desses profissionais, mediante formação técnica e comportamental e
que permita aos munícipes acederem à bolsa e contactarem diretamente os
profissionais. Deve ser assegurada a formação regular e periódica para a manutenção
da inscrição na Bolsa das Profissões.
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o Percursos integrados de formação/emprego – Promoção da empregabilidade, em
particular dos jovens e desempregados, por via dos percursos de inserção, que de
forma adaptada a cada contexto promova a ligação entre a entidade criadora de
emprego e o indivíduo.

o Apoio empreendedorismo sénior e ao envelhecimento ativo.

o Envolver para aprender, reabilitar e empreender – Os destinatários deste projeto
serão jovens ou adultos que estando numa situação de desemprego possam ser mais
competitivos no acesso ao mercado de trabalho ou na criação do próprio emprego,
mediante o desenvolvimento de competências nas áreas das tecnologias de
informação e de comunicação associadas a técnicas de aquisição/tratamento de
imagens, que constituem um tópico emergente em variadas áreas

o Artes e ofícios tradicionais – Promoção, em parceria com Centros de Emprego e
entidades de formação, ações de formação e profissionalização em artes e ofícios
tradicionais.

 Economia solidária – Promoção e criação de condições de sustentabilidade das iniciativas de
base local e individual, e de base solidária e não económica:

o Apoio à economia social e solidária – Programa de apoio a iniciativas de organização
económica “autónoma”, que visam dar resposta problemas comuns e uma menor
dependência dos beneficiários, e as atividades económicas que visem a maximização
dos retornos sociais.

o Lojas sociais – Apoio à implementação, em zonas de intervenção prioritária, de
estabelecimentos de rede entre prestadores e fornecedores, como sistema de
fornecimento de bens "livre" e participado.

o Hortas urbanas – Apoio ao desenvolvimento de uma rede municipal de espaços de
cultivo agrícola, sob a forma de hortas, eventualmente integrados na estrutura verde
municipal de Lisboa, tanto mediante a criação de novos espaços para este fim como
de apoio e enquadramento dos existentes, formais e informais (p. ex., parte sul da
Alameda das Linhas de Torres). Analisar de que modo essas hortas municipais podem
reforçar as várias dimensões da sustentabilidade urbana da capital e monitorizar os
produtos hortícolas produzidos para garantir que são adequados para consumo
humano. Pode incluir o incentivo à inclusão de espaços comuns para a produção
alimentar nos novos projetos.

o Sistemas de trocas de bens e serviços (como o "Dia da Troca entre Vizinhos") –
Promoção da troca de equipamentos, materiais, brinquedos, livros e outros, cujo
princípio será a reutilização dos materiais e equipamentos de forma a aumentar o
seu ciclo de vida com a sua reutilização ou mesmo reciclagem.

o Lisboa Empreende / Lisboa Inclui – Projeto de Empreendedorismo e
Empregabilidade de pessoas pertencentes a grupos socialmente vulneráveis,
sobretudo imigrantes, como forma de combater a pobreza e a exclusão social.
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o Meter a mão na massa: Tomar o gosto aos ofícios – Promover a inclusão social e
reduzir a pobreza de jovens e mulheres em situação vulnerável, através da aposta na
formação/capacitação, "empowerment" e desenvolvimento da criatividade e do
gosto pelas artes e pelos ofícios, dotando-as de competências cidadãs, profissionais,
artísticas e práticas conducentes à redução de desigualdades, à elevação da
autoestima, a uma atividade profissional que os insira na sociedade e os ajude a
ultrapassar o problema do desemprego e da pobreza. Inclui também reabilitação de
uma escola básica desativada com o objetivo de instalar uma escola de artes e
ofícios.

o Devolver os bairros a Lisboa: requalificação, ocupação dinamização dos espaços
públicos de proximidade – Lisboa, em toda a sua diversidade, possui localmente
espaços urbanos onde uma mistura de criatividade, comércio tradicional e
empreendedorismo pode gerar múltiplos espaços comuns que em rede servem de
força centrípeta, capaz de atrair múltiplos agentes. Este projeto pretende estabelecer
as condições estruturais adequadas que facilitem uma dinâmica "bottom-up"
sustentável do tecido urbano. Para tal ir-se-à iIdentificar os espaços públicos
existentes, caracterizar os seus ocupantes, assim como as dinâmicas demográficas da
envolvente e desenvolver uma ferramenta a disponibilizar para plataformas móveis
(IOS, Android), onde cada agente regista a sua atividade e a associa ao bairro e
demonstração e potenciação de iniciativas associativas locais para a estão dos espaços
comuns.

o Outros projetos:

 Cadeia sinérgica Hortas/Mercados de rua e cobertos/Gastronomia – Hortas
de maior dimensão (Rio Seco, Vale Fundão, Vale de Chelas, Vale da
Ameixoeira, Olivais) e de menor dimensão (Telheiras, Bem Saúde, …)
potenciam Lazer/Rede social/Subsistência, incentivando a comercialização,
potenciando os mercados (de rua e cobertos) e consequentes
atividades/iniciativas empreendedoras ligadas à fileira da
Gastronomia/Cultura/Turismo, favorecendo a criação de emprego qualificado
e diferenciado, dinamizando a economia local.

 Campanha “Parceiros-Verdes” – A CML organizaria grupo de parceiros e
patrocinadores para os diferentes projetos versando a sustentabilidade,
ficando com um “banco” de colaboradores entusiastas com que poderia
contar para a promoção de diferentes ações versando a sustentabilidade.
Para tal poderia preparar campanha de sensibilização junto a empresas como
por ex. fábrica de bicicletas, fábrica de mobiliário urbano, Metro, Valor Sul,
Carris, Universidades, EDP, Galo, etc..

 CrowdULx: Crowdsourcing social universitário – Adotando uma estratégia de
“crowdsourcing” e tirando partido de uma estratégia de inteligência coletiva,
propõe-se a construção de uma plataforma colaborativa que permita o
cruzamento da oferta de horas de trabalho especializado de alunos do ensino
superior de Lisboa a organizações do terceiro sector desta cidade.
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 Quiosques inclusivos – Promover concurso de ideias de cariz social,
inovadoras e sustentáveis de forma a dinamizar os quiosques municipais
atribuídos à área social, e que se encontram fechados, como forma de
prevenção de situações geradoras de exclusão social para desempregados e
jovens à procura de 1º emprego.

6.3 Cidadania e participação

A coesão social só será real quando construída com a participação de todos, desde instituições e
organizações aos próprios cidadãos, sendo para isso necessário desenvolver ou criar as condições que
visam i) consolidar, racionalizar e rentabilizar a rede de equipamentos sociais existentes, melhorando
a oferta e as condições de utilização; ii) fortalecer o trabalho em parceria, nomeadamente através da
participação na Rede Social e da criação de projetos e programas que incentivem o seu
funcionamento e iii) definir e concretizar políticas e projetos de intervenção comunitária de natureza
transversal

 Equipamentos – Consolidação, racionalização e rentabilização da rede de equipamentos,
melhoria de oferta e adequabilidade de condições de utilização:

o Implementação de modelo de gestão integrada de equipamentos sociais, saúde,
desporto e outros (PDS).

o Articulação do sistema de equipamentos e valências existentes através da Carta
Social georreferenciada (PDS).

 Participação – Fortalecimento do trabalho em parceria, nomeadamente através do
fortalecimento da Rede Social, criação de infraestruturas e de modelos de suporte ao
funcionamento dos programas e projetos definidos no seu âmbito:

o Reforço da Rede Social – A Rede Social como base de intervenção na cidade,
partindo dos seus agentes, como plataforma de partilha de experiências e
monitorização das intervenções.

o Plataforma do terceiro sector – criação de uma plataforma, física e virtual, do
terceiro sector, que facilite a sua interação e fomente a colaboração.

o Implementar sistema universal de suporte a redes colaborativas – Estender redes
de apoio ou colaboração entre os habitantes a todo tipo de serviço (reclamações,
sugestões, "carpooling" e outros) e promover a progressiva implementação da
internet livre.

o Capacitação das estruturas autárquicas – Programa-piloto para capacitação de
freguesias, no contexto da reestruturação das freguesias, apoie criação de
competências para intervenção integrada de políticas de coesão social.

o Voluntariado – Articulação dos programas de voluntariado da cidade, com vista à
maximização dos recursos humanos disponíveis para a promoção da coesão social,
promoção da participação cidadã e melhoria das condições do exercício de
voluntariado (PDS).

o Bolsa de Voluntariado – Consolidar as Bolsas de voluntariado existentes e promover
a formação dos potenciais voluntários em articulação com organizações do 3º setor.
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o Outros projetos:

 Daqui Lisboa: Comunicação digital ao serviço das comunidades
desfavorecidas – Projeto formativo na área das novas tecnologias e
plataformas de comunicação eletrónica, dirigido às comunidades
desfavorecidas da cidade e à sua capacitação para funcionarem em rede e
colocarem informação e conteúdos no espaço público digital, através de
"small" e "social media".

 Reclusos: A universidade na (re)inclusão – Estabelecimento de parcerias
para viabilização do ensino superior em estabelecimentos prisionais a fim de
assegurar uma melhor reintegração na sociedade. O modelo de ensino
proposto é um ensino à distância, com uso privilegiado das TIC, mas com
possibilidade de interação entre alunos e professores, associando as
vantagens do ensino à distância com as vantagens do ensino presencial
(ainda que virtual). Neste contexto preconiza-se o desenvolvimento de um
sistema de TI para permitir o uso seguro das TIC nos estabelecimentos
prisionais, que inclua o uso de redes privadas virtuais (VPN), "firewall" e
servidores dedicados adaptados às necessidades organizacionais e
pedagógicas e exigências de segurança.

 Desenvolvimento na instituição universitária de atividades de integração
social – Colaboração da universidade com a escola de modo a que
interactivamente se possa intervir com os alunos apoiando-os na realização
de trabalhos escolares e no saber como lidar com situações de violência e
indisciplina.

 Políticas transversais – Políticas e projetos de intervenção comunitária no combate a
problemas sociais de impacto transversal cuja implementação depende da participação de
instituições e da comunidade:

o Saúde – Implementação das medidas preconizadas no Perfil Municipal de Saúde e
Plano Municipal de Saúde (CML/ARSLVT/Rede Social).

o Prevenção da violência – Implementação do modelo de intervenção integrada para
a área da violência (PDS).

o Outros projetos:

 Avaliação de indicadores de saúde física socio-emocional e ambiental na
população infantil e geriátrica de meios socialmente desfavorecidos – Este
projeto tem como elemento agregador a saúde física, emocional, social e
ambiental, e como alvo específico a saúde das populações infantil e
geriátrica, a viver em bairros desfavorecidos da cidade de Lisboa. O objetivo
será avaliar indicadores de saúde física, psicológica e ambiental das
populações alvo e dar indicadores para intervenções efetivas que visem a
promoção da Saúde e do desenvolvimento dessas populações em Lisboa.

 MEM+: Aplicação para a doença de Alzheimer – Desenvolvimento de uma
aplicação informática direcionada a doentes diagnosticados com a doença
de Alzheimer num estado intermédio da doença. Os objetivos da aplicação
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informática são predominantemente i) ajudar os profissionais de saúde a
diagnosticar a evolução da doença em doentes já diagnosticados e ii) ajudar
os doentes através da realização de jogos que auxiliem a estimulação das
suas capacidades cognitivas.

 Durmibus – Reutilização dos transportes públicos desativados na cidade,
tornando-os num meio de ajuda e aproximação aos sem-abrigo.

6.4 Cultura e Comunidade

A identificação da comunidade como base do trabalho de coesão social e das diferentes culturas
como veículo de transposição de barreiras e aproximação entre indivíduos e comunidades, prevendo-
se como grandes vetores i) cultura para todos – programas de arte para todos, incluindo diferentes
formas de expressão – música, dança, teatro, canto, literatura e mesmo desporto e ii) cultura
comunitária – implementação de processos participativos e de capacitação de comunidades na
transformação, conservação e valorização identitária dos seus bairros.

 Cultura para todos

o Programas de universalização da arte a todos – Apresentação e introdução de
diferentes formas de expressão – música, dança, teatro, cantamos, literatura –
preferencialmente junto das populações mais jovens.

o Estúdios musicais comunitários – Criar através da música uma mudança positiva nas
atitudes e comportamentos. Criação de 10 estúdios baseados na tecnologia de edição
digital (baixo custo), e em pequenos conjuntos instrumentais do tipo pop/rock.
Formação de uma rede de músicos agentes (brokers) para a utilização destes
estúdios. Promoção de eventos regulares.

o Dança na Diver©idade – Pretende-se demonstrar o potencial da dança enquanto
expressão artística e agente transformador das atitudes face a pessoas com
deficiência ou de grupos em situação de exclusão social, pretendendo ainda
reconhecer o seu papel na promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Desta
forma, pretende-se intervir a nível local, junto de grupos diversos dinamizando um
conjunto de ações práticas, nomeadamente sessões abertas, workshops, laboratórios
coreográficos, espetáculos artísticos e a caracterização de programas ou recursos
atualmente existentes na cidade, ilustradores de ‘boas práticas’ no âmbito da dança.

o Arte na cidade – Programa de apoio à disseminação pela cidade de produtores
culturais tendo como objetivo a valorização dos intervenientes em processos de
dinamização local desenvolvidos juntos das comunidades, captação de novos
públicos, atração de público para outros locais da cidade e dessa forma promovendo
a coesão social-territorial.

 Cultura comunitária

o Processos participativos e de capacitação – Implementação de processos
participativos e de capacitação de comunidades na transformação e conservação dos
seus bairros, tendo como instrumento a cultura ou práticas culturais.

o Os cidadãos fazem a sua história – O projeto pretende integrar os cidadãos mais
idosos em redes de recolha de testemunhos sobre as vivências urbanas dos cidadãos
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comuns que envolva jovens, a administração das freguesias e instituições escolares,
contribuindo para diminuir o seu isolamento. A ação poderia ser acompanhada por
uma formação que permitisse aos idosos um acesso, ainda que básico, a um pequeno
computador. Visaria também incitar jovens das escolas da freguesia a fazer pequenos
filmes ou narrativas digitais com fotografias antigas que fossem acionáveis pelos
turistas nalguns locais.

o Imagens pela inclusão – Projeto de investigação-ação visando envolver ativamente
indivíduos que passaram pela situação de sem-abrigo, bem como pessoas que se
encontrem a beneficiar de habitação apoiada, nomeadamente pensões. São aliadas
duas vertentes centrais: a investigação na área da inclusão social, e em particular
acerca das dinâmicas habitacionais e percursos dos sem-abrigo da cidade de Lisboa, e
o domínio da ação social, visando não só uma inclusão ativa dos participantes, mas
também contribuir para delinear estratégias de atuação integradas dirigidas a este
público marginalizado.

o Outros projetos:

 Arte urbana, um traço na identidade de Lisboa – A Galeria de Arte Urbana
(GAU) define como alguns dos objetivos do seu programa educativo,
particularmente atento ao impacto social das atividades artísticas, o
contributo para o alívio das tensões sociais, o melhoramento das relações
comunitárias, a inserção no meio social, a prevenção da criminalidade e do
absentismo escolar. Revelando-se como um espaço de liberdade criativa
dedicado pela CML ao “graffiti” e à “street art”, a Galeria tem vindo a
afirmar-se como a principal plataforma de atuação do município nestes
universos plásticos que hoje se manifestam transversalmente, no espaço
público das cidades.

 Carências e exclusões – Recolha e edição de histórias de vida no âmbito do
jornalismo de proximidade. Identificação pelos residentes de áreas de
intervenção urgente e inventariação dos recursos humanos e materiais
existentes para projetos autogeridos. Autoimagem e avaliação de programas
de desenvolvimento comunitário urbano.

7. Governança e outras condições para o sucesso da intervenção

Para além dos projetos devem ser asseguradas as condições institucionais adequadas, para
potenciar a eficiência e a eficácia das intervenções, nomeadamente:

 Implementação das políticas e projetos no âmbito da Rede Social de Lisboa

 Animação das redes locais e da sociedade civil que possam estar na base da implementação
de estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas próprias comunidades

 Participação em redes nacionais e internacionais, para partilha de boas-práticas e
implementação de projetos comuns

 Plataforma de partilha de experiências, monitorização e avaliação das intervenções

 Monitorização, avaliação e melhoria contínua da estratégia
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 Capacitação institucional e técnica, de:

o Freguesias, para dar resposta às exigências de novas formas de governança
emergentes (reforço da mobilização da sociedade civil, necessidade de intervenções
multissectoriais, etc.) e que possam vir a reforçar a sua capacidade de intervenção
junto da população.

o Município, para dar resposta às necessidades de intervenção social e de respostas
territoriais, integradas e de base local, que rompem com as lógicas tradicionais de
atuação sectorial e institucional.

Terceiro sector, para dar resposta a novas exigências institucionais e funcionais, de
financiamento e gestão, ao mesmo tempo aperfeiçoamento e qualificação da
intervenção com critérios de certificação e validação.
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ENTIDADES PROPONENTES DOS PROJETOS

ACL – Associação Comercial de Lisboa

ADIST-UTL – Associação para o Desenvolvimento do
Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa

AECOPS – Associação de Empresas de Construção Obras
Públicas e Serviços

AEIPS – Associação para o Estudo e Integração
Psicossocial

AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa

ATL – Associação de Turismo de Lisboa

CALL – Proposta individual apresentada no âmbito da
Call for Ideias

CIES-IUL – Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia - Instituto Universitário de Lisboa

CMI – Conselho Municipal da Interculturalidade

CNAD – Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes

DC – Dupla Cena

DCM – Direção Municipal de Cultura

DMEI – Direção Municipal de Economia e Inovação

DMHS – Direção Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social

DMPRGU – Direção Municipal de Planeamento,
Reabilitação e Gestão Urbanística

DMTT – Direção Municipal de Transportes e Trânsito

DPRU – Departamento de Planeamento e Reabilitação
Urbana

DPU – Departamento de Planeamento Urbano

EMEL – Empresa Pública Municipal de Estacionamento
de Lisboa

E-NOVA – Agência Municipal de Energia-Ambiente de
Lisboa

ESCS-IPL – Escola Superior de Comunicação Social do
Instituto Politécnico de Lisboa

ESE-IPL – Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Lisboa

ESTSL-IPL – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa

FA-UTL – Faculdade de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa

FC-UL – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

FCL – Fundação Cidade de Lisboa

FCSH-UNL – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa

FCT-UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa

FEEM – Fórum Empresarial da Economia do Mar

FMH-UTL – Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade Técnica de Lisboa

GABIP-M – Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção
Prioritária da Mouraria

GP – Gabinete do Presidente

GECORPA – Grémio das Empresas de Conservação e
Restauro do Património Arquitetónico

IBM – Companhia IBM Portuguesa, S.A.

IGNITE – Proposta individual apresentada no âmbito do
processo IGNITE

IMOE – ImoEconometrics

IPL – Instituto Politécnico de Lisboa

ISA-UTL – Instituto Superior de Agronomia da
Universidade Técnica de Lisboa

ISCTE-IUL – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa

ISEL-IPL – Instituto Superior de Engenharia do Instituto
Politécnico de Lisboa

ISEGI-UNL – Instituto Superior de Estatística e Gestão de
Informação - Universidade Nova de Lisboa

IST-UTL – Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

MNAA – Museu Nacional de Arte Antiga

PAUEV – Pelouros do Ambiente Urbano e Espaços
Verdes

PC – Pelouro da Cultura

PEJ – Pelouro Educação e Juventude

PEIM – Pelouro da Economia, Inovação e Modernização

PHDS – Pelouros da Habitação e Desenvolvimento Social

PM – Pelouro da Mobilidade

PU – Pelouro do Urbanismo

SJR – Serviço Jesuíta aos Refugiados

UACS – União de Associações do Comércio e Serviços

UL – Universidade de Lisboa

UNL – Universidade Nova de Lisboa

UTL – Universidade Técnica de Lisboa
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MEMORANDO 

Assunto : Madan Parque 

Data : Dezembro.2011 

1. Antecedentes 

A Associação Parque de Ciência e Tecnologia Almada / Setúbal – Madan Parque foi fundada em 1995, 

tendo como associados a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a Câmara Municipal de Almada e o UNINOVA – Instituto de 

Desenvolvimento de Novas Tecnologias, passando também a contar com a Câmara Municipal do Seixal, 

a partir de 2002. 

O projecto iniciou-se com quatro empresas, tendo-se registado a adesão de outras quinze, nos anos de 

1999 e 2000. Desde essa data, o Madan Parque já enquadrou mais de 80 projectos empresariais que 

atingiram maturação suficiente para criarem instalações próprias, destacando-se projectos como: 

YDreams, Vortal, Inf4tools, STAB Vida, S3 Portugal, entre outras.  

Recentemente, o Madan Parque ficou classificado em 3º lugar, no Concurso Internacional "Best Science 

Based Incubator", uma competição organizada anualmente pela 'The Technopolicy Network'. O Madan 

Parque destacou-se na avaliação 'growth', pelos resultados das empresas incubadas e ainda no eixo 

'„return on investment‟, pela relação resultados/estrutura de gestão.  

