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MENSAGEM DO REITOR 

Tarefas inadiáveis      Este é, para nós, um tempo de oportunidades, de aberturas, 

de mudança. O que nos move é um princípio de responsabilidade social. Na Universidade 

de Lisboa queremos ser construtores, queremos edificar uma instituição virada para 

 o país e para o seu desenvolvimento. Por isso, nos perguntamos: O que pode dar ao 

país a Universidade de Lisboa? 

Foi com estas palavras que iniciei o discurso de abertura do ano académico 2006/2007. 

Um ano mais tarde, é hora de prestar contas do nosso trabalho.

Não haverá modernização nem desenvolvimento da sociedade portuguesa sem 

universidades fortes, abertas e inovadoras. A nossa geração tem a obrigação de estar 

à altura dos desafios actuais: impulsionar a ciência e a inovação, repensar a pedagogia, 

modernizar a Universidade.

Temos pela frente tarefas inadiáveis. Proporcionar aos estudantes uma sólida formação 

cultural e científica. Valorizar a investigação e o desenvolvimento tecnológico. 

Imaginar novos modos de organização. Precisamos de vistas largas e de ambição.

Devemos à sociedade portuguesa um esforço de democratização, 

de criação das condições para que todos possam ser acolhidos e 

integrados neste espaço de conhecimento e de cultura. 

Devemos-lhe também gestos claros de promoção do talento, de 

valorização dos melhores, de estímulo à criatividade e à inovação.

Na Universidade de Lisboa queremos ser avaliados pelo nosso 

trabalho, queremos ser comparados com as instituições 

de referência no plano internacional. Não nos resignamos 

à mediania. Esta Universidade não é lugar para pessoas com 

ambições menores.

      António Sampaio da Nóvoa

      8 de Novembro de 2007

Precisamos de universidades 

com massa crítica, abertas, 

ousadas, inovadoras.

Precisamos de universidades 

responsáveis que prestem 

contas do seu trabalho.
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Cursos, Estudantes e Diplomados      Contrariamente à evolução de muitas 

instituições de ensino superior, públicas e privadas, a Universidade de Lisboa manteve 

um leque reduzido de cursos de formação inicial (licenciatura e mestrado integrado).

A maioria das Faculdades tem apenas um ou dois cursos (Direito, Medicina, Farmácia, 

Psicologia e Ciências da Educação, Medicina Dentária). Apenas em três Faculdades 

há uma maior diversidade (Ciências, Letras e Belas-Artes). Mas, no total, temos apenas 

46 cursos na Universidade de Lisboa.

Docentes sem Doutoramento  |  824 (556 ETI - equivalentes a tempo integral)

Docentes com Doutoramento  |  1 060 (962 ETI - equivalentes a tempo integral)

Estudantes em Formação Inicial (Licenciatura e Mestrado Integrado)

2005/2006  |  17 077

2006/2007  |  16 679

Estudantes em Pós-Graduação (Mestrado e Doutoramento) 

2005/2006  |  4 020

2006/2007  |  4 612

Diplomas atribuídos

Licenciatura  |  2 271

Mestrado  |  659

Doutoramento  |  166

Agregação  |  32

Pessoal não-docente  |  1174
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2006 | 91,4 milhões de euros

2007 | 79,6 milhões de euros

2008 | 75,4 milhões de euros

(verbas do Orçamento de Estado, deduzidas 

as contribuições para a Caixa Geral de Aposentações)

Orçamento da Universidade      Nos últimos dois anos, o Orçamento de Estado 

para o ensino superior conheceu uma redução drástica. Neste momento, Portugal é um 

dos países europeus com menor percentagem do PIB consagrada ao ensino superior. O 

Governo prometeu aproximar-nos da média europeia (cerca de 1,2% do PIB). Tem vindo a 

afastar-nos ano após ano (neste momento estamos pouco acima dos 0,7% do PIB). Não 

há registo de uma redução tão acentuada desde que há dados estatísticos disponíveis. 

Em 2008, um estudante universitário em Portugal custará cerca 

de metade da média europeia. 

Como é evidente, esta situação repercutiu-se também na 

Universidade de Lisboa, com um decréscimo de cerca de 17,5% 

entre 2006 e 2008. Na verdade, se considerarmos o orçamento 

transferido pelo Estado nos últimos três anos, deduzidos os 

descontos impostos a partir de 2007 para a Caixa Geral de 

Aposentações, teremos a dotação disponível apresentada à 

esquerda (por exemplo, no ano de 2007, à transferência total do 

OE de 85,8 milhões de euros deduziram-se 6,2 milhões de euros; 

no ano de 2008, aos 84,6 milhões de euros deduziram-se 9,2 milhões de euros).

Esta diminuição do investimento do Estado tem sido parcialmente compensada por 

um aumento contínuo das receitas próprias. No ano de 2007, prevê-se que as receitas 

próprias (incluindo as propinas, a investigação e a prestação de serviços às empresas e 

à comunidade) representem cerca de 40% do orçamento global da Universidade. 

Apesar deste esforço, as despesas fixas, que se referem sobretudo a encargos com 

pessoal, só poderão ser pagas através do recurso aos saldos disponíveis, provocando 

assim a descapitalização da Universidade.

Ao não cumprir as suas obrigações de financiamento das universidades públicas, 

o Estado arrasta as instituições para lógicas de pura sobrevivência económica, 

impedindo-as de colocar as receitas arrecadadas ao serviço de programas de 

modernização e de melhoria da qualidade.
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O Processo de Bolonha e a reforma dos estudos      Nos últimos anos, 

a Universidade de Lisboa desenvolveu um esforço muito significativo de adaptação 

ao Processo de Bolonha. Neste momento, a quase totalidade dos nossos cursos está 

já conforme aos novos enquadramentos.

Mas é preciso reconhecer que a mudança mais importante de Bolonha, a reforma dos 

estudos, está ainda por realizar. Até agora, procedeu-se a uma reorganização curricular, 

de grande relevância, mas foram insuficientes os passos no sentido de uma pedagogia 

que coloque os estudos no centro do trabalho universitário. 

Há ainda um longo caminho a percorrer: na formação dos docentes, no acolhimento 

e acompanhamento dos estudantes, na flexibilização das escolhas e dos percursos 

estudantis, na organização do trabalho universitário, na articulação entre o ensino 

e a investigação, na criação de condições de utilização dos edifícios, das infra-estruturas 

e dos equipamentos, na mobilidade nacional e internacional dos estudantes, 

na ligação à sociedade.

Este ano, a Universidade de Lisboa passará a emitir o Suplemento ao Diploma, 

instrumento essencial do Processo de Bolonha, sobretudo na perspectiva da mobilidade 

dos estudantes e da sua empregabilidade. 

Registe-se ainda, como uma das consequências mais interessantes 

da reflexão que está a ser levada a cabo, o lançamento em 2007, 

pela primeira vez, de um curso transversal à Universidade 

de Lisboa: a Licenciatura em Ciências da Saúde.

Este ano ficou marcado por uma evolução muito acentuada na 

concepção e organização de formações pós-graduadas comuns 

a várias Faculdades (por exemplo, os Mestrados em Ensino), 

bem como pelo desenho de programas doutorais de referência 

em áreas interdisciplinares (Ciência Cognitiva, Ciência Política, 

Alterações Climáticas, etc.).

 

Quando fui professor já as sessões 

de trabalho existiam, com entusiasmo 

e bons resultados – e também havia aulas 

magistrais ou teóricas, sem dogmatismos, 

abertas à discussão, com perguntas 

(e respostas, podendo entre estas uma ser: 

não sei). Aulas de exposição tem de haver,

 a abrir, a fechar, por todo o percurso, 

porque a criatividade na ignorância não 

gera saber, nem gosto pelo pensar.

Vitorino Magalhães Godinho, 2007
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Conselho Consultivo da Universidade de Lisboa      No dia 9 de Fevereiro 

de 2007 iniciou funções o Conselho Consultivo da Universidade de Lisboa. O que 

pretendemos deste órgão? A resposta foi dada pelo Reitor no discurso que proferiu

nesse mesmo dia: conselho e apoio na definição das orientações estratégicas; ajuda 

para explicar melhor o nosso trabalho à sociedade; abertura no sentido de uma 

co-responsabilização no governo da Universidade.

O Conselho Consultivo é um órgão central para a prestação de contas que devemos 

à sociedade. Mas é também o sinal claro de uma Universidade mais aberta ao exterior. 

Vale a pena recordar as palavras proferidas nesse dia 7 de Fevereiro: “Gostaríamos que 

o Conselho Consultivo nos ajudasse a compreender melhor as possibilidades de governo 

da Universidade, dando corpo a uma dupla legitimidade: uma legitimidade interna, 

baseada na nossa identidade própria enquanto instituição de cultura, de ciência 

e de conhecimento; uma legitimidade externa, construída a partir da nossa 

responsabilidade perante o país e a sociedade”.

Presidido pelo Dr. Jorge Sampaio e constituído por personalidades 

de referência na vida nacional e internacional, na ciência, 

na cultura, na economia e na sociedade, o Conselho Consultivo 

tem sido um órgão central na vida da Universidade ao longo deste 

ano de 2007. Os pareceres que emitiu, em particular sobre a 

integração das escolas do Instituto Politécnico de Lisboa 

na Universidade de Lisboa e sobre o novo Regime Jurídico 

das Instituições de Ensino Superior, revelaram-se decisivos na 

nossa orientação estratégica.

Dr. Jorge Sampaio (Presidente)

Eng. António Cardoso Pinto

D. Emílio Botin 

Prof. Fernando Lopes da Silva

Dr. Francisco Pinto Balsemão

Prof.ª Hanna Damásio

Eng. João Picoito

Dr. Mia Couto

Dr. Murteira Nabo

Dr. Paulo Teixeira Pinto

Dr.ª Teresa Patrício Gouveia

Dr. Carlos Castro-Almeida (secretário-coordenador)
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Laboratórios Associados e centros de investigação      Ao longo 

do ano de 2007, reforçou-se o trabalho dos três Laboratórios Associados integrados 

na Universidade de Lisboa, que se têm afirmado como grandes referências nas áreas 

respectivas de intervenção:

· Instituto de Medicina Molecular

· Instituto de Ciências Sociais

· Instituto D. Luís

Simultaneamente, desenvolveram-se esforços de reorganização 

das restantes 50 unidades de investigação acreditadas pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, dois terços das quais 

têm a classificação de “Muito Bom” ou “Excelente”. 

As propostas de fusão ou reordenamento dos centros têm como 

objectivo o reforço da sua massa crítica, ficando sujeitas a uma 

avaliação conduzida por júris maioritariamente constituídos 

por especialistas internacionais. 