2. Financiamento 

Em Outubro de 2001, foram apresentadas pelo Madan Parque duas pré-propostas, no âmbito da Medida 

3.1. do POE – Programa Operacional da Economia, visando a obtenção de financiamento para: 

 a empreitada de infra-estruturação de um terreno com 2,5 ha de área, doado pela Câmara 

Municipal de Almada, contíguo ao campus de Caparica (FCT / UNL); 

 a construção de um edifício com as valências de administração e de incubação; 

 a estruturação do Núcleo de Competências do Madan Parque e da Incubadora (PTEI – Pólo 

Tecnológico e de Empresas de Inovação). 

Tendo estas propostas sido aprovadas, foi construído o edifício, que ficou operacional em 2009. 

O projecto global, no valor de 6 935 000€, foi financiado como resumidamente a seguir é indicado. 

 

Tipo de financiamento Valor, K€ 

Fundos Comunitários (PORLVT) 3 685  

Fundo Associativo (Associados) 600  

Empréstimo bancário (hipoteca) 2 650  
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2008 2009 2010

empresas incubadas taxa de ocupação 

postos de trabalho volume de negócios (1000 €) 

45% licenciados 
35% mestres 

12% doutores 

2.450 m
2
 

24% inovação total 
61% inovação p/ melhoria 

15% sem inovação 
 
 

 
 

3. Evolução e Funcionamento 

Seguidamente, apresentam-se alguns indicadores da evolução do Madan Parque. 

 

Estando as novas instalações completamente preenchidas (bem como os espaços para incubação no 

campus da FCT e em edifícios do UNINOVA), o Madan Parque, para potenciar a sua missão de facilitador 

e acelerador empresarial, criou as seguintes unidades de negócio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
65% base tecnológica 

*

 
 

incubação de empresas no edifício Madan Parque e Out-of-Box (Campus FCT-UNL, 
Seixal e Barreiro) 

 

acções formativas, eventos e actividades de coaching dirigidas às empresas 

incubadas 

 

serviços de gestão de financiamento aos projectos incubados network de 
investidores, business angles e parceiros bancários 

 

serviços de apoio de internacionalização, vendas e network comercial 

 

serviços de Validação I&D em Ambiente Empresarial Network I&D, Prova de 
Conceito, Protecção PI e Business Inteligence 

 

http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html


 
 

4. Potencialidades 

As potencialidades do projecto Madan Parque decorrem, no essencial, dos seguintes aspectos: 

 localização contígua e ligação natural a um campus universitário de ciências e tecnologia  

(FCT / UNL), com vocação research oriented; 

 relação privilegiada com a Câmara Municipal de Almada, associada fundadora, que cedeu o 

terreno para instalação do Parque e que previu a sua expansão para a área contígua, à qual 

atribuiu (no PDM) a valência de Actividades de Investigação e Desenvolvimento; 

 adicionalmente, a Câmara Municipal de Almada oferece uma redução substancial de taxas para 

empresas que se instalem na referida área; 

 o Madan Parque dispõe de um Plano Estratégico, elaborado por consultores externos, que 

preconiza as orientações fundamentais para o desenvolvimento do parque, incluindo a 

intensificação de actividades de Transferência de Tecnologia, com base na FCT / UNL, no qual 

se prevê que para além da incubação de empresas se materialize a sua instalação numa zona 

de “business park”, a localizar nos terrenos que a Câmara Municipal de Almada “destinou” a essa 

função; 

 recentemente, o Madan Parque aderiu ao projecto EU – Drivers, como projecto piloto (Ensino 

Superior, Autoridades Locais e Sector Privado). 

http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
http://www.madanparque.pt/pt/servicos/rtd-office.html
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Sociedade	  
Alianças	  académicas	  com	  a	  Câmara	  de	  Oeiras	  

Laboratório	  Associado	  de	  Oeiras	  –	  ITQB	  

	  

	   	  

	  	  



Laboratório Associado – Instituto de Tecnologia Química e Biológica 

Instituições participantes – ITQB – IGC – IBET – CEDOC 

Data de constituição – 2001 (ITQB - IGC (5 grupos) - IBET; reformulado em 1 de Janeiro de 2011) 

 

 

Missão e Visão 

This Laboratório Associado (LA) is a partnership involving the Instituto de Tecnologia 

Química (ITQB; www.itqb.unl.pt), the Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC; 

www.igc.gulbenkian.pt), the Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET; 

www.ibet.pt) and the Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC; 

http://cedoc.unl.pt/). The current, proposed LA is a successor of a previous consortium 

between ITQB, IBET, and a few groups of IGC, signed in 2001, which, in turn, 

constituted one of the first four Laboratorios Associados in Portugal.  

The objectives of the current LA  the broadest in scientific expertise, spanning from 

Chemistry to Medicine, i.e., from “the molecule to the clinic”  can be summarized by 

recalling the goals defined for each one of the six research themes.  Briefly: 

 

Theme 1 - Synthesis, structure, and function of biologically important 

molecules.   

The global understanding of Life and the living world, and actions to control health and 

disease, require a deep knowledge of the composition and structure of biological 

molecules, the identification of their function, and the mechanisms that control their 

formation, fate, role in the cell, the organism, and often in the environment.  Emerging 

from the interfaces between chemistry and biology, from bacteria to animals and 

plants, this endeavour has reached medicine, now moving from end user to prime 

partner of the drug design and development process.  A rare and privileged 

combination of this chain of expertises sets the current LA on course to pursue 

fundamental and industrially relevant targets in this area of profound scientific, social, 

and economic relevance. 

 

Theme 2 - From genetics, cell and developmental biology to pathogenesis and 

novel therapies.   

Research in this area will (1) pursue cutting-edge fundamental studies in genetics, 

genomics, cell and molecular biology, and developmental biology; (2) apply the 

knowledge from fundamental studies to understand the molecular, cellular and 

physiological basis of disease and develop novel animal models of human disease;  

and (3) develop novel tools for cell- and gene-based therapies, test them in preclinical 

studies on disease models, and develop the infrastructure and know-how necessary 

to carry out clinical trials to test these novel therapies. 

http://www.itqb.unl.pt/
http://www.igc.gulbenkian.pt/
http://www.ibet.pt/
http://cedoc.unl.pt/


 

Theme 3 - Computational and theoretical biology: from biochemistry to 

medicine. 

Theoretical and computational approaches are recognised as key players in biological 

sciences, bringing the power of mathematics, physics, and computer science to the 

study of life.  The LA has a privileged environment for developing these approaches, 

since it hosts the largest concentration of computational and theoretical biology 

groups in Portugal, working alongside experimental researchers in problems ranging 

from molecules to systems, organisms, and populations. 

 

Theme 4 - Host-microbe and host-cancer interactions.   

The presence of a pathogen induces several tissue and cell-specific responses, 

including inflammatory reactions, among other well documented effects.  Similarly, in 

cancer, the “host” undergoes a series of molecular, cellular and ultimately metabolic 

changes in response to the presence of the tumour.  Research into the basis of host-

microbe and host-cancer interactions will focus on the induction of host-specific 

responses, including cell:pathogen, cell:cell, cell:matrix and cell:molecules 

communications, cell invasion and migration, and the selection of metabolic traits that 

accompany and determines the response and adaptation of the host.  These lines of 

research may contribute to the discovery and design of novel, host- and disease-

specific targeted therapies. 

 

Theme 5 - Plant genomics and stress responses.   

Research in plants in the post-genomic era requires an integrated approach to 

analyse the organism, considering its individual parts and their relationships, as well 

as the insertion of the organism in the environment, with all the interfaces established 

with the biotic community and the abiotic surroundings.  For such an integrated 

approach, a variety of different expertises and technologies is crucial, requiring a 

collective effort of all the complementary competences available within the LA in this 

area. 

 

Theme 6 - Evolution of ecosystems, biological risk, and food safety.   

Research in this area will focus on the study of microbial communities in the 

environment and their evolution, through research on human-associated microbial 

communities.  The evaluation of tools for managing human and animal health and 

disease, like new diagnostic tools, vaccines, antibiotics, anti-inflammatories, and 

bioactive compounds (including food additives), are solid areas of expertise within the 

LA, setting the ground for further research and education in epidemiology, and 

biological risk in a broad sense. 

 

 



 

Linhas de investigação contratadas 

 
Theme 1 
Synthesis, structure, and function of biologically important molecules 
Research groups involved in this research area: 
• Analytical Chemistry (Luis Filipe Vilas Boas & Maria Rosário Bronze, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/analytical‐chemistry) 
• Bacterial Energy Metabolism (Inês Cardoso Pereira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/bacterial‐energy‐metabolism) 
• Bacterial Signalling (Karina Xavier, ITQB/IGC) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/bacterial‐signalling‐1) 
• Bioinorganic Chemistry and Peptide Design (Olga Iranzo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/bioinorganic‐chemistry‐and‐peptide‐design) 
• Biomolecular Diagnostics (Abel González Oliva, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/biomolecular‐diagnostics) 
• Biomolecular NMR (Manolis Matzapetakis, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/biomolecular‐nmr) 
• Bioorganic Chemistry (Rita Ventura, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/bioorganic‐chemistry) 
• Cell Physiology and NMR (Helena Santos, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/cell‐physiology‐and‐nmr) 
• Colloids and Polymer Sciences (António Lopes, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/colloids‐polymers‐surfaces) 
• Control of Gene Expression (Cecília Arraiano, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/coge) 
• Coordination and Supramolecular Chemistry (Rita Delgado, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/coordination‐and‐supramolecular‐chemistry) 
• Genomics and Stress Laboratory (Claudina R. Pousada, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/genomics‐and‐stress‐laboratory) 
• Glycobiology (Júlia Costa, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/glycobiology) 
• Homogeneous Catalysis (Beatriz Royo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/homogeneous‐catalysis) 
• Industry and Medicine Applied Crystallography (Pedro Matias, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/industry‐and‐medicine‐applied‐crystallogr
aphy) 
• Inflammation (Miguel Soares, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/43) 
• Inorganic Biochemistry and NMR (Ricardo O. Louro, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/inorganic‐biochemistry‐and‐nmr) 
• Lactic Acid Bacteria & In Vivo NMR (Ana Rute Neves, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/lactic‐acid‐bacteria‐in‐vivo‐nmr) 
• Mass Spectrometry (Ana Coelho, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/mass‐spectrometry) 
• Membrane Protein Crystallography (Margarida Archer, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/membrane‐protein‐crystallography) 
• Metalloenzymes and Molecular Bioenergetics (Miguel Teixeira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/metalloproteins‐and‐bioenergetics) 
• Microbial and Enzyme Technology (Lígia O. Martins, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/microbial‐enzyme‐technology) 
• Micro‐heterogeneous Systems (Eurico Melo, ITQB) 



(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/micro‐heterogeneous‐systems) 
• Molecular Genetics of Microbial Resistance (Lígia M. Saraiva, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/molecular‐genetics‐of‐microbial‐resistance
) 
• Molecular Interactions and NMR (Patrick Groves, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/molecular‐interactions‐and‐nmr) 
• Molecular Simulation (António M. Baptista, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/molecular‐simulation) 
• Molecular Thermodynamics (Luís Paulo Rebelo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/molecular‐thermodynamics) 
• Mössbauer Spectroscopy (Filipe Tiago de Oliveira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/mossbauer‐spectroscopy/mossbauer‐spec
troscopy) 
• Nutraceuticals and Delivery (Catarina Duarte, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/nutraceuticals‐and‐delivery) 
• Organic Synthesis (Chris Maycock, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/organic‐synthesis) 
• Organometallic Chemistry (Carlos Romão, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/organometallic‐chemistry) 
• Pharmacokinetics and Biopharmaceutical Analysis (Ana Luisa Simplício, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/pharmacokinetics‐and‐biopharmaceutical‐analysis) 
• Plant Stress Signalling (Elena Baena González, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/94) 
• Protein Biochemistry, Folding and Stability (Cláudio M. Gomes, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/protein‐biochemistry‐folding‐stability) 
• Protein Modelling (Cláudio M. Soares, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/protein‐modelling) 
• Protein ‐ Nucleic Acids Interactions (Alekos Athanasiadis, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/96) 
• Raman Spectroscopy of Metalloproteins (Smilja Todorovic, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/raman‐spectroscopy‐of‐metalloproteins) 
• Single Molecule Processes (Yann Astier, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/chemistry/single‐molecule‐processes) 
• Structural Biology (Carlos Frazão, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/structural‐biology) 
• Structural Genomics (Maria Arménia Carrondo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/structural‐genomics) 

 

 
Theme 2 
From genetics, cell and developmental biology to pathogenesis and novel 
therapies 
Research groups involved in this research area: 
• Actin Dynamics (Florence Janody, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/72) 
• Affective Disorders and Suicide Prevention (Ricardo Gusmão, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Gusmao.pdf) 
• Angiogenesis Laboratory (Sérgio Dias, CEDOC) 
(http:// http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Dias.pdf) 
• Animal Cell Technology (Paula M. Alves, Manuel J. T. Carrondo, Ana Sofia Coroadinha, 
ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/animal‐cell‐technology) 
• Bacterial Cell Biology (Mariana Gomes de Pinho, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/bacterial‐cell‐biology/) 



• Bacterial Cell Surfaces and Pathogenesis (Sérgio Filipe, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/bacterial‐cell‐surfaces‐and‐pathogenesis) 
• Biology of Cytoprotection (Helena Vieira, CEDOC) 
• Cell Cycle Regulation (Mónica Bettencourt Dias, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/80) 
• Cell Signaling in Drosophila (Pedro M. Domingos Dias, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/cell‐signaling‐in‐drosophila) 
• Cilia Regulation and Disease (Susana Lopes, CEDOC) 
• Collective Dynamics (Gabriela Gomes, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/50) 
• Development, Evolution and the Environment (Christen Mirth, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/109) 
• Disease Genetics (Carlos Penha Gonçalves, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/30) 
• Early Fly Development (Rui Martinho, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/70) 
• Epigenetic Mechanisms (Lars Jansen, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/89) 
• Epigenetics and Soma (Vasco Barreto, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/86) 
• Evolution and Development (Élio Sucena, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/57) 
• Evolutionary Biology (Isabel Gordo, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/61) 
• Glycobiology (Júlia Costa, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/glycobiology) 
• Glycoimmunology (Paula Videira, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Videira.pdf) 
• Heart Failure, Atrial Fibrillation & Thromboembolism (Fátima Ceia, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_ceia.pdf) 
• Immune Reconstitution (Cristina João, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_cristinaJoao.pdf) 
• Immune Regulation (Carlos Tadokoro, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/113) 
• Immune Response and Vascular Disease (José Delgado Alves, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Alves.pdf) 
• Industry and Medicine Applied Crystallography (Pedro Matias, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/industry‐and‐medicine‐applied‐crystallogr
aphy) 
• Infection Biology (Luís Jaime Mota, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/infection‐biology) 
• Infections & Immunity (Michael Parkhouse, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/42) 
• Inflammation (Miguel Soares, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/43) 
• Innate Behavior (Maria Luisa Vasconcelos, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/93) 
• Lupus and autoreactive immune repertoires (Constantin Fesel, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/98) 
• Lymphocyte Physiology (Jocelyne Demengeot, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/37) 
• Malaria Mitogens (António Coutinho, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/26) 
• Meiosis and Development (Vítor José Barbosa, IGC) 



(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/104) 
• Membrane Protein Crystallography (Margarida Archer, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/membrane‐protein‐crystallography) 
• Membrane Traffic in Disease (Duarte Barral, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Barral.pdf) 
• Mental Health Needs and Interventions (Miguel Xavier, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Xavier.pdf) 
• Metabolic Disorders Research (Maria Paula Macedo, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Macedo.pdf) 
• Microbial Development (Adriano O. Henriques, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/microbial‐development) 
• Molecular Neurobiology (Diogo Castro, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/110) 
• Molecular Endocrinology (Branca Cavaco, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Cavaco.pdf) 
• Molecular Mechanisms of Disease (Miguel Seabra, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Seabra.pdf) 
• Morphological Patterns of Disease and Tumor Microenvironment (Ana Felix, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Felix.pdf) 
• Nutraceuticals and Chronic Inflammation (António Sousa Guerreiro, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Guerreiro.pdf) 
• Organogenesis (Joaquin Leon, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/35) 
• Patterning and Morphogenesis (Moises Mallo, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/48) 
• Pharmacokinetics and Biopharmaceutical Analysis (Ana Luísa Simplício, IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/pharmacokinetics‐and‐biopharmaceutical‐analysis) 
• Phychiatric Epidemiology (José Miguel Caldas de Almeida, CEDOC) 
(http:// http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Almeida.pdf) 
• Pilot Plant (António Cunha, Mónica Thomaz, IBET) 
(http://www.ibet.pt/gca/?id=64) 
• Protein ‐ Nucleic Acids Interactions (Alekos Athanasiadis, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/96) 
• Purines and Anti‐HIV Drugs Pharmacology (Maria Emília Monteiro, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Monteiro.pdf) 
• Respiratory Diseases (Nuno Neuparth, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Neupath.pdf 
• Rheumatological Diseases (Jaime Branco, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Branco.pdf) 
• Stroke and Dementia (Miguel Viana Baptista, CEDOC) 
• Structural Biology (Carlos Frazão, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/structural‐biology) 
• Structural Genomics (Maria Arménia Carrondo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biological‐chemistry/structural‐genomics) 
• Telomeres and Genome Stability (Miguel Godinho Ferreira, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/69) 
• Variation: Development and Selection (Patrícia Beldade, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/71) 

 
 
 
 
 
 



Theme 3 
Computational and theoretical biology: from biochemistry to medicine 
Research groups involved in this research area: 
• Collective Dynamics (Gabriela Gomes, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Complex Adaptive Systems and Computational Biology (Luís Rocha, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Computational Genomics (José Leal, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Evolutionary Biology (Isabel Gordo, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/ 
• Membrane Traffic in Disease (Duarte Barral, CEDOC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Molecular Mechanisms of Disease (Miguel Seabra, CEDOC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Molecular Neurobiology (Diogo Castro, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Molecular Simulation (António Baptista, ITQB) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Network Modelling (Claudine Chaouita, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Plant Genomics (Jörg Becker, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Population and Conservation Genetics ( Lounes Chikhi, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Protein Modelling (Claudio Soares, ITQB) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Quantitative Organism Biology (Jorge Carneiro, IGC) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
• Systems Biodynamics (Andreas Bohn, ITQB) 

(http://compbio.igc.gulbenkian.pt/) 
 

 
Theme 4 

Host‐microbe and host‐cancer interactions 
Research groups involved in this research area: 
• Actin Dynamics (Florence Janody, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/72) 
• Angiogenesis Laboratory (Sérgio Dias, CEDOC) 
(http:// http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Dias.pdf) 
• Bacterial Cell Surfaces and Pathogenesis (Sérgio Filipe, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/bacterial‐cell‐surfaces‐and‐pathogenesis)1 
• Cell Cycle Regulation (Mónica Bettencourt Dias, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/80) 
• Disease Genetics (Carlos Penha Gonçalves, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/30) 
• Evolution and Development (Élio Sucena, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/57) 
• Glycoimmunology (Paula Videira, CECOD) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Videira.pdf) 
• Immune Reconstitution (Cristina João, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_cristinaJoao.pdf) 



• Immune Regulation (Carlos Tadokoro, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/113) 
• Infection Biology (Luís Jaime Mota, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/infection‐biology) 
• Lupus and autoreactive immune repertoires (Constantin Fesel, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/98) 
• Lymphocyte Physiology (Jocelyne Demengeot, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/37) 
• Malaria Mitogens (António Coutinho, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/26) 
• Meiosis and Development (Vítor José Barbosa, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/104) 
• Membrane Traffic in Disease (Duarte Barral, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Barral.pdf 
• Microbial Development (Adriano O. Henriques, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/microbial‐development) 
• Molecular Endocrinology (Branca Cavaco, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Cavaco.pdf) 
• Molecular Mechanisms of Disease (Miguel Seabra, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Seabra.pdf) 
• Morphological Patterns of Disease and Tumor Microenvironment (Ana Felix, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Felix.pdf) 
• Nutraceuticals and Chronic Inflammation (António Sousa Guerreiro, CEDOC) 
(http://www.cedoc.org/PDF/CEDOC_Guerreiro.pdf) 
• Telomeres and Genome Stability (Miguel Godinho Ferreira, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/69) 

 

 
Theme 5 
Plant genomics and stress responses 
Research groups involved in this research area: 
• Disease and Stress Biology (Ricardo Ferreira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/disease‐and‐stress‐biology) 
• Forest Biotech (Célia Miguel, IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/forest‐biotech) 
• Plant Biochemistry (Cândido Pinto Ricardo, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐biochemistry) 
• Plant Cell Biology (Rita Abranches, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐cell‐biology) 
• Plant Cell Biotechnology (Pedro Fevereiro, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐cell‐biotechnology) 
• Plant Cell Wall (Phil Jackson, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐cell‐wall) 
• Plant Development (José Feijó, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/38) 
• Plant Developmental Genetics (Jorge Almeida, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐developmental‐genetics) 
• Plant Genetic Engineering (Margarida Oliveira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐genetic‐engineering) 
• Plant Genomics (Jörg Becker, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/102) 
• Plant Molecular Biology (Paula Duque, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/67) 
• Plant Molecular Ecophysiology (Manuela Chaves, ITQB) 