No conjunto das suas estruturas de investigação, a Universidade 

de Lisboa tem cerca de 1350 doutorados elegíveis.

A orientação estratégica da Universidade assumiu como prioridade o reforço 

da investigação, a agregação das unidades e o desenvolvimento e consolidação 

de instrumentos de gestão da ciência. 

INVESTIGAÇÃO

As universidades são, pela sua missão, pela sua 

dimensão e independência, as instituições certas 

para acolher e promover a investigação científica. 

É dentro delas, liderando-as, estimulando-as, 

inovando-as, que os centros e laboratórios têm 

o seu espaço natural de desenvolvimento. 

António Sampaio da Nóvoa,

12 de Abril de 2007
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Contratação de novos doutorados      O concurso internacional para 

a contratação de investigadores doutorados para instituições científicas portuguesas 

constitui, sem dúvida, a mais importante iniciativa de renovação do tecido universitário 

empreendida pelo Governo.

Lançado no âmbito do programa Ciência 2007, este concurso está a decorrer com regras 

claras, transparentes e publicamente anunciadas, tendo como objectivo o recrutamento 

de 1000 novos doutores. A avaliação tem sido da responsabilidade de júris constituídos 

por especialistas de indiscutível reputação.

A Universidade de Lisboa organizou-se para participar neste concurso, apresentando, 

para além de propostas subscritas pelos laboratórios associados e por unidades 

de investigação, uma manifestação de interesse conjunta com base numa selecção 

interna dos melhores grupos de investigação. 

Neste momento a Universidade de Lisboa tem 89 posições abertas 

para recrutamento de doutores. 

Trata-se de uma medida com grande impacto na vida universitária, 

que permitirá reforçar a nossa capacidade científica e tecnológica, 

bem como a qualidade dos programas de pós-graduação.

No caso da Universidade de Lisboa esta iniciativa permitirá 

aumentar em quase 10% o número dos doutores.

Com o recrutamento destes doutores, opera-se uma revolução 

na Universidade, ao mesmo tempo que se abre uma carreira 

científica para jovens com mérito e talento.

Como Reitor, assumi o compromisso 

de apoiar e promover os melhores grupos 

de investigação dentro da Universidade 

de Lisboa, incluindo os laboratórios associados. 

Tudo farei para que se internacionalizem, 

para que desenvolvam redes de suporte 

a programas doutorais de referência, para que 

tenham um papel activo na sociedade. 

É essencial que estes centros consigam atrair 

os jovens mais talentosos, abrindo-lhes 

a oportunidade, não de um emprego precário, 

mas de uma carreira científica. Para que estes 

compromissos tenham sucesso, é imprescindível 

derrubar os muros que alguns teimam 

em erguer entre a universidade e a ciência. 

António Sampaio da Nóvoa

12 de Abril de 2007
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O meio científico português 

está ainda muito apegado a um 

passado de que precisa afastar-se, 

procurando contribuir para o 

progresso da ciência, aspiração 

máxima dos centros universitários.
Egas Moniz, 1949

Outras estruturas de investigação      O ano de 2007 representa um momento 

de viragem na reorganização de um conjunto de outras estruturas de investigação e de 

prestação de serviços à comunidade.

O Complexo Interdisciplinar, que tem constituído ao longo dos anos uma das mais 

importantes e qualificadas infra-estruturas de acolhimento de centros de investigação, 

tem vindo a repensar a sua missão e organização. O projecto em discussão aponta 

para um Instituto de Investigação, com o objectivo de promover estudos 

interdisciplinares nos domínios da Matemática, da Física e das suas aplicações, 

alargando-se progressivamente a outros domínios científicos e tecnológicos, associando 

investigadores e grupos de investigação, da Universidade de Lisboa e de outras 

universidades e instituições, nacionais e estrangeiras.

Este ano, o Gabinete de Transferência de Tecnologia e Conhecimento, inicialmente 

coordenado pelo ICAT/FCUL, foi reinstalado no Complexo Interdisciplinar. A intenção 

é aprofundar o trabalho realizado, identificando e promovendo a transferência de 

ideias e conceitos inovadores para o tecido empresarial, reforçando assim a cooperação 

Universidade-Empresa. Neste domínio, que abrange desde aspectos relacionados com 

o registo de patentes até aos processos de incubação de empresas, exige-se um maior 

dinamismo da Universidade de Lisboa.

Também neste ano se têm desenvolvido as tarefas de 

reestruturação de três outras entidades: o Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana, criado em 1892, será integrado como Instituto de 

Microbiologia Câmara Pestana na Faculdade de Medicina, abrindo 

uma nova fase da sua vida; o Instituto de Orientação Profissional, 

criado em 1929, conhecerá novas modalidades de financiamento e 

será instalado em edifício do campus universitário; o Observatório 

Astronómico de Lisboa, edificado na Tapada da Ajuda entre 1861 

e 1867, vive uma fase de reflexão sobre o seu futuro como espaço 

museológico e como instituição de investigação, de divulgação 

científica e de formação. 
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A Declaração de Lisboa da European University Association      

No final de Março de 2007, em parceria com as outras universidades da capital, 

a Universidade de Lisboa acolheu e participou na 4ª Convenção da European University 

Association, durante a qual foi aprovada a Declaração de Lisboa.

Este documento, de primordial importância, organiza-se em 29 princípios sob o lema 

As universidades europeias para além de 2010: Diversidade com um propósito comum 

(www.eua.be). 

Assinalem-se oito princípios centrais que mereceram um consenso generalizado, tendo 

como meta consolidar Universidades fortes para a Europa:

· A necessidade de um sistema universitário diversificado.

· A importância fundamental da autonomia das universidades.

· A redefinição dos processos pedagógicos, dando mais atenção às aprendizagens,       

à empregabilidade e à formação ao longo da vida.

· A adopção de estratégias institucionais de internacionalização. 

· A ligação entre o ensino e a investigação, em particular através de programas         

de doutoramento de grande qualidade.

· A promoção da inovação, designadamente com base numa maior colaboração com    

as empresas.

· O estabelecimento de dispositivos de garantia de qualidade, com um reforço           

da avaliação externa.

· A consolidação dos financiamentos públicos, mas também a diversificação das fontes 

de financiamento, no quadro de uma gestão estratégica com grande  autonomia         

e flexibilidade.

Para além desta declaração, é importante assinalar a comunicação da Comissão 

Europeia, de Maio de 2006, intitulada Delivering on the modernisation agenda for 

universities: Education, research and innovation [COM(2006) 208 final].

Estes dois documentos constituíram, no ano de 2007, elementos de referência 

para a definição das orientações estratégicas da Universidade de Lisboa.
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Mobilidade dos estudantes      Um dos objectivos principais da Universidade 

de Lisboa para a próxima década é aumentar, de modo muito significativo, o número 

de estudantes estrangeiros. Lisboa tem condições para se tornar um dos principais 

pólos de atracção de estudantes internacionais. E a Universidade de Lisboa deve 

acompanhar esta ambição da cidade e tornar-se, também ela, uma referência para 

a mobilidade de estudantes.

Temos consciência do que já fizemos, designadamente uma maior agilidade dos processos 

de reconhecimento, de inscrição e de frequência dos cursos. Mas há ainda muito a fazer, 

na criação das condições de acolhimento dos estudantes, nas infra-estruturas de apoio, 

na abertura dos cursos e na docência em língua estrangeira.

No último ano académico, 2006/2007, frequentaram a Universidade 

de Lisboa 1321 estudantes estrangeiros, isto é, 6% do total 

dos estudantes. A maioria destes estudantes é oriunda do Brasil, 

de Cabo Verde e de Angola. 

Neste mesmo ano, através do Programa Erasmus, a Universidade 

de Lisboa acolheu 323 estudantes de outros países e enviou 249 

estudantes para períodos de formação e de trabalho no estrangeiro.

Em 2007, no quadro de uma iniciativa do Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas, com o patrocínio do Banco 

Santander, a Universidade de Lisboa iniciou um programa 

de intercâmbio de estudantes com universidades brasileiras. O programa está no seu 

início, mas já acolhemos 9 estudantes e já concedemos 6 bolsas para frequência 

de um semestre em universidades brasileiras.

Neste momento, estamos a desenvolver diligências no sentido de alargar os programas 

de mobilidade dos estudantes a universidades norte-americanas e chinesas, contando 

para isso com a colaboração do Programa Fulbright, cujo Centro de Informação nacional 

está instalado no edifício da Reitoria, e com o apoio do novo Instituto Confúcio 

da Universidade de Lisboa. 

INTERNACIONALIZAÇÃO

Aprendi sobretudo a saber aquilo que quero 

da minha vida e também aquilo que não quero 

(o que também considero importante!). 

Conheci muitas pessoas diferentes de mim, 

de diversos países, viajei muito, abri horizontes 

e aprendi a valorizar Portugal e os portugueses! 

Mariana Moura Santos, estudante Erasmus 

da Faculdade de Belas-Artes em Saint-Étienne
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No dia-a-dia das Faculdades 

e dos centros de investigação, 

há inúmeras outras actividades, 

nacionais e internacionais, que é 

impossível registar neste documento. 

A prestação de contas deste ano 

centra-se na Universidade como um 

todo e nas suas actividades comuns.

Institutos e Programas Internacionais      No ano de 2007, a principal 

iniciativa internacional da Universidade de Lisboa foi a criação de um Instituto Confúcio, 

cuja sede será inaugurada na primeira quinzena de Dezembro de 2007. Este Instituto 

resulta de um acordo com as autoridades da República Popular da China, assinado 

a 31 de Janeiro de 2007, durante a visita do Primeiro-Ministro José Sócrates a Pequim.

Estamos a trabalhar na consolidação dos estudos ibero-eslavos, abrindo novos cursos e 

promovendo iniciativas de cooperação com países desta região. Para tal, contamos com o 

apoio da CompaRes, Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos criada este ano.

No âmbito da ciência e da pós-graduação, é importante 

assinalar a participação da Universidade de Lisboa nos acordos 

internacionais promovidos pelo Governo, nomeadamente com o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Carnegie Mellon 

University (CMU), a Universidade do Texas em Austin 

e a Universidade de Harvard.

Assinale-se, ainda, o recente protocolo assinado com a 

Universidade de São Paulo (USP) para a realização de programas 

de doutoramento conjuntos, com dupla titulação, em áreas de 

excelência das duas instituições. 

No mês de Setembro de 2007, a Universidade de Lisboa acolheu a iniciativa The Scholar 

Ship, consórcio de sete universidades internacionais que organiza estudos ao longo 

de um semestre a bordo de um navio. A Universidade de Lisboa aderiu a esta colaboração 

em quatro cursos de graduação e dois de pós-graduação.