(http://www.itqb.unl.pt/research/plant‐sciences/plant‐molecular‐ecophysiology) 
• Plant Stress Signalling (Elena Baena González, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/94) 

 

 
Theme 6 
Evolution of ecosystems, biological risk, and food safety 
Research groups involved in this research area: 
• Analytical Chemistry (Luís Vilas Boas and Maria Rosário Bronze, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/analytical‐chemistry) 
• Antibiotic Resistance and Virulence in Enterococci (Maria de Fátima Silva Lopes, IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/antibiotic‐stress‐and‐virulence‐of‐enterococci) 
• Applied and Environmental Mycology (Cristina Silva Pereira, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/applied‐and‐environmental‐mycology) 
• Bacterial Cell Biology (Mariana Gomes de Pinho, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/bacterial‐cell‐biology/) 
• Collective Dynamics (Gabriela Gomes, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/50) 
• Complex Adaptive Systems and Computational Biology (Luís Rocha, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/76) 
• Development, Evolution and the Environment (Christen Mirth, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/109) 
• Evolutionary Biology (Isabel Gordo, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/61) 
• Evolutionary Genetics (Henrique Teotónio, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/56) 
• Food Microbial Technology (Cidália Peres, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/food‐microbial‐tecnology) 
• Lactic Acid Bacteria and in vivo NMR (Ana Rute Neves, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/lactic‐acid‐bacteria‐in‐vivo‐nmr) 
• Mass Spectrometry (Ana Coelho, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/mass‐spectrometry) 
• Microbial Development (Adriano O. Henriques, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/microbial‐development) 
• Microbiology of Man‐Made Environments (Maria Teresa Crespo, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/microbiology‐of‐man‐maid‐environments) 
• Molecular Genetics (Hermínia de Lencastre, ITQB) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/biology/molecular‐genetics) 
• Nutraceuticals and Delivery (Catarina Duarte, IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/nutraceuticals‐and‐delivery) 
• Pharmacokinetics and Biopharmaceutical Analysis (Ana Luísa Simplício, IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/pharmacokinetics‐and‐biopharmaceutical‐analysis) 
• Physiology of Environmentally Conditioned Microbiota (Maria Vitória San Romão, ITQB/IBET) 
(http://www.itqb.unl.pt/research/technology/physiology‐of‐environmentally‐conditioned) 
• Population and Conservation Genetics (Lounès Chikhi, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/88) 
• Variation: Development and Selection (Patrícia Beldade, IGC) 
(http://www.igc.gulbenkian.pt/research/unit/71)  

 

 



 

Dimensão humana (a 31 de Dezembro de 2011) 

 

 Nº de investigadores doutorados – 356  (24 contratos LA) 

 Nº de docentes do Ensino Superior  - 82 

 Nº de estudantes de doutoramento - 278 

 Nº de estudantes de mestrado - 72 

 Pessoal técnico – 82  (5 contratos LA) 

 Pessoal administrativo – 78  (nenhum contrato LA) 

 Nº total de pessoas com actividade no LA – 707 

  

 

Dimensão financeira em 2011 

 Volume total de actividade, total de financiamentos, contratos:  circa 35 M€ 

 

 % do financiamento angariado através de programas europeus e de contratos 

com empresas (relativamente ao volume total) – 44 % 

 

 

Produção científica em 2011 

 Nº de artigos em revistas do ISI =  450 

 Nº de artigos em revistas Q1 (1º quartil) do ISI = 276  (greater than 60 % of total) 

 10 publicações mais representativas: 

 

• Peca, J., Feliciano, C., Ting, J.T., Wang, W.T., Wells, M.F., Venkatraman, T.N., 

Talaignair N., Lascola, C.D., Fu, Z.Y., Feng, G.P. (2011). Shank3 mutant mice display 

autistic-like behaviours and striataldysfunction. Nature. 472(7344): 437-442. 

http://dx.doi.org/10.1038/nature09965 

 

• Portugal, S., Carret, C.,  Recker, M., Armitage, A.E., Goncalves, L.A., Epiphanio, S.,  

Sullivan, D., Roy, C., Newbold, C.I., Drakesmith, H., Mota, M.M. (2011). “Host-

mediated regulation of superinfection in malaria”. Nature Medicine. 17 (6): 732-

U126.http://dx.doi.org/10.1038/nm.2368  

 

http://dx.doi.org/10.1038/nature09965
http://dx.doi.org/10.1038/nm.2368


• Bouvignies, G., Vallurupalli, P., Hansen, D. F.,  Correia, B. E., Lange, O., Bah, A., 

Vernon, R. M., Dahlquist, F. W., Baker, D., Kay, L. (2011). “Solution structure of a 

minor and transiently formed state of a T4 lysozyme mutant”.  Nature.   477 ( 7362): 

111-134.http://dx.doi.org/10.1038/nature10349 

 

• Azoitei, M., Correia, B., Ban, Y.-E. A., Carrico, C., Kalyuzhniy, O., Chen, L., 

Schroeter, A., Huang, P.-S., McLellan, J., Kwong, P.D., Baker, D., Strong, R. K., 

Schief, W.R. (2011). “Computation-Guided Backbone Grafting of a Discontinuous 

Motif onto a Protein Scaffold“.  Science.   334 (6054):  373-376. 

http://dx.doi.org/10.1126/science.1209368 

 

• Michard, E., Lima, P.T., Borges, F., Silva, A.C., Portes, M. T., Carvalho, J.E., 

Gilliham, M., Liu, L.-H., Obermeyer, G., Feijó, j.A. (2011). Glutamate Receptor-like 

Genes Form Ca 2+ Channels in Pollen tubes and are regulated by Pistil D-Serine. 

Science. 332(6028) : 434-437. 

http://dx.doi.org/10.1126/science.1201101  

 

• Ferreira, A., Marguti, I., Bechmann, I., Jeney, V., Chora, A.,Palha, N.R., Rebelo, S., 

Henri, A., Beuzard, Y. , Soares, M.P. (2011). Sickle Hemoglobin Confers Tolerance to 

Plasmodium Infection. Cell. 145 (3): 398-409. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.03.049 

 

• Serra M, Correia C, Malpique R, Brito C, Jensen J, Bjorquist P, Carrondo MJT, and 

Alves PM. 2011. Microencapsulation technology: a powerful tool for integrating 

expansion and cryopreservation of human embryonic stem cells, PLoS ONE 6(8). 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0023212 

 

• Bali, S., Lawrence, A. D., Lobo, S. A., Saraiva, L. M., Golding, B. T., Palmer, D. J., 

Howard, M. J., Ferguson, S. J., and Warren, M. J. (2011) Molecular hijacking of 

siroheme for the synthesis of heme and d(1) heme, Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 108(45): 18260-18265. 

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1108228108  

 

• Romao, C. V., Ladakis, D., Lobo, S. A. L., Carrondo, M. A., Brindley, A. A., Deery, 

E., Matias, P. M., Pickersgill, R. W., Saraiva, L. M., and Warren, M. J. (2011) 

Evolution in a family of chelatases facilitated by the introduction of active site 

asymmetry and protein oligomerization, Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 108(1): 97-102. 

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1014298108  

 

http://dx.doi.org/10.1038/nature10349
http://dx.doi.org/10.1126/science.1209368
http://dx.doi.org/10.1126/science.1201101
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.03.049
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0023212
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1108228108
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1014298108


• Petkovic, M., Seddon, K. R., Rebelo, L. P. N., and Pereira, C. S. (2011) Ionic liquids: 

a pathway to environmental acceptability, Chemical Society Reviews 40(3): 1383-

1403. http://dx.doi.org/10.1039/c004968a  

 

• Serrano, M., Real, G., Santos, J., Carneiro, J., Moran, C. P., and Henriques, A. O. 

(2011) A negative feedback loop that limits the ectopic activation of a cell type-specific 

sporulation sigma factor of Bacillus subtilis, PLoS Genetics 7(9): e1002220.  

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002220  

 

 

 

Formação pós-graduada (a 31 de Dezembro de 2011) 

 Programas doutorais em que o LA está envolvido - 11 

 Nº de doutoramentos realizados em 2011 e instituições universitárias que 

conferiram os graus - 52 (ITQB da UNL (44); Universitat Popeu Fabra (1); FC da 

UL (1); IHMT da UNL (1); Univ. de Aveiro (2); FCM da UNL (2) e FC da UL (1))  

 Nº de mestrados realizados em 2011 e instituições de Ensino Superior que 

conferiram os graus – 23 (Univ. Tras-os-Montes (2); FC da UL (6); IST (1); FC da 

UL (4); FCT da UNL (4); Univ. Aveiro (1), FCM da UNL (1); Univ. Algarve (2); 

Univ. Coimbra (2);  

 

 

Projectos em curso, obtidos através de financiamentos competitivos (a 31 de 

Dezembro de 2011) 

 Montante global de financiamento aprovado para a instituição – circa 55 M€ 

 

 Instituições financiadoras (e respectiva percentagem* de financiamento):      

FCT , Comissão Europeia, Diversas Empresas, Entidades diversas  estrangeiras  

(EMBO,  Welcome Trust, etc..) , Outras entidades nacionais (FLAD, CRUP, etc...)  

*Nota: os valores, por serem globais (não anuais), não podem corretamente ser 

apresentados em percentagem antes de ser anualizados, pois há uma grande diversidade 

temporal entre os mesmos. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1039/c004968a
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002220
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002220


Transferência de conhecimento 

 Spin-offs lançadas nos últimos 5 anos - 9 

 Patentes registadas nos últimos 5 anos - 7 

 Protótipos vendidos ou licenciados a empresas nos últimos 5 anos - 0 

 Número total de bolseiros e contratados que trabalharam no LA nos últimos 5 

anos por um período igual ou superior a 6 meses, tendo depois prosseguido a 

sua carreira em empresas ou outras instituições – 830 bolseiros e contratados 

(valor estimado)    

(Sabemos que este número é muito difícil de calcular porque não o registamos 

normalmente e trata-se de centenas de pessoas. Pode ser dada uma 

estimativa) 

 

 

Actividades mais relevantes nos últimos 5 anos (Max de 5 000 caracteres) 

 

 Colaborações regulares com empresas, hospitais, administração, etc.  

Os protocolos e colaborações no âmbito de projectos deinvestigação, compreendem um 

vasto leque de instituições universitárias portuguesas e estrangeiras. Para além destas, e 

tal como o solicitado, podemos mencionar:  Cruz Vermelha Portuguesa; Centro Hospitalar 

de Lisboa Central, Lisboa Norte e Lisboa Hospitalar; Diversos Agrupamentos da 

Administracao Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo; Administração Regional de 

Saúde do Alentejo; Diversas instituições hospitalares da região de Lisboa (incluindo IPO e 

Maternidade Alfredo da Costa); Alto Comissariado da Saúde; Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa; Escola Nacional de Saúde Pública; Grupo HPP Saúde - 

Hospitais Privados de Portugal; Grupo Espírito Santo Saúde; Grupo José de Mello Saúde; 

Fundação Champalimaud; Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação  Astrazeneca; 

Instituto Nacional de Emergência Médica; Instituto d e Emprego e Formação Profissioinal, 

diversas Câmaras Municipais bem como o Governo de S. Tomé  e Príncipe. Em termos de 

empresas podemos salientar a  Sovena Nutrinveste, Costa Amorim, Tecnimed, Compal, 

GALP, ENERSIS, Pfizer, Bayer Schering Pharma  AG(DE), Merck & Co (USA), Micromet (DE), 

BASF (DE), Merck Serono Pharma (DE), LETI (ES), Bill & Melinda Gates Foundation (USA), 

Centocor (J&J) (USA), BASF Plant Sciences Company GmbH (DE). 

 

 

 



 Highlights de resultados alcançados (Podem ser resultados científicos, de 

transferência de tecnologia ou outros): 

 

 

10 000 citations received in 2011.  

 

50 % of the national publications in Nature and Science (last 5 years) as 

leading institution. 

 

50 % of the ERC’s in Life Sciences awarded to Portugal (last five years). 

 

50 % of the Howard Huges Medical Institute grants awarded to Portugal (last 

five years). 

 

World most-cited in Chemistry WoS award (rank #1 in the world, 2007) 

– Nature (2006), 439, 831-834. 

 

Average of one PhD thesis awarded per week (2011). 

 

More than 350 running financed projects (2011). 

 

Circa 3 M€/year in I&D contracts with private companies. 
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Sociedade	  
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	  	  AGRO-‐TECH	  Campus	  	  	  
Centro	  de	  Inovação	  Agro-‐Biotecnológica	  e	  Agro-‐Florestal	  

	  
	  
	  

PROPOSTA	  DE	  APOIO	  E	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  
AGRO-‐BIOTECNOLOGIA	  E	  AGRO-‐INDÚSTRIA	  

EM	  PORTUGAL	  
O	  Campus	  de	  Oeiras	  tem	  condições	  e	  recursos	  para	  apoiar	  o	  sector	  agro-‐florestal	  
que	  são	  únicas	  em	  Portugal	  e	  que	  deveriam	  ser	  mais	  exploradas	  e	  reconhecidas	  

	  
	  
	  
REALIDADE	  NACIONAL	  –	  	  

1.	  A	  fileira	  agro-‐alimentar	  Portuguesa	  depara-‐se	  com	  numerosos	  problemas,	  dos	  quais	  
se	  destacam:	  	  
-‐ baixa	   produção	   vegetal	   e	   fraco	   grau	   de	   aprovisionamento	   para	   fazer	   face	   ao	  
consumo	   interno	   (ex.:	   nos	   cereais	   produzimos	   apenas	   cerca	   de	   ¼	   do	   que	  
consumimos),	  agravando	  	  
-‐ dependência	   externa	   (para	   a	  maioria	   dos	   produtos	   agro-‐alimentares),	   crescente	  
anualmente,	  e	  
-‐ baixa	  competitividade	  no	  mercado	  comunitário	  e	  mundial	  

2.	  A	  nível	  florestal	  os	  problemas	  são	  sérios,	  em	  parte	  pelos	  incêndios	  florestais,	  mas	  
também	  pelo	  desequilíbrio	  fitossanitário	  dos	  principais	  ecossistemas	  florestais	  do	  
País.	  	  

	  
CAUSAS	  –	  Apesar	  de	  haver	  um	  conjunto	  diverso	  de	  fatores	  que	  contribui	  para	  este	  problema	  

(nomeadamente	   condições	   meteorológicas,	   população	   agrícola	   envelhecida	   e	  
pouco	  instruída,	  individualismo,	  fraca	  mecanização,	  fragmentação	  das	  explorações,	  
elevados	  custos	  de	  produção,	  inadequação	  do	  uso	  dos	  solos,	  etc.),	  há	  outras	  causas	  
que	   podem	   ser	   identificadas	   e	   corrigidas	   (uso	   de	   variedades	   melhoradas,	   mais	  
resistentes	   a	   fatores	   adversos,	   mais	   produtivas,	   com	   melhores	   qualidades	  
organoléticas	  ou	  melhor	  qualidade	  de	  madeira	  ou	  de	  cortiça…).	  

	  
SOLUÇÕES	  –	  No	  Campus	  de	  Oeiras	  estão	  disponíveis	  diversas	  equipas	  e	   competências:	   INIAV	  

(com	  grupos	  de	  investigação	  agronómica	  e	  florestal	  e	  novos	  grupos	  de	  investigação	  
veterinária	   cuja	   chegada	   está	   para	   breve),	   IICT	   (investigação	   tropical)	   e	   o	  
Laboratório	  Associado	  de	  Oeiras	  (nas	  componentes	  ITQB,	  iBET	  e	  IGC).	  	  

	   As	  condições,	  o	  conhecimento	  e	  as	  redes	  de	  colaboração	  nacionais	  e	  internacionais	  
existentes,	   potenciados	   pela	   proximidade	   oferecida	   no	   Campus	   de	   Oeiras,	  
constituem	  uma	  mais-‐valia	  para	  encontrar	  soluções	  para	  os	  problemas	  nacionais.	  

	  
PROVAS	  DADAS	  –	  A	  título	  de	  exemplo	  do	  efeito	  benéfico	  do	  esforço	  conjunto	  refira-‐se	  o	  caso	  

do	  arroz,	  cujo	  melhoramento	  esteve	  estagnado	  mais	  de	  20	  anos,	  tornando	  Portugal	  
100%	   dependente	   da	   importação	   de	   semente	   (vinda	   sobretudo	   de	   Itália).	   (Nota-‐	  
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Portugal	  é	  o	  maior	  consumidor	  per	  capita/ano	  de	  arroz	  da	  UE	  produzindo	  cerca	  de	  
60%	  do	  consumo	  interno)	  

-‐	  Trabalho	  de	  melhoramento	  iniciado	  no	  ITQB	  e	  iBET	  em	  2000,	  foi	  expandido	  em	  2002	  
para	  recuperar	  variedades	  nacionais	  (de	  baixa	  produtividade	  e	  elevada	  sensibilidade	  
a	  doenças,	  mas	  de	  grande	  qualidade	  organolética).	  	  

-‐	   Esforços	   conjuntos	   do	   ITQB	   e	   iBET	   com	   o	   então	   INRB	   e	   Centro	   de	   Orizicultura	   (em	  
Salvaterra	   de	  Magos),	   levaram	   a	   que,	   em	   2004,	   fosse	   criado	   o	  COTArroz	   (Centro	  
Operativo	   e	   Tecnológico	   do	   Arroz)	   e	   fosse	   assumido	   a	   nível	   nacional,	   sob	   a	  
orientação	  do	  Eng.	  Benvindo	  Maçãs,	  um	  programa	  alargado	  de	  melhoramento	  de	  
arroz.	   Deste	   programa	   dispomos	   já	   de	   variedades	   muito	   melhores	   do	   que	   as	  
comerciais,	   prevendo-‐se	   que	   em	   apenas	   mais	   2	   anos	   seja	   possível	   lançá-‐las	   no	  
Mercado.	  

-‐	  Acresce	  que	  deste	  esforço	   foi	  possível	   juntar	   toda	  a	   fileira	  do	  arroz	  e	  está	  prestes	  a	  
arrancar	   a	  Casa	   do	  Arroz	   que	   se	   pretende	   que	   venha	   a	   financiar	   investigação	   no	  
sector.	  

	  
No	   âmbito	  do	   esforço	  de	   ligação	   ao	   sector	   empresarial,	   é	   de	   realçar	   que	  o	   iBET	   tem	  
como	   parceiras	   quatro	   grandes	   empresas	   do	   sector	   Agro-‐florestal:	   (Nutrinveste,	  
Sumol+Compal,	  RAR	  incluindo	  VITACRESS,	  e	  Corticeira	  Amorim).	  

	  
	  
OUTROS	  DESAFIOS	  de	  CRIAÇÃO/EXPANSÃO	  DE	  SINERGIAS	  -‐	  Alguns	  exemplos:	  
	  

As	  competências	  e	  condições	  existentes	  no	  Campus	  de	  Oeiras	  podem	  ser	  exploradas	  
de	   uma	   forma	  mais	   integrada	   e	   rentável,	   pela	   criação	   de	   parcerias/projetos	   de	   I&D	  
entre	  o	  Ministério	  da	  Agricultura	  (MA)	  e	  o	  Laboratório	  Associado,	  assim	  acelerando	  o	  
benefício	  expectável.	  Em	  paralelo,	   algumas	   atividades	  de	   serviço	  e	   consultadoria	  em	  
agro-‐indústria	  podem	  ser	  reforçadas	  com	  as	  competências	  existentes	  no	  ITQB	  e	  iBET.	  
Do	  esforço	  conjunto	  com	  o	  INIAV,	  espera-‐se	  que	  resulte	  um	  visível	  apoio	  à	  agricultura	  
Portuguesa	  e	  ao	  sector	  agro-‐industrial.	  
	  
Sector	  Florestal	  -‐	  Uma	  área	  em	  que	  o	  ITQB	  e	  o	  iBET	  têm	  vindo	  a	  investir	  e	  a	  tentar	  criar	  

sinergias	   (nomeadamente	   com	   a	   ex-‐Estação	   Florestal	   Nacional,	   Universidade	  
Católica	   Portuguesa,	   IICT	   e	   sector	   privado)	   é	   no	   sector	   florestal.	   Investigação	   em	  
pinheiro,	  sobreiro	  e	  eucalipto	  tem	  vindo	  a	  ser	  conduzida,	  sempre	  que	  possível	  em	  
parceria,	   visando	   o	   interesse	   aplicado	   (problema	   do	   nemátode	   do	   pinheiro,	  
melhoramento	  da	  produção	  e	  qualidade	  da	  madeira	  e	  da	  cortiça).	  	  