No mês de Setembro de 2007, iniciámos a nossa participação em duas iniciativas: 

Port-City University League (rede internacional de universidades em cidades portuárias) 

e Rede de Universidades Europeias Capitais de Cultura.

Promover a mobilidade de estudantes de pós-graduação, de bolseiros de 

pós-doutoramento, de docentes e de investigadores tem sido uma preocupação 

constante da Universidade de Lisboa. 
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A Universidade de Lisboa no mundo      A mais importante ordenação 

internacional é o Academic Ranking of World Universities, publicado anualmente 

pela Universidade Jiao Tong de Shangai e que está organizado em torno 

de quatro grandes critérios: qualidade da educação; qualidade do corpo docente 

e de investigadores; indicadores de produção científica; dimensão da instituição.

Desde a primeira publicação, em 2003, que a Universidade de Lisboa aparece integrada 

entre as 500 melhores universidades do mundo. No ano de 2007, a Universidade 

do Porto surge também integrada neste grupo.

No último ano, se considerarmos apenas os dados do Institute for Scientific Information 

(ISI), os membros da Universidade de Lisboa publicaram cerca de 1000 artigos, 

número que apesar de insuficiente nos coloca num dos primeiros lugares entre 

as universidades portuguesas.

A língua portuguesa      A afirmação da Universidade de Lisboa tem de se fazer 

pela qualidade do ensino e da investigação, mas também pelo espaço que é preciso 

conquistar para a língua portuguesa.

A convicção de que a língua é parte integrante do nosso património e da nossa identidade 

tem-nos levado a considerar prioritária a divulgação da língua portuguesa – terceira 

língua europeia mais falada no mundo – tanto nos Estados em que é língua materna 

e/ou oficial como em regiões em que a nossa língua começa a ser procurada como 

língua estrangeira ou como língua para fins específicos.

Neste contexto, destaca-se a colaboração, mantida desde 1999, com o Instituto Camões 

e com o Ministério da Educação, que atribui à Universidade de Lisboa a competência 

da Certificação de Português Língua Estrangeira. 

Para além de acordos diversos com instituições de países africanos de língua oficial 

portuguesa, com a Universidade e com o Instituto Politécnico de Macau, é importante 

referir o início da nossa participação na primeira licenciatura em Estudos Portugueses na 

Índia graças a um protocolo com o Instituto Camões e com a Universidade de Deli e da 

nossa colaboração regular nos cursos de português da Universidade de Tianjin (China).
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Prémio Universidade de Lisboa      O Prémio Universidade de Lisboa, instituído

com o apoio do Banco Santander Totta, tem por objectivo distinguir e premiar uma 

individualidade de nacionalidade portuguesa, cujos trabalhos de reconhecido mérito 

científico e/ou cultural, tenham contribuído de forma notável para o progresso e o 

engrandecimento da Ciência e/ou da Cultura e para a projecção internacional do país. 

O valor pecuniário do prémio é de 25 000 euros.

Em Março de 2007, o Prémio foi atribuído pela primeira vez, tendo a escolha do júri 

recaído, por consenso, na Profª Odette Ferreira, Professora Catedrática Jubilada 

da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

A cerimónia de atribuição do Prémio teve lugar no dia 9 de Maio 

de 2007, tendo sido destacados os méritos excepcionais de 

Odette Ferreira como professora que marcou com a sua dedicação 

e rigor gerações sucessivas de estudantes e de profissionais 

da saúde e como investigadora na área da microbiologia com 

um contributo essencial na descoberta do HIV-2 e na luta contra 

a disseminação da SIDA.

O Prémio Universidade de Lisboa adquiriu já um grande prestígio, 

fruto, sem dúvida, da qualidade das candidaturas apresentadas 

e do nível das personalidades que fazem parte do júri, o qual irá 

integrando novos elementos todos os anos. 

Júri do Prémio Universidade de Lisboa 2006

António Sampaio da Nóvoa (Presidente)

António Vieira Monteiro (Vice-presidente)

Carlos Matos Alves

Carlos da Silveira

David Ferreira

Fernando Catarino

Jorge Miranda

José Barata-Moura

José Carlos Vasconcelos

Lagoa Henriques

Manuel Villaverde Cabral
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Novos públicos, “Maiores 23 anos”      A Universidade de Lisboa acolhe 

um número significativo de estudantes-trabalhadores (cerca de 25%) e de 

trabalhadores-estudantes (cerca de 12%). No total, mais de um terço dos nossos 

estudantes tem uma actividade remunerada (a tempo parcial ou a tempo inteiro).

No âmbito do quadro legislativo estabelecido em 2006, 

a Universidade de Lisboa tem vindo a promover as condições 

para o ingresso e a frequência de estudantes maiores de 23 anos. 

Acreditamos que uma das nossas principais responsabilidades é 

criar novas oportunidades de formação de nível superior. Mas estas 

novas oportunidades têm de ser, também, oportunidades novas, no 

sentido em que devem abrir caminho para percursos universitários 

que não se limitem a reproduzir as lógicas tradicionais.

Concebidas de forma inovadora, as provas de acesso valorizam 

a experiência profissional dos candidatos, destinando-se a 

verificar a sua capacidade para a frequência de um determinado curso. 

Mas não basta cuidar do acesso destes novos públicos. É necessário organizar a 

creditação da sua experiência anterior, académica e profissional, o que faremos de modo 

consistente a partir do corrente ano. Esta possibilidade de creditação (reconhecimento 

de adquiridos) alargar-se-á, progressivamente, a outros estudantes, em particular aos 

trabalhadores-estudantes.