-‐ O	  ITQB	  e	  o	  iBET,	  em	  estreita	  cooperação	  com	  o	  ex-‐INRB	  têm	  também	  catalisado	  a	  
comunidade	  científica	  no	  sentido	  de	  unir	  esforços	  para	  a	  investigação	  em	  sobreiro	  -‐	  
símbolo	   nacional.	   Um	   exemplo	   disso	   é	   o	   Consórcio	   Nacional	   que	   foi	   constituído	  
agregando	  26	  laboratórios	  (do	  Minho	  ao	  Algarve)	  para	  gerar	  recursos	  genéticos	  que	  
estão	   já	   a	   ser	   explorados	   no	   âmbito	   de	   diversos	   projetos	   de	   investigação.	   Deste	  
esforço,	   esperam-‐se	   resultados	   (aplicáveis	   a	   médio-‐longo	   prazo)	   em	   termos	   da	  
melhoria	   da	   adaptação	   a	   condições	   adversas	   (doenças	   e	   fatores	   ambientais)	   e	  
melhoria	  da	  qualidade	  da	  cortiça.	  
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Sector	   vitivinícola	   -‐	   Neste	   domínio,	   a	   investigação	   desenvolvida	   pelo	   ITQB	   e	   iBET	   em	  
parceria	   com	   o	   ex-‐INRB	   e	   ISA,	   pode	   também	   constituir	   uma	   importante	   alavanca	  
para	   a	   melhoria	   da	   qualidade	   do	   vinho	   e	   das	   nossas	   castas.	   Existem	   dados	  
relevantes	   e	   estudos	   em	   curso	   sobre	   a	   capacidade	   de	   adaptação	   de	   diferentes	  
variedades	   face	   a	   alterações	   climáticas,	   otimização	   de	   recursos	   hídricos,	  
manutenção	  e	  otimização	  da	  produção	  e	  da	  qualidade	  da	  uva,	  numa	  perspetiva	  de	  
aumento	  da	  sustentabilidade	  ambiental	  e	  económica	  do	  sector.	  
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A	  N	  E	  X	  O	  S	  	  

1.	  Background	  –	  	  
	  

1.1.	   ITQB	   e	   IBET:	   Há	   mais	   de	   25	   anos	   (na	   sequência	   de	   diversas	   iniciativas	   planeadas	   por	  
personalidades	   reconhecidas)	   o	  Ministério	   da	  Agricultura	   (MA)	   decidiu,	   conjuntamente	   com	  o	  
Ministério	  da	  Educação	  (/Ciência)	  apoiar	  a	  implementação	  das	  Biotecnologias	  através	  da	  criação	  
do	   Centro	   de	   Tecnologia	   Química	   e	   Biológica	   (CTQB)	   que	   mais	   tarde	   deu	   origem	   ao	   ITQB	  
(Instituto	  de	  Tecnologia	  Química	  e	  Biológica).	  	  
Reconhecendo	   que	   uma	   instituição	   pública	   poderia	   ter	   dificuldades	   na	   transferência	   de	  
tecnologia	   para	   o	   sector	   privado,	   a	   Comissão	   de	   instalação	   do	   CTQB	   foi	   encarregada	   de	  
desencadear	   o	   processo	   de	   arranque	   de	   uma	   associação	   privada	   sem	   fins	   lucrativos,	   com	   o	  
envolvimento	  de	  parceiros	  industriais.	  Destes	  esforços,	  e	  com	  a	  participação	  do	  MA	  (através	  do	  
INIA),	   foi	  criado	  em	  inícios	  de	  1989	  o	   IBET	   (Instituto	  de	  Biologia	  Experimental	  e	  Tecnológica).	  
Desde	   o	   início	   que	   o	   IBET	   juntou	   equipas	   do	   MA,	   de	   Universidades	   e	   doutras	   instituições	  
públicas,	  bem	  como	  técnicos	  do	  sector	  privado.	  
Avaliações	   efetuadas	   por	   personalidades	   de	   competência	   internacional	   reconhecida	   (como	  
Ernest	  G.	  Jaworski,	  pioneiro	  em	  Agro-‐Biotecnologia	  e	  Director	  da	  Monsanto	  onde	  trabalhou	  por	  
41	  anos),	   tornaram	  claro	  na	  altura	  que	  a	   liderança	  do	   IBET	  (Prof.	  Manuel	  Carrondo)	  e	  do	   ITQB	  
(Prof.	  António	  Xavier)	  era	   impressionante	  e	  que	  os	  esforços	  de	  ambas	  as	   instituições	  tinha	  um	  
tremendo	  potencial	  para	  impulsionar	  a	  investigação	  Agro-‐Florestal	  em	  Portugal,	  numa	  condição:	  
“assuming	  that	  geography	  and	  cost	  issues	  do	  not	  become	  significant	  factors”.	  	  
Numerosos	  documentos	   foram	  então	  produzidos,	   incluindo	  planos	  de	   investigação	  preparados	  
com	  outros	  parceiros	  do	  Campus	  de	  Oeiras	  (ex.:	  com	  a	  Estação	  Florestal	  Nacional),	  e	  um	  plano	  
nacional	  de	  Biotecnologia	  Florestal,	  envolvendo	  os	  intervenientes	  críticos	  do	  sector	  e	  desenhado	  
para	  o	  quinquénio	  1994-‐1999.	  

	  
1.2.	   BIOPOLIS	   –	   Respondendo	   a	   uma	   Resolução	   do	   Conselho	   de	   Ministros	   (nº	   124/2006)	   para	   a	  

criação	  de	  consórcios	  de	  I&D,	  durante	  2008	  e	  2009,	  o	  Laboratório	  Associado	  de	  Oeiras	  integrou	  
um	   esforço	   conjunto	   com	   o	   INRB	   e	   diversas	   outras	   instituições	   (sobretudo	   o	   “Instituto	   de	  
Investigação	   Científica	   Tropical”	   e	   o	   “Instituto	  Nacional	   de	   Saúde	  Dr.	   Ricardo	   Jorge”,	   além	   de	  
diversos	  outros	  parceiros)	  para	  apresentar	  à	  FCT,	  ao	  “Programa	  Mobilizador	  dos	  Laboratórios	  de	  
Estado”	   o	   consórcio	  BIOPOLIS,	   visando	   implementar	   investigação	   e	   inovação	   no	   sector	   Agro-‐
Florestal.	  De	  acordo	  com	  a	  sugestão	  dos	  avaliadores,	  foi	  submetida	  uma	  segunda	  versão	  em	  que	  
o	  Consórcio	  foi	  dividido	  em:	  BIOPOLIS-‐FOOD	  e	  BIOPOLIS-‐PLANTS.	  Apesar	  do	  interesse	  e	  inovação	  
de	  ambas	  as	  propostas	  nunca	  foi	  recebido	  o	  resultado	  da	  sua	  avaliação,	  sabendo-‐se	  apenas	  que	  
não	  foram	  financiadas.	  	  
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2.	  Competências	  –	  	  
	  

2.1.	  Plantas	  no	  Laboratório	  Associado	  de	  Oeiras	  (LAO)-‐	  em	  2001,	  o	  ITQB,	  o	  IBET	  e	  alguns	  grupos	  do	  
Instituto	  Gulbenkian	  de	  Ciência	   (IGC),	  constituíram	  um	  dos	  primeiros	  Laboratórios	  Associados	  	  
em	  Portugal	  (LAO).	  Desde	  Jan.	  2011	  este	  Laboratório	  Associado	  integra	  todos	  os	  laboratórios	  do	  
IGC	  e	  também	  o	  Centro	  de	  Estudos	  de	  Doenças	  Crónicas	  (CEDOC-‐UNL).	  
	  
2.1.1.EQUIPA:	  
O	  LAO	  integra	  12	  grupos	  de	  plantas	  com	  cerca	  de	  110	  membros	  ao	  todo,	  afirmando-‐se	  como	  
uma	   poderosa	   força	   de	   investigação	   em	   plantas,	   em	   Portugal.	   Estas	   competências	   estão	  
alicerçadas	  em	  planos	  de	  investigação	  muito	  competitivos	  e	  num	  largo	  conjunto	  de	  projetos	  que	  
os	  grupos	  têm	  vindo	  a	  ganhar	  a	  nível	  nacional	  e	  internacional,	  apesar	  das	  posições	  permanentes	  
serem	  extremamente	  reduzidas.	  Num	  exercício	  recente,	  o	  ITQB	  conjuntamente	  com	  o	  iBET	  e	  o	  
IGC	   analisaram	   a	   situação	   dos	   grupos	   de	   plantas	   numa	   análise	   SWOT	   e	   identificaram	  
oportunidades	  nas	  quais	  uma	  ação	  concertada	  Plant-‐LAO	  poderia	  desempenhar	  um	  papel	  crucial	  
nomeadamente	   em:	   (a)	   Transferência	   de	   tecnologia	   para	   o	   sector	   privado,	   (b)	   Educação	  
superior,	  (c)	  Ligação	  à	  sociedade.	  
2.1.2.	  DOMÍNIOS	  DE	  COMPETÊNCIA	  dos	  grupos	  de	  Plantas	  do	  Laboratório	  Associado:	  
a)	  O	  crescimento	  e	  o	  desenvolvimento	  vegetal	  são	  determinantes	  da	  maioria	  das	  características	  
de	   interesse	   agronómico.	   A	   compreensão	   dos	   mecanismos-‐chave	   e	   bases	   moleculares	   de	  
processos	   importantes	   para	   o	   crescimento,	   como	   seja	   a	   fotossíntese	   e	   a	   conversão	   em	  
biomassa,	  a	  eficiência	  do	  uso	  da	  água,	  ou	  o	  metabolismo	  do	  azoto	  podem	  conduzir	  a	  melhorias	  
significativas	  de	  produtividade	  e	   rendimento.	   Por	  outro	   lado,	   elucidar	  os	  processos	  de	  divisão	  
celular	  coordenada,	  que	   levam	  à	  diferenciação	  e	  ao	  estabelecimento	  do	  plano	  somático,	  pode	  
permitir	   manipular	   a	   morfogénese	   e	   a	   arquitetura	   da	   planta,	   com	   benefícios	   potenciais	   em	  
termos	  de	  rendimento	  e	  produção	  de	  biomassa.	  
b)	  A	  resposta	  da	  planta	  a	   stresses	  ambientais	   	  é	  um	  outro	  poderoso	   foco	  de	   investigação	  no	  
LAO.	   Devido	   à	   sua	   natureza	   séssil,	   as	   plantas	   têm	   necessariamente	   que	   se	   adaptar	   a	   	   um	  
ambiente	  que	  está	   em	  permanente	  mudança.	   Compreender	   como	  é	  que	   as	   plantas	   sentem	  e	  
respondem	   a	   uma	   multitude	   de	   sinais	   ambientais	   requer	   diversas	   estratégias	   e	   ferramentas	  
disponíveis	   no	   LAO.	   Este	   conhecimento	   aplicado	   a	   cultivares	   de	   relevância	   agronómica,	   pode	  
ajudar	  a	  selecionar	  ou	  desenvolver	  plantas	  com	  tolerância	  aumentada	  a	  determinados	  stresses.	  
Face	   a	   alterações	   climáticas	   imprevisíveis,	   são	   necessários	   recursos	   genéticos	   e	   ferramentas	  
melhoradas	  que	  garantam	  uma	  produtividade	  vegetal	  sustentável.	  Esse	  conhecimento	  também	  
é	   fundamental	   para	   compreender	   e	   prever	   o	   potencial	   impacto	   das	   alterações	   climáticas	   nos	  
ecossistemas	  florestais,	  especialmente	  em	  perigo	  na	  região	  Mediterrânica.	  
c)	  A	  seleção	  e	  o	  desenvolvimento	  de	  novas	  variedades	  e	  produtos	  vegetais	  é	  fundamental	  para	  
o	  melhoramento	   e	   exploração	   dos	   produtos	   vegetais.	   Nesta	   área,	   a	   investigação	   no	   LAO	   está	  
focada	   no	   melhoramento	   de	   culturas	   produtoras	   de	   biomateriais	   utilizados	   como	   matérias-‐
primas	   industriais	   (por	   ex.:	   madeira	   e	   cortiça),	   no	   melhoramento	   do	   valor	   nutricional	   dos	  
alimentos	   e	   no	   uso	   de	   plantas	   como	   fonte	   de	   fitonutrientes	   benéficos	   à	   saúde.	   Uma	   linha	  
adicional	   de	   pesquisa	   explora	   as	   plantas	   como	   "fábricas	   verdes"	   para	   a	   produção	   de	   novos	  
fármacos	  baseados	  em	  proteínas	  recombinantes.	  
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2.2.	  Investigação	  e	  serviços	  do	  LAO	  na	  área	  da	  Tecnologia	  –	  
2.2.1.	  ALIMENTAÇÃO	  E	  BEM-‐ESTAR	   -‐	   Esta	  equipa	  alicerça-‐se	  nas	  competência	  de	   interface	  do	  
iBET	  e	  em	  vários	  grupos	  de	  infra-‐estrutura,	  com	  o	  objetivo	  comum	  de	  explorar	  a	  complexa	  rede	  
de	  fontes	  de	  alimentos	  primários	  e	  transformados,	  de	  origem	  agrícola	  e	  animal,	  bem	  como	  a	  sua	  
segurança	  e	  rastreabilidade.	  São	  alvo	  de	  estudo	  os	  alimentos	  que	  apoiam	  a	  saúde	  e	  o	  bem-‐estar,	  
incluindo	  o	  desenvolvimento	  de	  nutracêuticos	  para	  alimentos,	  cosméticos	  ou	  farma-‐indústrias,	  
além	  de	  sistemas	  de	  micro	  e	  nano-‐libertação.	  
2.2.2.	  TECNOLOGIA	  DE	  CÉLULAS	  ANIMAIS,	  BIOFÁRMACOS	  E	  TERAPIAS	  AVANÇADAS	  -‐	  Esta	  área	  
debruça-‐se	  sobre	  o	  desenvolvimento	  de	  vacinas	  e	  proteínas	  de	  aplicação	  biofarmacêutica	  para	  
fins	  humanos	  e	  veterinários,	  bem	  como	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  terapias	  avançadas	  (celular	  e	  
génica),	  e	  de	  modelos	  celulares	  para	  pesquisa	  clínica	  (desde	  as	  primeiras	  fases	  às	  finais).	  	  
2.2.3.	   QUÍMICA	   SUSTENTÁVEL,	   DESENVOLVIMENTO	   DE	   PROCESSOS	   E	   BIOQUÍMICA	  
MICROBIANA	  –	  Neste	  domínio	  são	  abordados	  os	  recursos	  e	  estratégias	  tecnológicas	  necessários	  
para	   avançar	   da	   fase	   laboratorial	   de	   "prova	   de	   conceito",	   para	   processos	   capazes	   de	  
industrialização,	  explorando	  soluções	  de	  biotecnologia	  verde,	  vermelha	  ou	  branca,	  e	  cumprindo	  
os	  princípios	  da	  química	  verde.	  
2.2.4.	   TECNOLOGIA	   ANALÍTICA	   –	   Esta	   é	   uma	   área	   transversal	   de	   suporte	   às	   anteriores,	   que	  
inclui	   biosensores	   e	   bioensaios,	   ferramentas	   químicas/bioquímicas	   e	   microbianas,	   bem	   como	  
futuras	   metodologias	   capazes	   de	   controlar	   o	   ambiente	   “feito”	   pelo	   ser	   humano.	   A	   gestão	  
integrada	  de	  dados	  e	  do	  novo	  conhecimento	  alicerça-‐se	  em	  metodologias	  avançadas	  de	  biologia	  
computacional.	  

	  
2.3.	  ELIXIR	  (European	  Life-‐science	  Infrastructure	  for	  Biological	  Information)	  –	  A	  missão	  ELIXIR	  destina-‐

se	  a	  construir	  e	  operar	  uma	   infraestrutura	  sustentável	  para	  a	   informação	  biológica	  na	  Europa,	  
para	  suportar	  a	  investigação	  em	  Ciências	  da	  Vida	  e	  sua	  tradução	  para	  a	  medicina	  e	  o	  ambiente,	  
bio-‐indústrias	   e	   sociedade.	   O	   desenvolvimento	   em	   Portugal	   de	   um	   Nó-‐ELIXIR	   em	   espécies	  
florestais/lenhosas	   (coordenado	   pelo	   Instituto	   Superior	   Técnico	   em	   parceria	   com	   o	  
IGC/Laboratório	   Associado),	   tal	   como	   sugerido	   em	   contactos	   prévios	   com	   a	   Fundação	   para	   a	  
Ciência	  e	  a	  Tecnologia,	  pode	  constituir	  uma	  importante	  mais-‐valia	  para	  a	  comunidade	  científica	  
e	  agronómica	  Portuguesa,	  e	   trazer	  para	  Portugal	  outras	  vantagens	   resultantes	  da	  participação	  
nesta	  rede.	  Este	  Nó-‐ELIXIR,	  para	  ter	  viabilidade	  em	  Portugal,	  necessita	  do	  adequado	  suporte	  à	  
investigação	  florestal.	  
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Growing student body
1400 undergraduates
400 pre-experience masters
40 Ph.Ds
130 MBAs 
25% international students
60 nationalities

Strong faculty credentials
51 tenure-track professors, 17 international 

46 visiting and adjunct professors

All teaching in English 

Leader in research 
7 of the top 10 researchers in Portuguese 
schools are from Nova SBE
Nova SBE produces more research than all 
other schools combined
Top 10 in Europe for research in Finance 

Increasing international reputation 
Nova School of Business and Economics 
is one of the leading business schools in 
Europe, with recognition from multiple 
international stakeholders. 

Triple Crown accreditation
Nova School of Business and Economics 
is fully accredited by the three leading 
international institutions: 

Member of exclusive alliances 
Nova School of Business and Economics is 
the exclusive Portuguese member school of 
CEMS and the only one invited to join the 
Global Business School Network. 

Luanda 
Angola

Sao Paulo
Brazil

Lisbon
Portugal

Maputo
Mozambique

Rankings: leader in Portugal, 
among the best in Europe 

CEMS Masters in International 
Management
3rd worldwide

Masters in Finance 
21st worldwide

Masters in Management
50th worldwide

Driving strong interest from 
international students

A global business school for the 
Portuguese-speaking world:
Leveraging on our heritage to build 
distinctive advantages. 

Nova School of Business and Economics: 

A leading business school in Portugal

98
120

172
261

270

2009 2010 2011 2012

356 450 561

International

Portugal

Applicants to masters programs



In the European higher education market, 

the competition for universities is no 

longer at a purely national level – it now 

takes place across the continent. The 

best students will choose the best school, 

independently of its location.

With a strong international drive and 

reputation across borders, Nova School of 

Business and Economics will continue to 

expand, and this growth requires a new 

campus, one that matches and supports the 

ambition and philosophy of the school and 

its partners.

What the new campus will be about:
• A modular campus, spacious and 

comfortable, where people like to be 

• A lifestyle based upon the synergies with the 

sea and the beach in an outstanding location

• Opportunities for meeting up and 

exchanging learning experiences, inside 

and outside the classroom

• Integration within the community and the 

corporate world

Call to action
Building the Nova School of Business and 

Economics new campus requires a great 

investment which we would like to share 

with everyone who believes in the project of a 

world-class business school in Portugal. 

Portuguese companies and all of Nova’s 

alumni are our most important partners.   

Be part of this outstanding project with us!

Why a new 
campus?



Invited architectural firms

Give us your feedback

at the exhibition or by email to 

newcampus@novasbe.pt  

Your opinion
is most important to the school.

Frederico 
Valsassina 
Arquitetos

Trias de Bes 
Arquitetura

Nuno 
Leónidas 
Arquitetos 

Open Book VCA 
Arquitetos

www.novasbe.pt

Nova School of Business and Economics
Faculdade de Economia – Universidade Nova de Lisboa
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa PORTUGAL
Tel.: +351 213 801 600 
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Interfaces na ciência, tecnologia e inovação 
entre Brasil, Espanha e Portugal 

Proposta de evento científico paralelo ao Encontro de Reitores do Grupo de Tordesillas 

11 e 12 de Novembro de 2013 

Curitiba-PR, Brasil 



Conceito e objetivo 
O Grupo Tordesillas é uma rede 

acadêmica formada por universidades do 
Brasil, Portugal e Espanha , cujo objetivo 

é  promover a colaboração entre as 
universidades dos três países no 
campo da ciência e tecnologia, 

ressaltando a cooperação científica e 
educativa como um elemento chave no 

papel que as instituições acadêmicas 
passaram a desempenhar num mundo 

marcado por profundas mudanças 
sociais e científico-tecnológicas. 



Conceito do evento científico 

Aproveitando a ocasião do Encontro de Reitores do 
Grupo de Tordesillas em Novembro de 2013 e no 
intuito de desempenhar seu papel como grupo de 
excelência de universidades da Ibero América 
cientistas das universidades do Grupo Tordesillas 
irão discutir temas de ciência, tecnologia e 
inovação na fronteira do conhecimento.  

O evento ocorrerá de 11 a 12 de Novembro de 2013 
em Curitiba-PR; Brasil 

Durante o evento será descrito o atual cenário de 
ciência, tecnologia e inovação em cada um dos 
países e suas bases para a cooperação.  



Coordenação  
acadêmica e científica 

Ø  Brasil – Universidade Federal do Paraná 

Ø  Espanha – Universidad de Valladolid 

Ø  Portugal – Universidade Nova de Lisboa 



Áreas Temáticas 

Ø  Nanociência e nanotecnologia 

Ø  Impactos ambientais das novas tecnologia 

Ø  Estudos culturais e transmidiáticos;  
ciência política e relações internacionais 



Nanociência e Nanotecnologia 

Produção, caracterização e utilização de materiais e 
tecnologias na escala nanométrica. Novas fronteiras 
tecnológicas da área e seus impactos sociais. 