Temos consciência da necessidade de fornecer a estes estudantes as condições que lhes 

permitam ter sucesso no seu projecto de formação universitária (regimes de frequência 

dos cursos, horários nocturnos, acesso a distância à documentação, modalidades de 

avaliação, etc.).

A abertura a novos públicos é uma das principais estratégias de desenvolvimento 

da Universidade de Lisboa.

No ano de 2006/2007 

cerca de 200 estudantes  

entraram na Universidade 

por esta via. No ano de 

2007/2008 esperamos que 

este número suba para 250.



35PERCURSOS DOS ESTUDANTES E RECURSOS COMUNS

O professor universitário é um 

investigador que ensina; mas que

 ensina não apenas o que lhe apetece 

mas aquilo que é importante 

que o estudante aprenda.

Orlando Ribeiro, 1976

Percursos dos estudantes: Sucesso e Empregabilidade      

Criado em 2006, o Observatório dos Percursos dos Estudantes definiu como prioridades 

a construção de um retrato caracterizador dos estudantes da Universidade de Lisboa 

e a reflexão em torno do “insucesso escolar” e da inserção profissional dos diplomados.

A nossa população estudantil é jovem, maioritariamente feminina, recrutada na área 

metropolitana de Lisboa. Segundo inquérito realizado este ano, cerca de 1/3 está 

deslocada da sua residência permanente, 1/3 exerce actividade remunerada. Cerca de 

68% entra no 1.º ciclo com uma nota de candidatura superior a 165/200 e 71% em 

cursos de 1.ª opção. Raramente residem sós: a esmagadora maioria vive com os pais.

Muito significativos no 1.º ano, os valores do “insucesso escolar” (36,5%) são 

considerados preocupantes na Universidade de Lisboa, tal como nas outras universidades 

portuguesas. Na verdade, o indicador oficial utilizado é muito imperfeito, pois não 

distingue a retenção do abandono ou das transferências e não atende ao modo como 

cada estudante gere o seu percurso académico (trabalho, estágios, opções de vida, etc.).

Paralelamente, a Universidade de Lisboa publica, há mais de dez anos, estudos sobre a 

inserção profissional dos diplomados. Os últimos dados disponíveis, divulgados 

em 2005, sublinham três conclusões principais:

· A maioria dos diplomados encontra-se inserida no mercado de 

trabalho, ainda que cerca de 10% esteja à procura de primeiro 

emprego ou de novo emprego;

· Após a licenciatura, 46% dos diplomados começa a trabalhar de 

imediato e 40% obtém emprego num período inferior a um ano;

· A maioria dos diplomados obtém emprego na área do curso 

(72%) ou numa área próxima (14%).

A Universidade de Lisboa considera que a divulgação dos 

indicadores de empregabilidade dos diplomados constitui uma das 

suas principais responsabilidades perante a sociedade. 



37PERCURSOS DOS ESTUDANTES E RECURSOS COMUNS

Bibliotecas      O SIBUL – catálogo colectivo das bibliotecas da Universidade 

de Lisboa – constitui uma das maiores redes de informação académica do país 

em número de participantes e em volume de recursos disponibilizados.

No ano de 2007 foram criados dois portais para reforço da organização e divulgação 

da informação científica e académica:

· O portal das bibliotecas da UL (http://ulisses.sibul.ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm) 

inclui o acesso a serviços em linha comuns, assim como informação sobre os serviços 

disponíveis nas bibliotecas cooperantes e uma zona de apoio ao utilizador. 

· O Ulisses (http://metalib.sibul.ul.pt:8335) inclui os recursos existentes na b-on e 

as bases de dados e periódicos assinados pela UL. No último ano verificou-se uma 

utilização intensa da b-on, traduzida em mais de 319 000 descargas de artigos em 

texto integral.

Encontra-se em fase desenvolvimento o Repositório institucional da UL, que funcionará 

como um sistema de informação e de acesso, em formato digital, à produção científica 

e académica da Universidade, em particular às teses de mestrado e doutoramento. 

Garantia de Qualidade      No final do ano passado, foi criado o Grupo

de Trabalho para a Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa.

Este Grupo tem vindo a realizar um importante trabalho, em particular na concepção 

de questionários de avaliação das unidades curriculares. O primeiro momento de avaliação 

decorreu em Março de 2007, tendo sido tratados 17 240 questionários. Os resultados 

estão em fase de divulgação interna, sendo depois objecto de divulgação pública.

Simultaneamente, preparou-se uma proposta de avaliação externa a ser conduzida 

pela European University Association, candidatura que já foi seleccionada.

A Universidade de Lisboa dará prioridade, nos próximos meses, à consolidação 

de um sistema interno de garantia da qualidade, tendo como referência as melhores 

práticas internacionais.
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Museus da Politécnica      O espaço da antiga Escola Politécnica, em pleno 

centro histórico de Lisboa, alberga hoje o Museu Nacional de História Natural (incluindo 

o Jardim Botânico) e o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa.

Apesar de todas as dificuldades, é justo referir que houve 140 000 visitantes ao longo 

do último ano, número apenas ultrapassado pelo Museu Nacional dos Coches no que diz 

respeito a museus.

No dia 17 de Maio de 2007 foram reabertos o Laboratório Chimico e o Anfiteatro anexo, 

após uma cuidada remodelação, valorizando o património existente.

No decurso do último ano, avançou-se para uma gestão integrada deste complexo 

museológico, projectando a sua transformação num dos grandes espaços de ciência, 

de cultura e de lazer na cidade de Lisboa.

Promoveram-se reflexões com a comunidade científica, levantamentos patrimoniais 

e iniciativas junto de entidades públicas e privadas (sendo de destacar a colaboração 

de The Boston Consulting Group) com o objectivo de definir um plano estratégico 

para os Museus da Politécnica.

Este plano consagra uma visão arrojada articulando cinco 

missões principais: museologia e exposições; investigação 

e divulgação científica; formação universitária; actividades 

culturais e artísticas; recreio, lazer e alojamento para 

estudantes e investigadores.

Estamos perante um programa ambicioso de requalificação 

de um espaço de cinco hectares no centro histórico da cidade 

de Lisboa (1 hectare na zona dos edifícios, mais 4 hectares 

de Jardim Botânico), que constitui uma das principais prioridades 

da Universidade de Lisboa.

Acaba de ser lançado um concurso 

público de ideias, promovido pela 

Câmara Municipal de Lisboa 

com o apoio da Universidade 

de Lisboa, no sentido de pensar 

e projectar o futuro desta zona 

emblemática da cidade. 
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Aula Magna, actividade cultural e cidade universitária      

A Universidade de Lisboa tem procurado construir uma malha de entidades que connosco 

participam na actividade cultural. São muitos os parceiros, públicos e privados, que nos 

ajudam a promover a arte e a ciência, sempre com a presença dos estudantes. Hoje, 

temos uma oferta diversificada, forte e de qualidade, a nível nacional e internacional. 

Através de uma programação inovadora, o edifício da Reitoria 

tem-se transformado num espaço artístico e cultural aberto 

à cidade. No último ano realizaram-se 222 eventos. 

Usufruindo de uma grande centralidade, a Aula Magna é uma das 

grandes salas de cultura de Lisboa e do país. A taxa de ocupação 

anual é de 63%.

Os coros da Universidade de Lisboa desenvolvem um trabalho 

de primeiro plano. Multiplicaram-se os concertos e espectáculos, 

as exposições, os ciclos de cinema, as conferências e os festivais 

promovidos no quadro de co-produções e colaborações diversas.

Dentro de portas, uma das nossas grandes preocupações é a definição de um plano geral 

para o campus da cidade universitária. Infelizmente, no último ano, pouco se avançou 

no ordenamento do tráfego, do estacionamento e de uma melhoria dos espaços.

Fora de portas, vale a pena destacar os Centros de Saberes que temos vindo a criar 

com o apoio de diversas Câmaras Municipais, no sentido de fomentar dinâmicas de 

formação e de divulgação científica e cultural junto das comunidades locais. Abrimos 

o primeiro centro no Montijo e, ainda este ano, inauguraremos um outro em Lagos.

Exemplo maior é o Festival Anual de 

Teatro Académico de Lisboa criado 

em 1999. Graças ao FATAL, Lisboa 

passou a ser uma das cidades 

europeias com maior presença no 

mundo do teatro universitário.
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Em 2007, após um longo período de debate 

e reflexão, foi criada a Associação Académica 

da Universidade de Lisboa, estrutura que 

pretende coordenar o movimento associativo 

centrado nas Faculdades. Com a ambição de 

salvaguardar a identidade de cada uma das 

entidades que a constituem, a AAUL tem como 

missão primeira a representação de todos os 

estudantes da Universidade de Lisboa.

Associativismo estudantil na Universidade de Lisboa      

A Universidade de Lisboa integra oito associações de estudantes sedeadas em cada 

uma das suas Faculdades. Constituídas há longos anos e transmissoras de uma 

continuada tradição de intervenção crítica e de debate entre os estudantes, estas 

estruturas assentam no voluntarismo dos seus membros e num forte sentido 

de participação e interacção com a restante comunidade académica. 

As suas actividades, que cobrem a representação política, a intervenção pedagógica 

e a animação cultural e desportiva, são organizadas por núcleos especializados, secções 

culturais, grupos de teatros e tunas. A Universidade de Lisboa apoia as realizações 

e projectos estudantis, tendo em conta a sua importância para a vida académica.

Está em curso, com o apoio dos Serviços Sociais, um projecto de recuperação e 

ampliação das infra-estruturas desportivas na cidade universitária que permitirá 

continuar a expansão das actividades desportivas.

No último ano, praticaram-se mais de 30 modalidades diferentes, 

com cerca de 2400 inscrições.

A Universidade de Lisboa ficou classificada em 3º lugar no 

ranking nacional do desporto universitário, com 19 medalhas, 

tendo sido a segunda universidade portuguesa mais representada 

nas Universíadas (Jogos Olímpicos Universitários).

A Universidade de Lisboa é membro fundador da Rede Europeia de 

Serviços Desportivos Universitários (ENAS), criada em 2001.
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Acção social      Os Serviços de Acção Social têm como missão proporcionar 

as melhores condições de estudo e bem-estar, permitindo a frequência universitária 

dos estudantes mais carenciados, através da atribuição de bolsas de estudo e da 

prestação de serviços de alojamento e alimentação. Existem ainda diversos apoios 

à saúde e à infância, bem como à realização de actividades desportivas e culturais. 