Possíveis temas envolvidos nesta área: novos materiais, isto é 
física, química, engenharia mecânica, engenharia química, 
biologia, engenharia de construção civil e arquitetura (novos 
materiais para ambientes construídos), engenharia elétrica 
(novos dispositivos), engenharia florestal (nanocelulose e 
nanosílica),medicina (protocolos de tratamento e novos 
medicamentos), farmácia (medicamentos e cosméticos), 
artes (cerâmicas artísticas e pigmentos), ciências sociais 
(impactos sociais das novas práticas e políticas públicas), 
comunicação social (divulgação do discurso científico). 



Impactos ambientais das novas 
tecnologias 

Crescimento sustentável ocupa posição central no plano de 
desenvolvimento tanto da Europa quanto do Brasil. 
Prioridade numa transição para uma economia de baixo teor 
de carbono mantendo-se uma indústria competitiva. 

Possíveis temas envolvidos nesta área: ecologia, sistemas 
costeiros e oceânicos, engenharia de petróleo, engenharia 
química, geociências, engenharia de produção, física, 
química, biologia, economia, ciências humanas (sociologia, 
antropologia, história), comunicação social (jornalismo, 
cinema, publicidade), direito ambiental, educação  etc. 



Estudos culturais e 
transmidiáticos; ciência política 

e relações internacionais 
Novos arranjos e práticas sociais (individuais e coletivas) são 

forjados pelas tecnologias de informação e comunicação 
atuais. Desdobramentos possíveis: os ambientes virtuais e 
as relações interpessoais e corporativas; as dinâmicas e as 
práticas de circulação da informação; a construção do saber 
partilhado; novas identidades sociais, ciência política, 
relações internacionais. 

Possíveis temas envolvidos nesta área: estudos de mídia, 
jornalismo, cinema , marketing, estudos de linguagem, artes 
e literatura, sociologia, psicologia, antropologia, engenharia 
de software, computação, design, história, filosofia, 
administração, economia, ciência política, relações 
internacionais, etc. 



Possível agenda – dia 1 
nanociência e nanotecnologia 

Ø  09:00 credenciamento 

Ø  09:30 mesa de abertura com presença de representantes do Grupo de 
Tordesillas do Brasil, Portugal e Espanha 

Ø  10:30 tema em nanociência e nanotecnologia – país 1 

Ø  11:00 tema em nanociência e nanotecnologia – país 2 

Ø  11:30 tema em nanociência e nanotecnologia – país 3 

Ø  12:00 almoço 

Ø  14:00 Cooperação científica no Grupo Tordesillas – mesa redonda 

Ø  15:00 coffee break 

Ø  15:30 Conferência: Cenário científico na Espanha  

Ø  16:30 discussão e debate 



Possível agenda – dia 2 manhã 
 Imp. amb. das novas tecnologias 

Ø  09:00 tema em imp. ambiental das novas tecnologias – país 1 

Ø  09:30 tema em imp. ambiental das novas tecnologias – país 2 

Ø  10:00 tema em imp. ambiental das novas tecnologias – país 3 

Ø  10:30 coffee break  

Ø  11:00 Conferência: Cenário científico em Portugal  

Ø  12:00 almoço 



Possível agenda – dia 2 tarde  
Est. culturais e transmidiáticos; ciência 

política e relações internacionais 

Ø  14:00 tema em est. cult. e transm.; ciência pol. e rel. int. – país 1 

Ø  14:30 tema em est. cult. e transm.; ciência pol. e rel. int. – país 2 

Ø  15:00 tema em est. cult. e transm.; ciência pol. e rel. int. – país 3 

Ø  15:30 coffee break  

Ø  15:45 Conferência: Cenário científico no Brasil 

Ø  16:45 Mesa redonda com os representantes dos 3 países sobre o 
cenário científico 

Ø  17:45 Balanço e encerramento 



Contato 

Prof. Dr. Edilson Sérgio Silveira 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal do Paraná 

E-mail: proreitor.prppg@ufpr.br 

Fone: +55 41 88546662 
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2.1.4. Relações Internacionais 

No ano de 2012, o Gabinete de Relações Internacionais - GRI continuou a promover a 
participação da NOVA em diversos programas de mobilidade para discentes, docentes e não 
docentes, com Universidades Estrangeiras de todos os continentes, reforçando a estratégia de 
internacionalização da universidade. 

 

No âmbito da reestruturação do design e da arquitetura de informação do site da Reitoria, foi 
desenvolvida uma área específica para as Relações Internacionais, bilingue (português e 
inglês), trabalho que deverá ser continuado no ano seguinte. 

 

À semelhança dos anos anteriores, apresentamos os dados relativos à Gestão dos Programas 
de Mobilidade no Capítulo 5 - Estudantes deste Relatório. 

 

2.1.4.1. Acordos Gerais de Cooperação Internacional Académica 

A projeção internacional do Espaço Europeu de Ensino Superior e a necessidade de 
internacionalização das Instituições de Ensino Superior - IES propiciam um cenário favorável 
ao desenvolvimento e aprofundamento das mais diversas atividades de cooperação 
internacional académica da NOVA.  

 

No final do ano 2012, a NOVA conta com um total de 96 acordos gerais de cooperação, com a 
seguinte distribuição geográfica: 

Quadro 2.1.4.1.1. Número de Acordos e Convénios por Região 

 

 
 

Em 2012 foram renovados os Convénios Gerais de Cooperação com as seguintes IES: 
• Consellería de Educación e Ordenacíon Universitária da Xunta de Galicia, Espanha 
• Universidade Federal Minas Gerais (UFMG), Brasil 
• Universidade Federal de Sergipe (UFS), Brasil 
• Universidade Federal do Pará (UFPA), Brasil 
• Universidade de Liubliana, Eslovénia 

 
Foram ainda firmados novos Convénios Gerais de Cooperação com: 
• Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW Dresden),	  Alemanha 
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• Universidade Nacional de Singapura (NUS), Singapura 
• Universidade de Salamanca (USAL), Espanha 
• Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil 
• Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Brasil 

 
 

2.1.4.2. Cooperação com o Brasil 

 
Não excluindo outras regiões do mundo, A NOVA tem priorizado uma colaboração crescente 
com o espaço lusófono, francófono e Latino-Americano, com especial relevo para a 
cooperação como Brasil. Neste sentido, estão atualmente firmados 51 acordos gerais de 
cooperação com Instituições de Ensino Superior deste país, sendo que, em 2012, foram 
assinados 5 convénios gerais de cooperação com universidades brasileiras. 
 
Adicionalmente, no decorrer do ano 2012, A Universidade Nova de Lisboa integrou o Programa 
Ciência sem Fronteiras - CsF. Tratou-se de um programa internacional de mobilidade para as 
áreas da Ciência, Tecnologia e Informação, promovido pelo Ministério da Educação do Brasil - 
MEC e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, que incentivou a mobilidade de 
alunos, provenientes de instituições de ensino superior brasileiras. Em 2012, a Nova teve um 
total de 90 estudantes CsF inscritos em programas de 1º e 3º ciclo, sendo que, ao abrigo do 
Edital de Graduação 113/2012, foram atribuídas bolsas para “Graduação Sanduíche” a 56 
estudantes. 
 
“Ciência sem Fronteiras”: principais países de destino 
 Graduação 

Sanduíche 
Doutorado 
Sanduíche 

Doutorado 
Pleno 

Pós-
Doutorado 

Total 

EUA 2927 1183 118 799 5027 

Portugal 2356 314 136 129 2935 

França 1884 445 97 266 2692 

Fonte: CNPq/CAPES 
 
 “Ciência sem Fronteiras” na NOVA 
 Graduação 

Sanduíche 
Doutorado 
Sanduíche 

Doutorado 
Pleno 

Pós-
Doutorado 

Total 

NOVA 59* 19 6 6 30 

* inclui o Edital 113/2012 
 
 
“Ciência sem Fronteiras” na NOVA: Edital 113/2012 
 FCT FCSH FCM ISEGI Total 

NOVA 45 5 5 1 56 

 
 
Em Abril de 2012 a NOVA encetou também a participação no Programa de Licenciaturas 
Internacionais - PLI, tendo, no âmbito do Programa, assinado 5 instrumentos de cooperação 
com universidades brasileiras. O PLI é um programa de dupla titulação, que permite a 
estudantes de licenciatura de universidades brasileiras, nas áreas de Matemática, Física, 
Química, Biologia, Português e Artes, que cumpram determinados requisitos específicos, 
permanecerem durante dois anos em universidades portuguesas.  
 

2.1.4.3. Cooperação com os países South Med 

 
No decorrer de 2012, foram iniciadas propostas de parceria com universidades dos países 
South Med, destacando-se desde logo a participação do ISEGI num projeto TEMPUS intitulado 
Euro-Mediterranean Integration Through Lifelong Learning (EU-MILL), coordenado pela 
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Universidad de Sevilla. Este projeto foi aprovado pela Comissão Europeia, decorrerá de 
15/10/2012 a 14/10/2015, conta com um orçamento de 1 175 185,00 € e tem como principal 
objetivo contribuir para o estabelecimento de uma aprendizagem ao longo da vida nos países 
vizinhos do Sul do Mediterrâneo, através do desenvolvimento de uma diálogo frutífero entre as 
universidades envolvidas e outros atores políticos, económicos e sociais. 
 
As universidades que fazem parte deste projeto são: 
Universidad de Sevilla, Espanha 
Universidade NOVA de Lisboa, Portugal 
University of Lapland, Finlândia 
Mohammed V – Agdal University, Marrocos 
Abdelmalek Essaâdi University, Marrocos 
Gabes University, Tunísia 
University of Sousse, Tunísia 
Notre Dame University – Louaize, Líbano 
Lebanese American University, Líbano 
Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Argélia 
University Mentouri of Constantine, Argélia 
 

2.1.4.4. Cooperação com a América Latina 

 
Em Abril 2012, a NOVA apresentou uma candidatura à coordenação de um consórcio com 
universidades da América Latina, no âmbito da Ação 2 do Programa Erasmus Mundus, 
intitulada Fostering Education and Learning mobilities for Latin-American academics Outgoing 
Worldwide with ERASMUS MUNDUS (FELLOW-MUNDUS). O projeto previa a atribuição de 
um total de 169 bolsas para estudantes e docentes da América Latina realizarem um período 
de mobilidade nas universidades europeias do consórcio. A Comissão Europeia só aprovou 
três projetos para este lote geográfico, e apesar da candidatura da NOVA não ter sido 
aprovada, permitiu a constituição de uma rede de universidades que continuam interessadas 
no projeto, pelo que já está prevista a recandidatura para 2013. 
 
As universidades parceiras deste consórcio são: 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil (Coordenação Conjunta) 
Universidade do Algarve, Portugal 
Universidad de Sevilla, Espanha 
Universidad de Salamanca, Espanha 
Wroclaw University of Technology,Polónia 
Warsaw University, Polónia 
Universidad Mayor de San Simon, Bolivia  
Universidad Andina Simon Bolivar, Equador  
Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay  
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Brasil 
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 
Universidade Federal do Ceará, Brasil 
Universidade Tiradentes, Brasil  
Universidad de Tarapacá, Chile  
Universidad Santo Tomas, Colombia 
Universidad de la Republica, Uruguay 

 
________________________________________ 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

NOVA 66.576.390 67.935.418 64.160.788 65.283.553 68.865.553 77.851.822 66.262.593 52.733.427 55.672.936

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

Atualização Salarial ∆ 2,2% ∆ 1,5% ∆ 1,5% ∆ 2,1% ∆ 2,9% ∆ 0% ∆ -8,5% ∆ -14,3% ∆ 8,3%

Taxa de contribuição para a CGA 0% 0% 7,5% 11% 11% 15% 15% 15% 20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

Variação "nominal" da dotação OE 

entre N e N-1 (1) 1.359.028 -3.774.630 1.122.765 3.582.000 8.986.269 -11.589.229 -13.529.166 2.939.509
Acréscimo de encargos (∆ Salários + 

∆ Contribuições CGA e TSU) (2) 957.322 5.037.767 3.577.162 1.761.360 2.194.277 -6.167.961 -8.789.009 7.202.877

Variação "real" da dotação OE 

entre N e N-1 (3) 401.706 -8.812.397 -2.454.397 1.820.640 6.791.992 -5.421.268 -4.740.157 -4.263.368

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

NOVA 66.576.390 66.978.096 58.165.699 55.711.303 57.531.943 64.323.935 58.902.667 54.162.509 49.899.141

Obs: Foram consideradas todas as Unidades Orgânicas com exceção dos SAS. Cálculos: (3)=(1)-(2)

NOVA: Evolução do Orçamento de Funcionamento (OE) - 2005 a 2013p
Financiamento obtido do OE para o Ensino Superior (inclui Fórmula de Financiamento e Orçamentos Históricos)

A evolução real da dotação OE é apresentada em termos comparáveis ao ano base de 2005, considerando as variações das dotações 

efetivamente recebidas e os acréscimos/decréscimos de despesas que a Universidade teve de suportar em virtude de alterações legislativas.

Financiamento do Estado para o Ensino Superior

Evolução real da dotação OE

(considerando atualizações salariais, contribuições para CGA e TSU, corte da dotação OE em virtude das reduções 

salariais, cativações de 2011 em diante, FCCN em 2013 e alterações aos subsídios em 2012 e 2013)
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ANEXO	  33	  

Sustentabilidade	  Financeira	  
NOVA:	  Evolução	  da	  despesa	  entre	  2010	  e	  2012	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	   	  

	  



2010 2011 2012

Despesa de Funcionamento
Pessoal 95 046 847 87 398 018 74 042 354

Bens de Capital 7 812 617 5 388 841 4 296 824

Outras Despesas 41 336 997 38 777 919 38 702 833

Total de Funcionamento 144 196 461 131 564 777 117 042 011

Despesa de Investimento
Bens de Capital 5 822 687 4 170 210 2 422 897

Outras Despesas  448 162  307 335 1 248 438

Total de Investimento 6 270 850 4 477 544 3 671 335

Despesa Total 150 467 310 136 042 322 120 713 346

Unidade: Euros

Fonte: SIGO - exceto FCSH 2010, cujos dados foram obtidos a partir das Contas de Gerência.

Quadro - Despesa realizada nos anos 2010, 2011 e 2012
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	  ANEXO	  34	  

Sustentabilidade	  Financeira	  
NOVA:	  Evolução	  da	  receita	  entre	  2007	  e	  2012	  

	   	  

	  	  



(€)

Montantes % RF Montantes % RF Montantes % RF Montantes % RF Montantes % RF Montantes % RF

I. Saldos de Gerência integrados 24.424.102 20.970.761 18.529.532 20.500.755 16.303.560 16.729.631

I.1 SG - Funcionamento 21.743.273 18.225.532 14.685.164 15.156.158 14.909.966 15.438.581

I.2 SG - PIDDAC 2.680.829 2.745.229 3.844.369 5.344.597 1.393.594 1.291.050

II. Receita de Funcionamento do ano (excluindo intragrupo) (a) 117.157.284 100,0% 126.733.169 100,0% 131.707.763 100,0% 143.383.077 100,0% 131.599.487 100,0% 118.366.040 100,0%

II.1 Financiamento da UE e Países Terceiros (b) 7.407.479 6,3% 4.930.130 3,9% 5.384.424 4,1% 3.613.718 2,5% 6.446.757 4,9% 5.812.891 4,9%

II.2 Transferências obtidas do MEC para Funcionamento (c) 67.650.558 57,7% 69.786.075 55,1% 72.071.827 54,7% 79.690.025 55,6% 67.847.330 51,6% 55.876.029 47,2%

II.3 Transferências da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (fundos nacionais) 12.223.365 10,4% 19.243.276 15,2% 19.472.157 14,8% 23.257.421 16,2% 20.454.972 15,5% 22.230.798 18,8%

II.4 Transferências de outras Instituições de Ensino Superior Públicas 41.293 0,0% 147.625 0,1% 57.647 0,0% 574.937 0,4% 359.569 0,3% 222.326 0,2%

II.5 Transferências de outras Entidades Públicas 383.515 0,3% 672.516 0,5% 635.221 0,5% 374.734 0,3% 1.030.604 0,8% 298.281 0,3%

II.6 Transferências de Bancos, Empresas, Entidades sem fim lucrativo e Famílias 1.676.496 1,4% 1.557.308 1,2% 1.869.329 1,4% 2.038.843 1,4% 2.096.123 1,6% 3.508.267 3,0%

II.7 Propinas, outras taxas e penalidades 14.693.454 12,5% 16.973.526 13,4% 18.299.847 13,9% 19.405.938 13,5% 21.122.492 16,1% 21.265.046 18,0%

II.8 Venda de bens correntes e prestação de serviços 12.478.953 10,7% 12.890.005 10,2% 13.653.623 10,4% 14.184.962 9,9% 12.119.049 9,2% 8.925.984 7,5%

II.9 Outras receitas 602.171 0,5% 532.708 0,4% 263.688 0,2% 242.500 0,2% 122.591 0,1% 226.419 0,2%

III. NOVA - Receitas intragrupo (a)

III.1 Intragrupo - Funcionamento 205.557 882.082 37.750 497.151 493.909 508.950

III.2 Intragrupo - PIDDAC 0 0 0 0 0 1.035.000

IV. Ativos e Passivos Financeiros (d) 0 0 833 0 0 0

V. Operações Extra-orçamentais (e) 427.343 0 0 0 0 0

VI. Transferências obtidas do MEC para PIDDAC (f) 819.577 1.924.000 4.271.806 2.389.905 4.375.000 1.750.000

TOTAL 143.033.863 150.510.012 154.547.684 166.770.887 152.771.956 138.389.621

NOVA: EVOLUÇÃO E COMPOSIÇÃO DA RECEITA ENTRE 2007 E 2012

2007 2008 2009 2010

(d) De acordo com a Regra do Equilíbrio Orçamental, as receitas provenientes de Ativos e Passivos Financeiros não são consideradas para o apuramento do saldo de gerência, pelo que foram aqui individualizadas fora do grupo II.

(e) As Operações Extra-orçamentais, embora reportadas no SIGO em 2007, não fazem parte das Receitas do ano. Por esse motivo foram individualizadas fora do grupo II.

(f) As transferências obtidas do MEC para PIDDAC incluem, em 2009, as receitas correspondentes ao PIDDAC adicional que nesse ano foi atribuído para a melhoria da qualidade no ensino superior.

2012

(a) De modo a evitar um apuramento duplicado de receitas no conjunto da NOVA, os casos em que uma UO obtém uma receita transferida de outra UO foram isolados no grupo III. (receitas intra-grupo) - estando portanto esses montantes excluídos do II.

(c) Nas transferências obtidas do MEC para Funcionamento encontra-se uma receita excecional de 1.600.000€ imediatamente re-transferidos (enquanto despesa) para o Ministério da Defesa Nacional. Excluindo esse montante, o peso desta componente reduz-se para 46,5%.

Fonte: SIGO, exceto FCSH 2008, 2009 e 2010 cujos dados foram obtidos a partir das Contas de Gerência.

Obs:

Foram consideradas todas as Unidades Orgânicas e Serviços da NOVA, incluindo os SAS.

Nas colunas %RF é apresentada a contribuição de cada componente para o total da Receita de Funcionamento do ano (excluindo intragrupo).

(b) No Financiamento da UE e Países Terceiros foram consideradas transferências obtidas da FC&T e de outras entidades (quando as mesmas foram feitas com base em fundos da União Europeia).

2011
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ANEXO	  35	  

Sustentabilidade	  Financeira	  
NOVA:	  Propinas	  -‐	  Evolução	  da	  receita	  

entre	  2007	  e	  2012	   	  

	  



2010
Unidade Orgânica Montante Montante Taxa de Crescimento Taxa de Crescimento
FCT 7 046 396 7 324 818 4,0% 7 186 076 -1,9%
FCSH 3 903 934 4 397 979 12,7% 4 449 770 1,2%
Nova SBE 3 056 588 3 503 658 14,6% 3 439 933 -1,8%
FCM 1 823 697 1 798 121 -1,4% 1 851 613 3,0%
FD  766 965  868 708 13,3%  873 031 0,5%
IHMT  227 353  252 729 11,2%  323 799 28,1%
ISEGI  956 966  869 776 -9,1%  871 306 0,2%
ITQB  18 585  10 500 -43,5%  13 252 26,2%
ENSP  589 663  646 121 9,6%  665 345 3,0%
NOVA 18 390 146 19 672 410 7,0% 19 674 125 0,0%

Unidade: Euros
Fonte: SIGO - exceto FCSH em 2010, cujos dados foram obtidos a partir das Contas de Gerência.

Quadro - Recebimentos de Propinas por Exercício

2011 2012
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1. Introdução  

 

Os Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, publicados em Agosto de 2008 definem, 

no artigo 1º, a nossa “Identidade”: 

“A Universidade Nova de Lisboa (UNL) identifica-se como uma instituição universitária 

com investigação reconhecida internacionalmente e ensino de qualidade, orientado 

progressivamente para os segundo e terceiro ciclos, capaz de assegurar elevados níveis 

de sucesso profissional aos seus estudantes e de prestar relevantes serviços à 

comunidade nacional e internacional; uma universidade com elementos distintivos no 

plano nacional e internacional – tanto nos programas de formação, como na 

investigação fundamental e aplicada – e com parcerias estratégicas de excelência.” 

Por outro lado, a nossa “Missão”, explanada no artigo 2º, desenvolve-se nos seguintes 

planos: 

a) Uma investigação competitiva no plano internacional, privilegiando áreas 

interdisciplinares, incluindo a investigação orientada para a resolução dos problemas 

que afectam a sociedade; 

b) Um ensino de excelência, com ênfase crescente nos segundos e terceiros ciclos, mas 

fundado em primeiros ciclos sólidos, veiculado por programas académicos 

competitivos a nível nacional e internacional, erigindo o mérito como medida essencial 

da avaliação; 

c) Uma base alargada de participação interinstitucional, voltada para a integração das 

diferentes culturas científicas, com vista à criação de sinergias inovadoras para o 

ensino e para a investigação; 

d) Uma prestação de serviços de qualidade, quer no plano interno, quer no plano 

internacional, capaz de contribuir de forma relevante para o desenvolvimento social e 

para a qualificação dos recursos humanos, dedicando particular atenção aos países 

onde se fala a língua portuguesa.”  
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Durante os anos que se seguiram, foram publicados pela NOVA vários documentos que 

apontam para a necessidade de elaboração do Plano Estratégico a médio prazo, tal 

como consta do número 2 - alínea b) do artigo 6º dos já referidos estatutos. 

Esses documentos são: 

1. Programa de Acção 2009-2013 da candidatura do actual Reitor, Abril de 2009. 

2. Relatório de Avaliação Institucional pelo Programa de Avaliação Institucional da 

European University Association, Agosto de 2009. 

3. Relatórios de Actividades de 2008 e 2009. 

4. Plano de Actividades para 2009, 2010 e 2011 e respectivos pareceres do 

Conselho Geral. 

Em síntese, pode-se admitir que o Programa de Acção do actual Reitor, cobrindo o 

quinquénio 2009-2013, tem funcionado como uma referência para a gestão 

estratégica da NOVA, enquanto se procede à elaboração do Plano Estratégico que, ao 

ser finalizado em 2011, irá cobrir os anos entre 2012 e 2016. 

Os princípios gerais a que obedeceu a elaboração do Plano Estratégico decorrem 

destes antecedentes, mas estão também imbuídos de uma grande preocupação face 

ao impacto que a actual crise irá ter, de uma forma crescente, no funcionamento das 

universidades em todo o Mundo, incluindo Portugal.  

Pode assim dizer-se que estamos a planear uma futura NOVA em tempos de crise. 

Nas circunstâncias actuais optou-se por um planeamento a cinco anos, com objectivos 

quantificáveis, e com algumas metas operacionais, sobretudo de índole qualitativa. 

Se a identidade e a missão permitem definir o rumo para esse período, ficou até agora 

por explicitar a visão que a NOVA ambiciona até o final da presente década.  

Para uma instituição que ainda não tem quatro décadas de existência e que viveu 

difíceis crises de crescimento, seria expectável encontrar na NOVA uma maior 

homogeneidade de culturas académicas. Contudo, a heterogeneidade que a 

caracteriza tem sido uma das suas principais singularidades no panorama universitário 

português.  
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No momento actual pode dizer-se que existem várias “novas” dentro da NOVA porque, 

embora a marca NOVA seja aceite de uma forma generalizada, está ainda por 

encontrar um denominador comum na maneira como a identidade é assumida por 

todos e por cada um. 

Reforçar a coesão interna ao serviço da missão é essencial para que se possam cumprir 

os objectivos deste Plano Estratégico. 

Os objectivos e as estratégias apontam e identificam a maneira como a missão é 

executada e os indicadores representam uma forma de monitorizar essa mesma 

execução, permitindo corrigir anualmente trajectos e rever iniciativas. 

Para além dos objectivos quantitativos deliberou-se incluir no Plano Estratégico um 

conjunto de indicadores qualitativos que reflectem iniciativas já em curso consideradas 

essenciais para o sucesso do plano. Essas iniciativas dizem respeito ao 

desenvolvimento de infra-estruturas para a melhoria da qualidade do ensino e da 

investigação, bem como de uma metodologia de comunicação, interna e externa, que 

reforce a imagem da NOVA na sociedade. Uma outra área que irá merecer particular 

atenção nos anos mais próximos é o estabelecimento de relações institucionais entre a 

NOVA e as universidades parceiras da lusofonia, incluindo Brasil, Macau e Timor. 

A crise financeira que aflige particularmente o sul da Europa tem de ser tomada em 

conta na elaboração do plano estratégico da NOVA. Segundo a OCDE a actual crise foi 

a pior que os estados enfrentaram nos últimos oitenta anos. No caso das universidades 

encontram-se três tipos de respostas à crise:  

a) Reactivas - desencadeadas por estímulos mas sem qualquer efeito persistente 

na organização e na estratégia; 

b) Adaptativas – baseadas em alterações organizacionais mas ainda dependentes 

do estímulo; 

c) Regenerativas – caracterizadas por mudanças de estratégia com vista a 

maximizar a capacidade da organização no cumprimento da missão.    

O plano estratégico da NOVA deve possibilitar respostas regenerativas à crise. 



www.unl.pt 

  
 

6 
 

2. Caracterização 

 

2.1 Perfil 

 

Representamos mais de três décadas de experiência competitiva nacional e 

internacional no Ensino e na Investigação. 

Cumprimos os requisitos de Bolonha, inseridos no Espaço Europeu de Ensino Superior. 

Temos Ensino e Investigação numa variedade de domínios: Ciências Exactas e 

Engenharias, Ciências e Tecnologias da Vida, Ciências da Saúde, Medicina, Economia, 

Gestão, Direito, Ciências Sociais e Humanidades. 

A nossa Universidade caracteriza-se por ter: 

9 unidades académicas: 5 Faculdades, 3 Institutos e 1 Escola. 

197 cursos (15% 1º ciclo Licenciatura, 5% Mestrado Integrado, 49% 2º ciclo Mestrado, 

31% 3º ciclo Doutoramento). 

3 programas de Mestrado em associação exclusivamente intra-NOVA. 

22 programas de Mestrado e Doutoramento conjuntos nacionais ou internacionais (14 

2º ciclo, 8 3º ciclo)1. 

Mais de 18 000 estudantes (53% 1º ciclo, 35% 2º ciclo, 12% 3º ciclo). 

6,16% estudantes estrangeiros (cerca de 1000 estudantes estrangeiros num total de 

16258 estudantes de 1º e 2º ciclos). 

12,55% estudantes estrangeiros (cerca de 260 estudantes estrangeiros num total de 

2079 estudantes de 3º ciclo). 

5% estudantes em programas de mobilidade internacional (recebidos e enviados). 

                                                           
1
 3º ciclo inclui parcerias nacionais e internacionais (MIT, CMU, UTAustin). 
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Mais de 1400 docentes e de 190 investigadores (cerca de 1000 doutorados); 9% 

estrangeiros. 

233 post-docs; 25% estrangeiros. 

832 membros do staff não-académico. 

 

2.2 Benchmarking 

 

a) Posicionamento nacional
2
 

O índice de satisfação na 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 2009 (definido como 

rácio entre o número de preferências em primeira opção e o número de vagas 

disponíveis) foi 1,47 (UP 1,79, UTL 1,18, UC 1,13). 

O índice de ocupação racional na 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 2010 

(definido como rácio do número de matriculados nas três primeiras opções indicadas 

na candidatura, em relação às vagas disponíveis) foi 0,73 (UP 0,79, UC 0,77, UTL 0,74). 

De um total de 39 centros de investigação (excluindo os Laboratórios Associados), 23 

foram avaliados com Excelente ou Muito Bom (59%) pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia - FCT (taxa nacional 52%). 

A NOVA acolhe quatro Laboratórios Associados3. Considerando a totalidade das 

unidades de investigação da NOVA, 63% foram avaliadas com Excelente ou Muito 

Bom. 

No concurso de 2008 da FCT para projectos em todos os domínios científicos, a 

percentagem de sucesso das propostas da NOVA (30%) foi superior à taxa nacional 

(24%). 

A NOVA representa 10% das publicações científicas Portuguesas indexadas à Web of 

Science. Mais de metade dessas publicações resulta de colaborações internacionais.  

                                                           
2
 Fonte: DGES, Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Gabinete de Apoio à Investigação da UNL. 

3
 Unidades de investigação com estatuto especial e classificadas com Excelente ou Muito Bom. 
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O estudo bibliométrico realizado pelo CWTS4 (Universidade de Leiden) mostrou que o 

impacto normalizado das publicações da NOVA indexadas à Web of Science (número 

de citações relativamente ao valor médio de citações a nível internacional) é de 0,95 

em comparação com as seguintes Universidades Portuguesas: UP (0,99), UL (0,97), UTL 

(0,99), UA (0,84), UM (0,84), UC (0,83), UAlg (0,83). 

 

b) Posicionamento internacional 

 

Para caracterizar o posicionamento internacional da NOVA recorreu-se ao U-Map, um 

instrumento de benchmarking das instituições de Ensino Superior no quadro Europeu5. 

De acordo com o U-Map, o perfil da NOVA em 2009 era representado pelo seguinte 

gráfico: 

 

 

Cada dimensão é representada por uma cor (Azul-escuro: Teaching & Learning; Azul-

claro: Knowledge exchange; Verde: Student profile; Amarelo: International orientation; 

Rosa: Research involvement; Violeta: Regional engagement. Cada “raio” corresponde a 

um indicador e o tamanho está relacionado com o perfil da NOVA nesse indicador. 

 

                                                           
4
 Center for Science & Technology Studies da Universidade de Leiden, especializado em análise 

bibliométrica. 
5
 O U-Map é um projecto financiado pela Comissão Europeia com o objectivo de identificar e mapear a 

diversidade das instituições de Ensino Superior; é um sistema de classificação e não um ranking, que 
permite uma caracterização multidimensional das instituições de acordo com as seguintes dimensões: 
Teaching & Learning; Knowledge exchange; Student profile; International orientation; Research 

involvement; Regional engagement. 
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Em termos globais, o perfil mostra que a NOVA é uma universidade que se situa na 

“gama elevada” dos indicadores relativos ao Ensino enquanto os indicadores relativos 

à Investigação revelam um posicionamento na “gama média”6.  

  

 

 

Em síntese, a análise do perfil da NOVA mostra: 

Na dimensão Teaching and Learning (azul-escuro): 64% da despesa total esteve 

relacionada com o ensino (pelo que neste indicador o perfil da NOVA é considerado 

MAJOR); a NOVA atribui diplomas em seis das oito áreas científicas da classificação 

ISCED-97/OCDE (perfil BROAD) e a distribuição da percentagem de diplomados pelos 

vários ciclos (Bachelor 49,9%; Master 44,3%; Doctorate 5,8%) coloca a NOVA no grupo 

de universidades com MULTIPLE FOCUSES; 58% dos diplomas são considerados como 

sendo de “formação geral” enquanto 42% permitem o exercício de “profissões 

reguladas” como a Medicina ou as Engenharias (perfil MIXED ORIENTATION). 

Knowledge Exchange (azul-claro): o número de start-ups por 1000 ETI (2,3) coloca a 

NOVA no grupo de instituições em que esse indicador assume expressão reduzida, 

enquanto o número de pedidos de patentes por 1000 ETI (13,1) é considerado MAJOR. 

O perfil correspondente à receita obtida através de actividades de transferência de 

conhecimento (10,8% da receita total) é SUBSTANTIAL. O resultado obtido na 

organização de eventos culturais (146,9 concertos/exposições por 1000 ETI) atribui à 

NOVA um perfil MAJOR.  

Student profile (verde): a percentagem de estudantes com idade ≥ a 30 anos é 

superior a 20% (PREDOMINANT) mas as percentagens de estudantes em tempo parcial 

(0,8%) e em programas de ensino à distância (1,2%) são pouco expressivas. Quanto ao 

número de estudantes inscritos (18 135), a NOVA é considerada LARGE. 

International orientation (amarelo): pelas percentagens de estudantes recebidos (3%) 

e enviados (2,1%) em programas de mobilidade internacional a NOVA é classificada 
                                                           
6
 Perfil obtido com dados relativos a 2009 
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como MAJOR. Já no que se refere às percentagens de estudantes estrangeiros inscritos 

em cursos conferentes de grau (6,9%) e de docentes/investigadores estrangeiros 

(5,8%) é atribuído à NOVA o perfil SUBSTANTIAL. A receita de fontes internacionais 

(4% da receita total) coloca a NOVA no grupo de universidades em que este indicador 

é menos expressivo. 

Research involvement (rosa): 29% da despesa total esteve relacionada com a 

investigação (perfil SUBSTANTIAL). O número de publicações com arbitragem por 

pares por ETI (1,65) é considerado SUBSTANTIAL mas o número de graus de Doutor 

conferidos por ETI (0,14) assume uma expressão mais reduzida. 

Regional engagement (violeta): a percentagem estimada (50-75%) de diplomados a 

trabalhar na região (Lisboa e Vale do Tejo) dois anos após a obtenção do diploma 

atribui à NOVA o perfil MAJOR, assim como a percentagem de alunos inscritos no 1º 

ano pela primeira vez (70%) oriundos de LVT. A receita de origem local/regional 

representa para a NOVA apenas 4,2% da receita total.  

 

 

3.  Opções estratégicas 

 

3.1 Passagem a Fundação 

 

A primeira opção estratégica debatida para a NOVA foi a sua passagem a Fundação, 

constituindo objectivo estratégico a adopção pela NOVA do estatuto/modelo de 

fundação pública com regime de direito privado. 

De acordo com a legislação em vigor7, o modelo fundacional permite assegurar às 

Universidades a manutenção do estatuto de entidade pública e, simultaneamente, 

usufruir de um conjunto de condições características do regime privado.  

                                                           
7
 Artigos 129º a 137º do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior; artigo 35 º do Estatuto da 

UNL. 
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O estatuto de entidade pública garante às Universidades a continuação do 

financiamento do orçamento de estado nos mesmos termos fixados pela lei para as 

instituições de ensino superior público. 

E, por outro lado, o regime de direito privado permitirá às Universidades assegurar 

maior autonomia e capacidade de gestão nos planos, patrimonial, financeiro, de 

contratação de recursos humanos e aquisição de bens e serviços, com reflexos 

evidentes na capacidade de resposta, agilidade acrescida e abertura à inovação 

perante os novos desafios. 

Durante o debate aberto sobre o processo de passagem da NOVA a fundação, algumas 

das condições iniciais sofreram alterações quer de natureza económica orçamental 

quer de natureza institucional. 

Nestas condições o objectivo estratégico mantém-se, no longo prazo, mas fica 

condicionado ao cabal esclarecimento e à avaliação das consequências resultantes das 

referidas alterações.  

 

3.2 A criação de uma Escola Doutoral 

 

A segunda opção estratégica da Universidade é a criação de uma Escola Doutoral da 

NOVA com o objectivo de promover a qualidade, a interdisciplinaridade e a 

internacionalização dos programas doutorais de toda a Universidade. 

 

A Escola Doutoral da NOVA terá, assim, como missão, o desenvolvimento das 

capacidades necessárias para garantir a qualidade, promover a interdisciplinaridade e 

potenciar a internacionalização dos seus programas doutorais. 

 A Escola Doutoral da NOVA será orientada: 

- para a coordenação entre programas doutorais. 
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- para a oferta de formação complementar aos doutorandos e aos orientadores, 

reforçando a sua formação pessoal e profissional através de programas de treino 

(transferable skills).  

- para a organização de actividades científicas e académicas que, de acordo com o 

modelo anglo-saxónico, evitem a compartimentação de áreas científicas e promovam a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, criando um espaço aberto de discussão 

e criatividade. 

- para a projecção externa dos programas de doutoramento da NOVA a nível nacional 

e internacional, junto de estudantes e stakeholders, de forma a reforçar a imagem da 

NOVA. 

- para a partilha das melhores práticas entre os programas doutorais: mecanismos de 

atracção e recrutamento dos melhores estudantes no plano nacional e internacional; 

mecanismos de garantia de qualidade e de avaliação internacional; interacção com a 

Sociedade e com as Empresas; 

- para a partilha equipamentos e instalações bem como para a racionalização de 

recursos criando economias de escala que possam beneficiar todos os programas 

doutorais. 

A Escola Doutoral terá um modelo organizacional simplificado e não se irá constituir 

como unidade autónoma. 

 

 

4. Objectivos 

 

Os três desafios do Plano Estratégico, que correspondem aos objectivos globais, são: 

a) Ensinar num ambiente de investigação e de transferência de conhecimento e 

investigar num ambiente facilitador da aprendizagem e do desenvolvimento de 

competências – excelência no ensino, na investigação e na inovação; 
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b) Partilhar recursos humanos e materiais, mas também ideias e projectos, para 

actuar melhor a nível local, regional e global – promover a multidisciplinaridade 

e a interdisciplinaridade; 

 

c) Projectar a NOVA no Mundo – participação em redes institucionais do 

conhecimento com ênfase para as europeias e lusófonas, incluindo o Brasil, 

Macau e Timor. 

Neste contexto, o plano estratégico define três conjuntos de objectos: os 

objectivos centrais à missão; os objectivos de apoio ao cumprimento da missão; e 

os operacionais, medidos através de indicadores qualitativos. 

 

4.1 Objectivos Centrais à Missão a 5 Anos (2012-2016) 

 

a) Ensino 

 

Aumentar para 75% a percentagem de primeiras opções nas candidaturas aos 1º ciclos 

e Mestrados Integrados. 

Aumentar para 90% a percentagem de alunos colocados em primeira opção nos 1º 

ciclos e Mestrados Integrados. 

 

   2010/2011 

Objectivo a 5 anos  

(2012-2016) 

Primeiras opções nas candidaturas  
a 1ºs ciclos e Mestrados Integrados 68% 75% 

Alunos colocados na 1ª opção de 
1ºs ciclos e Mestrados Integrados 77% 90% 

 

Aumentar para 85% a percentagem de estudantes que obtém o grau no número de 

anos, N, previsto na duração do ciclo de estudos. 
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Multirank
8
/Teaching & Learning: time to degree, related to the length of the program 

 

  

 
  

2009 
Objectivo a 5 anos 

 (2012-2016) 

Estudantes que obtêm o 
grau em número de anos (N) 
previsto na duração do ciclo 
de estudos  

Bachelor 
(Lic. 1º ciclo e lic. a 4 
anos) 76% 85% 

Master (Mestrado 
Pré-Bolonha e Pós-
Bolonha) 76% 85% 

 

 

Aumentar para uma percentagem superior a 50% os estudantes em 2º e 3ºciclos 

relativamente ao total de estudantes. 

 

  
Nº de alunos 

2009/2010 

% de alunos 

2009/2010 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

Estudantes 2º ciclo * 5869 32,4%   

Estudantes 3º ciclo 2080 11,5%   

Total 7949 43,9% > 50% 

 

* Descontando os alunos de Mestrados Integrados que frequentam os três 1ºs anos curriculares. 

 Nota: O número total de alunos na Nova durante 2009/2010 foi de 18133. 
 
 
 
 
 

Aumentar para 15% a percentagem de mestrados e doutoramentos conjuntos (entre  

Unidades Orgânicas da NOVA ou com instituições nacionais) relativamente ao número 

total de mestrados e Doutoramentos. 

 

                                                           
8
 Multirank: Projecto financiado pela Comissão Europeia que testou a exequibilidade de um Ranking 

Multidimensional de universidades. Dimensões: (i) Teaching and Learning; (ii) Research; (iii) Knowledge transfer; (iv) 

Regional engagement; (v) Internationalisation. Participaram na fase piloto mais de 150 instituições de Ensino 

Superior, entre as quais a NOVA. 
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Nota: O número total de 2º e 3ºs ciclos (M2, MI e D3) na NOVA durante 2009/2010 foi de 153. 

 

Quintuplicar o número de cursos não-conferentes de grau (mínimo 15 ECTS) por ETI 

docente (0,2 cursos/ETI docente). 

 

Multirank/Knowledge transfer: continuing professional development courses per FTE 

academic staff. 

 
2009/2010 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

Cursos não conferentes de grau (mínimo 15 ECTS) 48   

ETI Docente 1105,5   

Nº de cursos não conferentes de grau/ ETI docente 0,043 0,2 
 

 

b) Investigação Científica 

 

Aumentar em 12,5% a produção científica com arbitragem por pares.  

U-Map/Research involvement: number of peer-reviewed publications. 

 
2009 2016 

Produção científica com arbitragem por pares 2151 2420 

% de aumento 
 

12,5% 

  

  2009/2010 

% em  

2009/2010 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

2ºs ciclos em associação intra-
NOVA ou nacional 12 

7,8% 

 
3ºs ciclos em associação intra-
NOVA ou nacional 5 

3,3% 

Total 17 11,1 % 15%  
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Aumentar o impacto normalizado das publicações da NOVA indexadas em bases de 

dados bibliométricas visando ultrapassar a média internacional: Web of Science ≥ 1,2. 

Scopus ≥ 1,5. 

Multirank/Research & Knowledge transfer: field normalized citations. 

 

 

 
2002/2008 2015 2005/2009 2016 

Impacto normalizado das publicações da 
NOVA indexadas em bases de dados 
bibliométricas  0,95 a) ≥ 1,2 a) 1,2 b) ≥ 1,5 b) 

a) Fonte: Web of Science/CWTS. 
b) Fonte:Scopus/ranking SCIMAGO

9
. 

 

 

Aumentar para 35% a despesa em investigação relativamente à despesa total 

Multirank/Research & Knowledge transfer: expenditure on research as a % of total 

expenditure. 

 

 

2009 (perímetro 

 interno e externo) % em 2009 2016 

Despesa em investigação  40.530.770,00 € 28,5% 35% 

Despesa total 142.297.827,36 € 
  
  

 

 

Aumentar para 100% a percentagem de Unidades de Investigação classificadas como 

Excelente ou Muito Bom relativamente ao total de Unidades de Investigação. 

 

 

 

                                                           
9
 SCImago – Grupo de investigação que congrega várias instituições espanholas e que elabora 

anualmente um ranking baseado em indicadores de produção científica (número de publicações e 
impacto). 
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Aumentar para 20% o número de projectos de investigação financiados por agências 

nacionais envolvendo a participação de duas ou mais Unidades Orgânicas da NOVA. 

 

 
(em curso) 2010 % em curso 2010 2016 

Projectos conjuntos (incluindo IBET e 
UNINOVA) 62 11,7% 20% 

Total de Projectos FCT 
530   

  

 

c) Inovação e Criação de Valor Económico e Social 

  

Duplicar o número de patentes internacionais por ETI (submetidas, concedidas e 

licenciadas). 

Multirank/Knowledge Transfer: patents awarded per FTE academic staff. 

 

 

Duplicar o número de spin-offs/start-ups. 

U-Map/Knowledge Exchange: start-up firms. 

 

                                                           
10

 Este objetivo deve ser atingido através dum sistema de acompanhamento dos centros que prepare os 
que obtiveram uma vez uma classificação inferior para melhoria no processo de avaliação seguinte 
(normalmente passados três anos) e restruture ou extinga os que obtiveram duas classificações seguidas 
inferiores a Muito Bom. 
 

 

2007 (avaliação 

FCT) % em 2007 2016 

Unidades de investigação classificadas 
com Muito Bom ou Excelente (inclui 
Laboratórios Associados) 

27 
 

 63% 
 

 

100%10 

Total de unidades de investigação (inclui 
quatro Laboratórios Associados) 43 

 
2009 2016 

Patentes internacionais  5 10 
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2009 2016 

spin-offs/start-ups 15 30 

 

 

Aumentar em 10% o número de protocolos e parcerias institucionais com empresas 

(não inclui IBET ou UNINOVA). 

Aumentar em 10% o número de protocolos e parcerias institucionais com a 

Administração Pública, autarquias e outros parceiros sociais. 

 

 
2009 2016 

Protocolos e parcerias institucionais com empresas 
182 + 10% 

Protocolos e parcerias institucionais com 
Administração Pública, autarquias e outros 
parceiros sociais 

385 + 10% 

 

 

Aumentar em 5% a taxa de emprego dos diplomados. 

Multirank/Teaching & Learning: rate of graduate employment.  

 

 

 

Duplicar a percentagem de estudantes (relativamente ao número total) que participam 

em iniciativas institucionais na área do empreendedorismo.  

 
 2008/2009 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

Diplomados (1º, 2º e 3º ciclos) com trabalho 
remunerado até 18 meses após obtenção de grau  84,6% 90%       

  
 2009/2010 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

Estudantes que participam em iniciativas 
institucionais na área de empreendedorismo 

2,75% 5,50% 
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d) Internacionalização 

 

Aumentar em 5% a participação da NOVA em redes Europeias e globais, traduzida em 

número de parcerias internacionais por 1000 ETI. 

Multirank/International orientation: international partnerships per 1000 FTE academic 

staff. 

Aumentar em 10% o número de projectos em Programas Quadro da União Europeia. 

 

 
2009 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016)  

Projectos em Programas Quadro da União Europeia 
(inclui perímetro interno e externo – IBET e 
UNINOVA) 31 10% 

 

 

Aumentar para 20% a percentagem de docentes/investigadores de nacionalidade 

estrangeira relativamente ao total de docentes/investigadores. 

Multirank/international orientation: international academic staff as a % of the total 

academic staff. 

Aumentar para 20% a percentagem de mestrados e doutoramentos oferecidos em 

inglês relativamente ao número total de mestrados e doutoramentos.  

  
2009 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

Parcerias em redes europeias e globais (inclui 
perímetro interno e externo - IBET e UNINOVA) 

97 5 %  
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Aumentar para 4% a percentagem de estudantes (incoming) em programas de 

intercâmbio internacional. 

U-Map/International orientation: income students in international exchange programs. 

Aumentar para 3% a percentagem de estudantes (outgoing) em programas de 

intercâmbio internacional. 

Aumentar para 10% a percentagem de mestrados e doutoramentos com instituições 

internacionais relativamente ao nº total de mestrados e doutoramentos 

Multirank/International orientation: number of joint degree programs as a % of total 

programs. 

Aumentar em 10% o número de projectos financiados por agências Europeias e 

internacionais. 

 

  
2009/2010 

% 

2009/2010 

Objectivo a 5 

anos (2012-2016) 

Docentes e investigadores de nacionalidade 
estrangeira (inclui Ciência 2007/2008 e post-docs) 

153 9% 20% 

Docentes e investigadores (inclui  Ciência 
2007/2008 e post-docs) 

1682 
    

Mestrados e doutoramentos leccionados em 
inglês 

15 
9,8% 20% 

Total de 2º e 3º ciclos (M211, MI12, D313) 153     

Estudantes em programa Erasmus (incoming) e 
programas de intercâmbio internacional 

538 
2,9 % 4% 

Estudantes em programa Erasmus (outgoing) e 
programas de intercâmbio internacional 

391 2,1 %   
3% 

Estudantes elegíveis para Erasmus 18135     

Ciclos de estudos em associação internacional (2º 
ciclo) 

5 

5,2% 10%  

Ciclos de estudos em associação internacional (3º 
ciclo) 

3 

Total de 2º e 3º ciclos em associação 
internacional 

8 

Total de 2º e 3º ciclos (M2, MI, D3) 153     

Projectos financiados pelo 7ºPQ 55   10 % 

 
 
 
 

                                                           
11

 Mestrado 2º ciclo. 
12

 Mestrado Integrado. 
13

 Doutoramento 3º ciclo. 
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4.2. Objectivos de Apoio ao Cumprimento da Missão  

 

a) Recursos Humanos  

 

Aumentar para 85% a percentagem de docentes com doutoramento relativamente ao 

total de ETI docentes.  

Aumentar para 25% a percentagem de post-docs relativamente ao total de ETI 

docentes/investigadores doutorados. 

Aumentar para 40% a percentagem de bolseiros de doutoramento relativamente ao 

número total de estudantes de doutoramento (FCT e outras fontes de financiamento). 

 

 

  
 2009/2010 %  2009/2010 

Objectivo a 5 anos 

(2012-2016) 

ETI Docentes com doutoramento  818,8 74% 85% 

ETI total 1105,5     

ETI post-docs 233 18,7% 25% 

ETI docentes e investigadores com 
doutoramento 1246,8     

Estudantes de doutoramento com bolsa 
(FCT)   30% 40% 

 

 

Aumentar em 10% a percentagem de pessoal não docente que frequenta cursos de 

formação especializada  

 

  
2010 

Objectivo a 5 

anos (2012-2016) 

Pessoal não docente 847   

Pessoal não docente que participou em acções de 
formação no âmbito da sua actividade profissional na 
Universidade 23,7% + 10%  

 

b) Recursos Financeiros 

 

Aumentar para 58% a percentagem de auto-financiamento (Receitas próprias). 
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Aumentar em 5% as receitas de propinas de 1º, 2º e 3º ciclos relativamente ao total da 

receita.  

Duplicar as receitas de propinas de cursos não-conferentes de grau relativamente ao 

total da receita. 

Aumentar em 10% as receitas de financiamento para investigação relativamente ao 

total da receita. 

 

  
valor em 2009 % em 2009 

Objectivo a 5 

anos (2012-2016) 

Auto-financiamento (receitas próprias)   52,6% * 58% 

Receitas de propinas 1º Ciclo 11.243.349,72 €   

 
Receitas de propinas 2º Ciclo 4.921.250,13 €   

Receitas de propinas 3º Ciclo 2.225.309,37 €    

Total de receitas de propinas 18.389.909,22 €   
                          

+5% 

Rec. de prop. de cursos não-conferentes  
de grau 1.079.751,05 €   

duplicar valor de 
2009 

Financiamento público nacional para 
investigação (FCT e outras entidades 
públicas 27.469.151,37 €   

 
Financiamento europeu para investigação 4.490.213,28 €   

Financiamento privado para investigação 10.032.120,12 €   

Total de financiamento 41.991.484,77 €                          +10% 
 

 

* Perímetro interno e externo. 
 

 

c) Acção Social 

 

Aumentar para 100% a taxa de ocupação média anual lectiva nas residências 

universitárias.    

  2010/2011 Objectivo a 5 anos (2012-2016) 

Taxa de ocupação média lectiva nas 
residências universitárias 

78,5% 100% 

    

 

Aumentar em 5% as receitas próprias, provenientes de serviços no âmbito dos apoios 

indirectos; alimentação, alojamento e merchandising. 
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  2010/2011 Objectivo a 5 anos (2012-2016) 

Receitas próprias (venda de bens 
alimentares e alojamento) 1.819.791 € + de 5%  

 

 

Duplicar a participação das equipas desportivas da NOVA, em competições 

universitárias nacionais e internacionais nas várias modalidades. 

 

  2010/2011 Objectivo a 5 anos (2012-2016) 

Número de atletas inscritos na FADU, 
Clube NOVA e várias modalidades pelo 
Gab. de Desporto 106 

duplicar participação de 
equipas desportivas (diversas 
modalidades em competições 
nacionais e internacionais) 

Duplicar as iniciativas conjuntas com as Associações de Estudantes, no âmbito do 

voluntariado e da solidariedade. 

  2010/2011 Objectivo a 5 anos (2012-2016) 

Iniciativas no âmbito do voluntariado 2 4 

 

 

Aumentar o financiamento de iniciativas que envolvam actividades conjuntas de 

estudantes de duas ou mais Unidades Orgânicas. 

  2010/2011 Objectivo a 5 anos (2012-2016) 

Financiamento de iniciativas que envolvam 
estudantes de duas ou mais Unidades 
Orgânicas 

7.000€ 20 % 

 

 

 

 

4.3 Objectivos operacionais medidos através de indicadores qualitativos 

 

Para além destes objectivos constitui, ainda, objectivo do Plano Estratégico um 

conjunto iniciativas, umas já em curso, outras a desenvolver e que têm um impacto 

estrutural e transversal na vida da Universidade, cujo cumprimento pode ser aferido 

através de indicadores qualitativos. É o caso do sistema de garantia da qualidade do 

ensino, das instalações, essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e da 
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investigação, a partilha de serviços para a optimização dos recursos, a estratégia de 

comunicação interna e externa para o reforço da imagem da NOVA e as relações 

institucionais da Universidade com outras Universidades do espaço de interesse 

estratégico para a NOVA como a lusofonia e o espaço ibero-americano. 

 

a) Sistema de garantia de qualidade do ensino 

 

Constitui objectivo estratégico da NOVA assegurar a qualidade do seu ensino. Este 

propósito implica a existência de um esforço sustentado no sentido do 

desenvolvimento, não só de um sistema de garantia da qualidade, como de uma 

cultura da qualidade do ensino.  

 

Neste sentido, o Conselho da Qualidade do Ensino aprovou o conjunto de documentos 

orientadores do sistema, bem como os instrumentos de avaliação do ensino, 

destinados a aferir a sua qualidade e a garantir a sua melhoria. O objectivo é pôr o 

sistema em funcionamento em toda a Universidade no ano lectivo de 2011-2012, de 

modo a que, proximamente, a NOVA o possa candidatar à certificação por parte da 

A3ES. 

 

 

b) Instalações e Equipamentos 

  

- Os Campi 

Os objectivos para o Campus de Campolide são os seguintes: instalar a FCSH, expandir 

a FD e instalar a Cantina Universitária. 

Os objectivos para o Campus da Caparica são os seguintes: expandir a residência 

universitária e criar um parque tecnológico/ciência/ temático. 

Os objectivos do Campus de Santana são: expansão da Faculdade de Ciências Médicas 

e instalação do CEDOC (Centro de Estudos das Doenças Crónicas) integrado no 

Laboratório Associado constituído pelo ITQB, o IBET e o IGC, instalados em Oeiras. 
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- Os equipamentos e os serviços 

No sentido de uma maior optimização dos recursos a NOVA desenvolverá áreas de 

equipamentos e serviços partilhados: em primeira prioridade, o desenvolvimento de 

um sistema de gestão de informação e de uma central de compras para bens e 

serviços; a partilha de infra-estruturas e equipamentos científicos e pedagógicos 

(bibliotecas; biotérios; insectário, etc.); a extensão a toda a Universidade de serviços já 

partilhados entre algumas unidades orgânicas (telecomunicações; informática; 

segurança; manutenção e espaços verdes). 

c) Informação/Comunicação Institucional/Marca 

 

- Branding 

Reestruturar a imagem da NOVA como Universidade, criar uma marca reconhecida/ 

brand awareness, no plano Nacional e Internacional.  

A Identidade Corporativa/corporate identity da NOVA deverá ser estudada como um 

todo, de modo a potenciar a marca NOVA de uma forma global, com a realização de 

estudo gráfico/corporate Identity, reflectido em todos os suportes e veículos da 

Universidade na área da Comunicação Institucional. 

 

- Posicionamento  

Identificar e posicionar a marca NOVA com uma campanha publicitária junto do 

público-alvo. A campanha cross-sectional deverá abranger todos os meios de 

comunicação social, numa lógica integrada, que permita o reconhecimento total da 

marca NOVA; Net (sites, redes sociais e blogues); Imprensa, spots Rádio e Televisão.  

A campanha deverá ser estudada para obter maior impacto junto do público-alvo, 

coincidindo com a fase de avaliação das candidaturas por parte dos potenciais alunos e 

pais. 
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- Divulgação  

Estabelecer um canal aberto com os Media (Imprensa, Net, Redes Sociais e Blogues, 

Televisão, Rádio) que acompanham o Ensino Superior e monitorizar a presença da 

NOVA na sociedade através do número de hits em que a NOVA é citada nos Media 

relevantes.  

A divulgação da marca NOVA deverá promover um interface com a opinião pública 

através da presença de especialistas da NOVA nos órgãos de comunicação social e em 

canais privilegiados, como as redes sociais – estabelecendo como prioridade a criação 

de uma rede alumni da NOVA. 

d) Relações Externas 

 

Fazer parte de uma rede global e uma rede europeia de Universidades. 

Dinamizar e desenvolver programas de cooperação com o Brasil, e com as 

Universidades de África Lusófona e de Macau. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 37 

Plano Estratégico 

Evolução Global dos Indicadores do 

Plano Estratégico para a UNL 

 

 

 



Plano Estratégico 

2012-2016
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

* Análise Janeiro 2013

1. Área de actuação – Ensino
UNL

INDICADOR 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)

1.1 Percentagem de primeiras opções nas candidaturas aos 1º ciclos 

e Mestrados Integrados 63,3% 62,5% 61,8% 63,0% 75,0%

1.2 Percentagem de alunos colocados em primeira opção nos 1º 

ciclos e Mestrados Integrados 63,3% 63,2% 63,9% 57,5% 90,0%

1.3.1 Percentagem de estudantes que obtém o grau de Licenciado no 

número de anos previsto na duração do ciclo de estudos
52,5% 51,0% 46,7% 85,0%

1.3.2 Percentagem de estudantes que obtém o grau de Mestre no 

número de anos previsto na duração do ciclo de estudos
73,3% 53,7% 57,0% 85,0%

1.4 Percentagem de estudantes em 2º e 3º ciclos
43,8% 43,6% 44,1% 50,0%

1.5 Percentagem de Mestrados e Doutoramentos conjuntos (entre 

Uos da NOVA ou com instituições nacionais) 5,3% 7,5% 9,5% 15,0%

1.6 Nº de cursos não-conferentes de grau/Nº de ETI docente 0,044 0,036 0,043 0,20
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

2. Área de actuação – Investigação
UNL

INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)
2.1 Número de de publicações com arbitragem por 

pares 1130 1272 1373 2420

2002/2008 2004/2010

2.2.1 Impacto normalizado das publicações WoS 0,95 0,98 1,2

2005/2009 2006/2010

2.2.2 Impacto normalizado no ranking Scimago 1,20 1,20 1,5

2.3 Percentagem de despesa em investigação 

relativamente à despesa total 28,5% 28,5% 29,0% 35,0%

2007

2.4 Percentagem de unidades de investigação 

classificadas com Excelente ou Muito Bom 63,0% 75,0%

2.5 Percentagem de projectos de investigação 

financiados por agências nacionais envolvendo a 

participação de duas ou mais Unidades Orgânicas
11,7% 20,0%
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor 
Económico e Social

UNL

INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)

3.1 Número de patentes Internacionais (submetidas, 

concedidas e licenciadas) 5 9 4 10

3.2 Número de spin-offs/start-ups 15 25 30 30

3.3.1 Número de protocolos e parcerias institucionais 

com empresas 182 138 158 200

3.3.2 Número de protocolos e parcerias 

instituicionais com a Administração Pública, 

autarquias e outros parceiros sociais 385 182 202 425

2008/2009 2009/2010
3.4 Percentagem de diplomados (todos os ciclos) 

com trabalho remunerado até 18 meses após 

obtenção de grau 84,6% 88,4% 90,0%

2009/2010 2010/2011 2011/2012

3.5 Percentagem de estudantes que participam em 

iniciativas institucionais na área do 

empreendedorismo 0,7% 4,4% 5,1% 5,5%
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

4. Área de actuação – Internacionalização
UNL

INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

Tendência 2016 

(analise Jan. 

2013)

4.1 Número de parcerias em redes Europeias e globais
128 159 179 102

4.2 Número de projectos em Programas-Quadro da EU
30 51 68 34

4.3 Percentagem de docentes e investigadores de 

nacionalidade estrangeira 8,0% 10,8% 14,3% 20,0%

2009/2010 2010/2011 2011/2012

4.4 Percentagem de mestrados e doutoramentos 

oferecidos em inglês 9,8% 8,8% 11,3% 20,0%

4.5.1 Percentagem de estudantes em programas de 

mobilidade internacional (incoming) 3,0% 3,3% 4,0%

4.5.2 Percentagem de estudantes em programas de 

mobilidade internacional (outgoing) 2,1% 2,4% 3,0%

4.6 Percentagem de mestrados e doutoramentos 

com instituições internacionais 4,0% 3,8% 3,6% 10,0%

4.7 Número de projectos financiados por agências 

europeias/ internacionais 55 61
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

5. Área de actuação – Recursos Humanos
UNL
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Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

6. Área de actuação – Recursos Financeiros
UNL

INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

Tendência 2016 

(analise Jan. 

2013)

6.1 Percentagem de auto-financiamento (receitas-

próprias) 52,6% 51,6% 55,6% 58,0%

6.2 Receitas de propinas de 1º. 2º e 3º ciclos 12,7% 11,6% 13,1% 17,7%

6.3 Receitas de propinas de cursos não-conferentes 

de grau 0,7% 1,2% 1,6% 1,5%

6.4 Receitas de financiamento para investigação
29,1% 29,9% 30,8% 39,0%



P
la

n
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 2

0
1

2
-2

0
1

6

8

Evolução global dos Indicadores do Plano 

Estratégico para a Universidade Nova de Lisboa

7. Área de actuação – Acção Social
UNL
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1. Área de actuação – Ensino
UNL

• Nos indicadores relativos ao Ensino tem-se um comportamento geral inferior ao pretendido 

no Plano Estratégico. 

• Apenas o Indicador 1.5 apresenta uma evolução favorável à concretização do objectivo para 

2016.

P
la

n
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 2

0
1

2
-2

0
1

6

INDICADOR 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)

1.1 Percentagem de primeiras opções nas candidaturas aos 1º ciclos 

e Mestrados Integrados 63,3% 62,5% 61,8% 63,0% 75,0%

1.2 Percentagem de alunos colocados em primeira opção nos 1º 

ciclos e Mestrados Integrados 63,3% 63,2% 63,9% 57,5% 90,0%

1.3.1 Percentagem de estudantes que obtém o grau de Licenciado no 

número de anos previsto na duração do ciclo de estudos
52,5% 51,0% 46,7% 85,0%

1.3.2 Percentagem de estudantes que obtém o grau de Mestre no 

número de anos previsto na duração do ciclo de estudos
73,3% 53,7% 57,0% 85,0%

1.4 Percentagem de estudantes em 2º e 3º ciclos
43,8% 43,6% 44,1% 50,0%

1.5 Percentagem de Mestrados e Doutoramentos conjuntos (entre 

Uos da NOVA ou com instituições nacionais) 5,3% 7,5% 9,5% 15,0%

1.6 Nº de cursos não-conferentes de grau/Nº de ETI docente 0,044 0,036 0,043 0,20
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1. Área de actuação- Ensino

Indicador 1.1 – Percentagem de primeiras opções nas candidaturas aos primeiros Ciclos e 
Mestrados Integrados

A analisar

• Objectivo 2016 – 75%
Neste indicador é importante analisar a progressão da FCT e da FCSH. Apresentam um comportamento estável mas abaixo da 

meta pretendida.
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Indicador 1.2 – Percentagem de alunos colocados em 1ª opção nos primeiros Ciclos e 
Mestrados Integrados

A analisar

• Objectivo 2016 – 90%
Neste indicador é importante analisar em primeira fase a progressão da FCT, FCM e Nova SBE –> FCT e Nova SBE apresentam 

tendências decrescentes, sendo que a FCT se encontra bastante abaixo da meta de 90%. A FCM apesar de apresentar um ligeiro 

crescimento não é o suficiente para conseguir atingir a meta pretendida.
Numa 2ª fase seria importante potenciar o crescimento do ISEGI e da FCSH, visto que apesar de estarem acima da UNL ainda se 

encontram longe da meta para 2016.

1. Área de actuação- Ensino
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A analisar

• Objectivo 2016 – 85%
Neste indicador é importante analisar a progressão da FCT e FCSH. Ambas apresentam uma tendência decrescente e 

consequentemente um comportamento inverso ao apresentado pelas restantes Unidades Orgânicas. 

Indicador 1.3.1 – Percentagem de estudantes que obtêm o grau de Licenciados no numero de 
anos previsto na duração do ciclo de estudos

1. Área de actuação- Ensino
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• Objectivo 2016 – 85%
Neste indicador é importante analisar, numa primeira fase, a progressão da FCSH, FD e IHMT -> A FCSH e FD apresentam uma 

tendência decrescente , contrariando o objectivo. O IHMT apesar de apresentar um ligeiro crescimento não é o suficiente para 

atingir a meta pretendida para 2016.

Numa segunda fase seria importante analisar a possibilidade de crescimento da FCT, pois, apesar de no último ano ter 

recuperado do decréscimo que se verificava anteriormente, necessita ainda de potenciar o seu crescimento por forma a atingir 

o objectivo de 85%. 

A analisar

Indicador 1.3.2 – Percentagem de estudantes que obtêm o grau de Mestre no número de anos 
previsto na duração do ciclo de estudos

1. Área de actuação- Ensino
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Indicador 1.4 – Percentagem de estudantes em 
2º e 3º Ciclos

A analisar

• Objectivo 2016 – 50%
Neste indicador é importante analisar a progressão do ISEGI, FCT e Nova SBE.  O ISEGI apresenta uma tendência decrescente. 

Nos casos da FCT e Nova SBE,  regista-se um ligeiro crescimento mas não o suficiente para a meta pretendida. 

1. Área de actuação- Ensino
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Nota: Existem três Unidades Orgânicas que têm o valor de 100% para os 3 anos consecutivos : IHMT, ITQB e ENSP
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Indicador 1.5 – Percentagem de Mestrados e Doutoramentos conjuntos (entre Unidades 
Orgânicas da NOVA ou com Instituições nacionais)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 15%)

1. Área de actuação- Ensino

Nota: De salientar que  apenas quatro das Unidades Orgânicas contribuem para a evolução deste 

indicador. 
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• Objectivo 2016 – 0,20
Neste indicador salienta-se a contribuição do ITQB e do ISEGI que apresentam o dobro do valor pretendido face ao objectivo. No 

caso da ENSP, também se encontra com um valor bastante próximo do que se pretende, sendo apenas necessário contrariar a 

tendência do ultimo ano. No caso das restantes Unidades Orgânicas, de um modo geral apresentam valores estáveis mas bastante 

inferior ao pretendido. A FCSH regista um ligeiro crescimento mas não o suficiente para a obtenção do objectivo em 2016. 

Indicador 1.6 – Número de cursos não conferentes de grau / Número de ETI docente

A analisar

1. Área de actuação- Ensino
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2. Área de actuação – Investigação
UNL

• Nos indicadores relativos à Investigação regista-se um comportamento geral inferior ao 

pretendido no Plano Estratégico. 
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INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)
2.1 Número de de publicações com arbitragem por 

pares 1130 1272 1373 2420

2002/2008 2004/2010

2.2.1 Impacto normalizado das publicações WoS 0,95 0,98 1,2

2005/2009 2006/2010

2.2.2 Impacto normalizado no ranking Scimago 1,20 1,20 1,5

2.3 Percentagem de despesa em investigação 

relativamente à despesa total 28,5% 28,5% 29,0% 35,0%

2007

2.4 Percentagem de unidades de investigação 

classificadas com Excelente ou Muito Bom 63,0% 75,0%

2.5 Percentagem de projectos de investigação 

financiados por agências nacionais envolvendo a 

participação de duas ou mais Unidades Orgânicas
11,7% 20,0%
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Indicador 2.1 – Número de publicações com arbitragem por pares (CONVERIS)

A analisar

2. Área de actuação - Investigação

• Objectivo 2016 – 2420
Neste indicador será importante analisar a contribuição para o numero de publicações com arbitragem por pares , por parte do 

ISEGI, FD, Nova SBE, ENSP,FCSH e FCM.  Neste ultimo caso, apesar da FCM ter um valor superior ao das restantes, apresenta 

também uma ligeira tendência para decrescer. 
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• Objectivo 2016 – 1,2
No caso da ENSP apresenta o valor mais baixo e com tendência a decrescer.  A FCSH apesar de registar um valor superior ao que

se pretende para 2016 será importante analisar a tendência que apresenta no ultimo ano registado.

Em relação ao ITQB, apresenta um comportamento estável, mas ainda não o suficiente para o valor pretendido para 2016. As 

restantes Unidades Orgânicas registam crescimentos ligeiros.

Indicador 2.2.2 – Impacto normalizado no ranking Scimago:  Não é possível desagregação por Unidade Orgânica

Indicador 2.2.1 – Impacto normalizado das publicações WoS

A analisar

2. Área de actuação - Investigação
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Indicador 2.3 – Percentagem de despesa em Investigação relativamente 
à despesa total

A analisar

• Objectivo 2016 – 35%
Neste indicador é importante analisar em primeira fase a progressão da FCM, Nova SBE e FD –> As três Unidades Orgânicas 

apresentam valores bastante abaixo do pretendido, e com uma tendência decrescente ou estável. Numa segunda fase e no caso 

da ENSP, verifica-se um decréscimo bastante acentuado da percentagem de despesa em Investigação nos 2 últimos anos 

registados.  Por ultimo, a FCT apresenta um comportamento estável mas ainda não o suficiente para atingir o objectivo 

pretendido para 2016.

2. Área de actuação - Investigação
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Indicador 2.5 - Percentagem de projectos de investigação financiados por agências nacionais 
envolvendo a participação de duas ou mais Unidades Orgânicas: Não é possível desagregação por Unidade 

Orgânica

• Objectivo 2016 – 75%
Neste período seria importante analisar a FCM  e o ISEGI que apesar de terem 2 e 1 Unidades de Investigação respectivamente, 

nenhuma delas foi avaliada com a classificação de Excelente ou Muito Bom. No caso da FCT e da FCSH, são consideradas com 

Excelente ou Muito Bom, 58,8% e 66,7%, respectivamente,  das suas Unidades de Investigação.

Indicador 2.4  - Unidades de Investigação classificadas com Excelente 
ou Muito Bom

A analisar

2. Área de actuação - Investigação



22

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor 
Económico e Social

UNL

• Nos indicadores relativos à Inovação e Criação de Valor Económico e Social  apresentam-se 3 

indicadores com evolução positiva face ao objectivo e 2 indicadores com evolução negativa. 

No caso do Indicador 3.2 o valor obtido para 2011está em linha com o objectivo para 2016. 

O indicador 3.1 regista um comportamento irregular não sendo possível determinar uma 

tendência. 

P
la

n
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 2

0
1

2
-2

0
1

6

INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

    Tendência 

2016 (análise 

Jan. 2013)

3.1 Número de patentes Internacionais (submetidas, 

concedidas e licenciadas) 5 9 4 10

3.2 Número de spin-offs/start-ups 15 25 30 30

3.3.1 Número de protocolos e parcerias institucionais 

com empresas 182 138 158 200

3.3.2 Número de protocolos e parcerias 

instituicionais com a Administração Pública, 

autarquias e outros parceiros sociais 385 182 202 425

2008/2009 2009/2010
3.4 Percentagem de diplomados (todos os ciclos) 

com trabalho remunerado até 18 meses após 

obtenção de grau 84,6% 88,4% 90,0%

2009/2010 2010/2011 2011/2012

3.5 Percentagem de estudantes que participam em 

iniciativas institucionais na área do 

empreendedorismo 0,7% 4,4% 5,1% 5,5%
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Indicador 3.1 - Número de patentes internacionais (submetidas, concedidas e licenciadas) -
Não é possível  desagregação por Unidade Orgânica

Indicador 3.2 – Número de spin-offs / start-ups

Evolução positiva (Objectivo 2016: 30)

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor Económico e Social
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24• Objectivo 2016 – 200
Neste indicador é importante analisar em primeira fase a o comportamento das FCM, FD e IHMT –> As três Unidades Orgânicas 

apresentam os valores mais baixos e com uma tendência constante.  Numa segunda fase, seria importante analisar  a FCSH e a 

Nova SBE, pois apesar de no ultimo ano terem estabilizado o número de protocolos e parcerias, no ano anterior tinha-se 

registado um decréscimo bastante acentuado. 

Indicador 3.3.1 – Número de protocolos e parcerias institucionais 
com empresas

A analisar

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor Económico e Social
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Indicador 3.3.2 – Número de protocolos e parcerias institucionais com a Administração Pública, 
Autarquias e outros parceiros sociais

A analisar

• Objectivo 2016 – 425
Numa primeira fase e analisando as Unidades orgânicas com maior decréscimo, destacam-se a FCSH e a Nova SBE. Em segunda 

fase verifica-se que o SEGI, ITQB , ENSP, e R + SAS apresentam valores baixos e com tendência estável. Seria necessário uma 

inversão de tendências para ser possível atingir o objectivo proposto para 2016.

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor Económico e Social
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Indicador 3.4 – Percentagem de diplomados com trabalho remunerado 
até 18 meses após obtenção de grau (2009/2010)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 90%)

3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor Económico e Social
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3. Área de actuação – Inovação e Criação de Valor Económico e Social

Indicador 3.5 – Número de estudantes que participam em iniciativas institucionais 
na área do empreendedorismo

Evolução positiva (Objectivo 2016: 5,5%)

A apresentação desagregada por Unidade Orgânica ainda não consegue reflectir o valor real dos estudantes envolvidos.

Realizaram-se eventos em que não foi possível efectuar o registo rigoroso de todos os estudantes participantes. De todos

modos a evolução é positiva e a tendência permite atingir o objectivo para 2016.

Evolução UNL (verde) e tendência para 2016 

(azul)
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4. Área de actuação – Internacionalização
UNL

• Nos indicadores relativos à Internacionalização  de um modo geral apresenta-se uma 

tendência bastante positiva face aos objectivos pretendidos. Nos casos dos indicadores 4.1 e 

4.2 os valores para 2011 ultrapassam os pretendidos para 2016. 

Excepção feita para o Indicador 4.6 que regista uma evolução negativa. 
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INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

Tendência 2016 

(analise Jan. 

2013)

4.1 Número de parcerias em redes Europeias e globais
128 159 179 102

4.2 Número de projectos em Programas-Quadro da EU
30 51 68 34

4.3 Percentagem de docentes e investigadores de 

nacionalidade estrangeira 8,0% 10,8% 14,3% 20,0%

2009/2010 2010/2011 2011/2012

4.4 Percentagem de mestrados e doutoramentos 

oferecidos em inglês 9,8% 8,8% 11,3% 20,0%

4.5.1 Percentagem de estudantes em programas de 

mobilidade internacional (incoming) 3,0% 3,3% 4,0%

4.5.2 Percentagem de estudantes em programas de 

mobilidade internacional (outgoing) 2,1% 2,4% 3,0%

4.6 Percentagem de mestrados e doutoramentos 

com instituições internacionais 4,0% 3,8% 3,6% 10,0%

4.7 Número de projectos financiados por agências 

europeias/ internacionais 55 61
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4. Área de actuação – Internacionalização

Indicador 4.1 – Número de parcerias em redes Europeias e Globais

Evolução positiva (Objectivo 2016: 102)
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4. Área de actuação – Internacionalização

Indicador 4.2 – Número de projectos em Programas-Quadro da EU

Evolução positiva (Objectivo 2016: 34)
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Indicador 4.3 – Percentagem de docentes e investigadores estrangeiros

Evolução positiva (Objectivo 2016: 20%)

4. Área de actuação – Internacionalização
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Indicador 4.4 – Percentagem de mestrados e doutoramentos oferecidos em inglês 

Evolução positiva (Objectivo 2016: 20%)

4. Área de actuação – Internacionalização

Nota: Existem duas Unidades Orgânicas que têm o valor de 100% para os 2 anos consecutivos : Nova SBE e ITQB
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4. Área de actuação – Internacionalização

Indicador4.5.1 – Percentagem de estudantes em programas de mobilidade internacional 
(incoming)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 4%)
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4. Área de actuação – Internacionalização

Indicador 4.5.2 – Percentagem de estudantes em programas de mobilidade internacional 
(outgoing)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 3%)
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Indicador 4.6 – Percentagem de Mestrados e Doutoramentos com instituições 
internacionais

Indicador 4.7 - Número de projectos financiados por agências europeias/ internacionais: Não é 

possível desagregação por Unidade Orgânica

A analisar

• Objectivo 2016 – 10%
Analisando as quatro Unidades Orgânicas que têm Mestrados e Doutoramentos com Instituições Internacionais, destacam-se a 

FD e o ISEGI com as percentagens mais elevadas. Por outro lado e, com uma percentagem inferior a 5% , registam-se a FCT e a 

FCSH. De salientar que  apenas quatro das Unidades Orgânicas contribuem para a evolução deste indicador. 

4. Área de actuação – Internacionalização
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5. Área de actuação – Recursos Humanos
UNL

• Nos indicadores relativos aos Recursos Humanos, cerca de 50% apresentam uma tendência 

positiva face ao objectivo para 2016. E no caso do Indicador 5.2 o valor registado em 2011 

supera o pretendido para 2016.
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INDICADOR 2009 2010 2011
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

Tendência 2016 

(analise Jan. 

2013)

5.1 Percentagem de docentes com doutoramento 74,1% 74,0% 77,7% 85,0%

5.2 Percentagem de post-docs 18,4% 21,4% 26,0% 25,0%

5.3 Percentagem de bolseiros de doutoramento 30,5% 24,1% 27,4% 40,0%

5.4 Percentagem de pessoal não docente que 

frequenta cursos de formação especializada 23,7% 23,4% 26,1%
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5. Área de actuação – Recursos Humanos

Indicador 5.1 – Percentagem de docentes com doutoramento (por ETI)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 85%)
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Nota: Existem duas Unidades Orgânicas que têm o valor de 100% para os 3 anos consecutivos : ITQB e R
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5. Área de actuação – Recursos Humanos

Indicador 5.2 – Percentagem de Post-Docs (por ETI)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 25%)
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• Objectivo 2016 – 40%
Podemos identificar 3 fases de análise:

Numa primeira fase registam-se o ISEGI, que apresenta uma evolução decrescente posicionando-se bastante abaixo do 

pretendido e a ENSP que apesar de apresentar um ligeiro crescimento encontra-se com o valor mais baixo registado (2,9% para 

2011).

Numa segunda fase, temos a FD e FCM que registam uma ligeira evolução mas ainda se encontram em posições bastante abaixo 

do pretendido. Numa ultima fase, assinala-se o IHMT, que apesar de se encontrar com um valor de 37,1% para 2011 regista no 

ultimo ano uma tendência decrescente. 

A analisar

Indicador 5.3 – Percentagem de bolseiros de Doutoramento

5. Área de actuação – Recursos Humanos
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Indicador 5.4 – Percentagem de pessoal não docente que frequentou cursos de 
formação especializada

A analisar

• Objectivo 2016 – 26%
Neste indicador destacam-se  o ITQB, IHMT e FCT com uma evolução decrescente e nos casos do ITQB e FCT com as 

percentagens mais baixas  de pessoal não docente que frequentou cursos de formação especializada  para o último ano em 

análise

5. Área de actuação – Recursos Humanos

P
la

n
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 2

0
1

2
-2

0
1

6



41

6. Área de actuação – Recursos Financeiros
UNL

• Nos indicadores relativos aos Recursos Financeiros, cerca de 50% apresentam uma 

tendência positiva face ao objectivo para 2016. Sendo que no caso do indicador 6.3 o valor 

obtido no último ano supera o objectivo pretendido para 2016.
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6. Área de actuação – Recursos Financeiros

Indicador 6.1 – Percentagem de autofinanciamento (Receitas-próprias)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 58%)
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6. Área de actuação – Recursos Financeiros

Indicador 6.2 – Percentagem de receitas de propinas de 1º, 2º e 3º Ciclos

A analisar

• Objectivo 2016 – 17,7%
As duas Unidades Orgânicas assinaladas  apresentam um comportamento estável, contudo, tanto o ITQB como o IHMT, 

apresentam um valor muito baixo em relação ao objectivo.
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6. Área de actuação – Recursos Financeiros

Indicador 6.3 – Percentagem de receitas de cursos não conferentes de grau 

Evolução positiva (Objectivo 2016: 1,5%)

Nota: De salientar que o ITQB e a Nova SBE apesar de leccionarem cursos não conferentes de grau ,não apresentam 

dados de receitas para este indicador.
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Indicador 6.4 – Percentagem de receitas de financiamento para investigação

A analisar

• Objectivo 2016 – 39%
Neste indicador é importante analisar em primeira fase a o comportamento da FD, FCM, Nova SBE e FCSH –> As quatro Unidades 

Orgânicas apresentam os valores mais baixos e com uma tendência constante.  Numa segunda fase, seria importante analisar  o 

ISEGI e a ENSP, pois apesar de até 2010 apresentarem um valor de acordo com o objectivo pretendido, no ultimo ano registado a 

percentagem de Receita de financiamento para Investigação decresceu, invertendo a tendência. 

6. Área de actuação – Recursos Financeiros
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7. Área de actuação – Acção Social
UNL

• Nos indicadores relativos à Acção Social de um modo geral apresenta-se uma tendência 

bastante positiva face aos objectivos pretendidos para 2016. Sendo que no caso do 

indicador 7.2 e 7.3 este valor já foi ultrapassado para o último ano registado.

Excepção feita para o Indicador 7.1.1 que regista uma evolução negativa. 

INDICADOR 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Objectivo 

2016

Tendência 

face ao 

objectivo

Tendência 2016 

(analise Jan. 

2013)

7.1.1 Taxa de ocupação média anual lectiva nas 

residências universitárias 77,13% 79,13% 100,00%

7.1.2 Taxa de ocupação média anual de Verão nas 

residências Universitárias (summer accommodation)
22,,2% 28,97% 30,74% 50,00%

2009 2010 2011 2012

7.2 Receitas próprias (venda de bens alimentares e 

alojamento) 1.883.898,0 € 1.922.352,0 € 2.233.967,0 € 2.327.684,0 € 1.910.780,6 €

7.3 Numero de atletas inscritos na FADU, Clube NOVA 

e várias modalidades pelo Gab. De Desporto 106 219 212

7.4 Iniciativas no âmbito do voluntariado
2 3 4

7.5 Financiamento de iniciativas que envolvam 

estudantes de duas ou mais UOs 7.000,0 € 8.000,0 € 8.400,0 € P
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7. Área de actuação – Acção Social

Indicador 7.1.1 – Taxa de ocupação média anual lectiva nas residências universitárias

A analisar

• Objectivo 2016 – 100%
Neste indicador é importante analisar em primeira fase a o comportamento da RFS (Residência Fraústo da Silva- Campus da 

Caparica) que apresenta uma taxa de ocupação decrescente. Numa segunda fase e em relação ao objectivo pretendido, a RL 

(Residência de Lisboa) também apresenta um crescimento muito pequeno face ao objectivo pretendido para 2016.

Nota: Os valores de ocupação lectiva têm por base 10 meses. 
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Indicador 7.1.2 - Taxa de ocupação média anual de Verão nas residências 
universitárias (Summer Accomodation)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 50%)

Nota: Os valores de ocupação para o Summer têm por base o período de 15 de Julho e 15 de Setembro.

7. Área de actuação – Acção Social

Indicador 7.2 - Receitas próprias (venda de bens alimentares e alojamento) Não é possível 

desagregação por Unidade Orgânica
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7. Área de actuação – Acção Social

Indicador 7.3 – Número de atletas inscritos na FADU, Clube NOVA e várias 
modalidades, pelo Gabinete do Desporto (2011/2012)

Evolução positiva (Objectivo 2016: 212)

Indicador 7.4 - Iniciativas no âmbito do voluntariado e Indicador 7.5 - Financiamento de 
iniciativas que envolvam estudantes de duas ou mais Unidades Orgânicas: Não é possível 

desagregação por Unidade Orgânica
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Projecto Pentaho – Plano Estratégico 

Cronograma Geral Plano Estratégico

Pentaho 8 31 8 28 8 31 8 30 8 31 8 30 8 31

Dados Validados

Algoritmos Prova Conceito Prova Final

Visualização Prova Conceito Prova Final

Acesso à visualização dos Indicadores PE

Dashboards de simulações

Acesso às simulações

Janeiro Fevereiro Março Abril maio Junho Julho
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Próximo projecto em curso…
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