· Bolseiros em 2006/2007  |  2954 estudantes

· Montante global das bolsas  |  4,5 milhões de euros

· Alojamento  |  13 residências universitárias (10 arrendadas)  | 708 camas

· Encargo de exploração  |  1,5 milhões de euros

· Alimentação  |  5 refeitórios  |  800 000 refeições 

· Encargo de exploração  |  3,3 milhões de euros

Prémios      Os estudantes da Universidade de Lisboa podem candidatar-se a bolsas 

de mérito (instituídas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), a bolsas 

de louvor (apoiadas pelo Banco Santander), a bolsas para estudantes lusófonos e a 

prémios para os melhores alunos finalistas (patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos).

Mecenato      O Banco Santander e a Caixa Geral de Depósitos têm sido os nossos 

principais patrocinadores. Mas, no ano de 2007, não podemos deixar de destacar 

o donativo de Flora Neonildes Adelaide Monteiro Rodrigues Gouveia de Almeida, feito 

em memória do seu marido, António Manuel Gouveia de Almeida, que nos permitiu 

a aquisição dos originais de Almada Negreiros que serviram de base aos desenhos 

incisos que se encontram na fachada do edifício da Reitoria.

CULTURA, ASSOCIATIVISMO E ACÇÃO SOCIAL
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Escolas Politécnicas de Lisboa      Ao longo do ano de 2007, continuando 

um diálogo iniciado no segundo mandato do Reitor José Barata-Moura (2002-2006), 

aprofundaram-se as relações com o Instituto Politécnico de Lisboa e com a Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa. 

A aproximação entre estas instituições teve como base a consciência da necessidade 

de um reordenamento da rede do ensino superior, bem como a possibilidade de 

consolidar, em Lisboa, um espaço alargado do ensino superior, respeitando a identidade 

das diferentes Escolas e a especificidade das formações universitárias e politécnicas.

Para além de assinalar as “vantagens de escala” e a “diferenciação de cursos e 

formações” que uma associação deste tipo poderá trazer, o Conselho Consultivo da 

Universidade de Lisboa referiu ainda o sentido desta aproximação tendo em conta que 

a exigência de qualidade tem de ser apanágio de todos os ciclos: “Não há excelência 

no 2.º e 3.º ciclos sem uma boa formação de base. E esta deverá articular cada vez mais 

os conhecimentos tecnológicos e os conhecimentos de cariz mais teórico e académico. 

A estratégia de aproximação entre o IPL e a UL permite alargar a possibilidade 

de os estudantes se orientarem no sentido do ensino profissionalizante ou no sentido 

do ensino académico e da investigação, reforçando assim a sua capacidade de mobilidade 

no interior do sistema universitário, tanto no país como a nível internacional”.

Sublinhando o interesse de constituir uma malha institucional 

única em Lisboa, o Conselho Consultivo considerou importante 

que o processo de associação seja devidamente acompanhado 

e avaliado, através de comissões internas e externas, criando 

assim uma fase de transição durante a qual se construam, caso 

a caso, soluções de colaboração e de cooperação.

Escolas do Instituto Politécnico de Lisboa

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Inst. Sup. de Administração e Contabilidade de Lisboa

Escola Superior de Comunicação Social

Escola Superior de Educação de Lisboa

Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa

Escola Superior de Música de Lisboa

Escola Superior de Dança

Escola Superior de Teatro e Cinema

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
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Revisão dos Estatutos da Universidade – A Convenção      

Em Maio deste ano, face aos projectos então conhecidos de reforma do ensino superior, 

a Universidade de Lisboa decidiu organizar uma Convenção com duas fases principais.

Na primeira fase (Junho e Julho de 2007), procedeu-se a um amplo debate sobre o novo 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) proposto pelo Governo. 

Intervieram personalidades de referência na vida nacional, contribuindo para a formação 

de uma opinião que viria a revelar-se decisiva na melhoria da proposta de lei.

Na segunda fase (Outubro de 2007 a Março de 2008), que designámos por Constituinte, 

procederemos à revisão dos Estatutos da Universidade de Lisboa. As eleições para escolher 

os representantes dos professores e investigadores e dos estudantes na Assembleia 

Estatutária realizaram-se no dia 6 de Novembro de 2007. 

Toda a comunidade académica é convidada a participar activamente nesta revisão 

estatutária através do Fórum criado no sítio da Universidade de Lisboa 

(forum.estatutos@reitoria.ul.pt). 

Temos consciência da dificuldade de proceder a mudanças sem a existência 

de instrumentos que permitam uma gestão inovadora dos recursos financeiros, por 

um lado, e dos recursos humanos, pelo outro. Continuamos à espera de uma nova lei 

do financiamento, que tarda a ser publicada, e de um novo Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, que deveria ter sido a primeira peça da reforma do ensino superior.

Mas não desistiremos de aproveitar tudo o que na lei possa 

promover a mudança e a modernização. O país está cansado 

de insultos e de queixumes. Precisamos de energia e de 

criatividade para construir universidades mais fortes, centradas 

na investigação, abertas à sociedade.

Acima de tudo, é necessário 

querer. E saber querer. O silêncio 

é conservador. O progresso 

não se faz sem polémica. 

Chegou o tempo da acção. 

Chegou o tempo da mudança.
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Em 2011 celebra-se 

o primeiro centenário da criação 

da Universidade de Lisboa.

História da Universidade de Lisboa      A Universidade portuguesa abre 

as suas portas entre 1288 e 1290, ficando instalada em Lisboa. O diploma de fundação 

é datado de 1 de Março de 1290.

No século XIV, a Universidade transita entre Lisboa e Coimbra, residindo nesta última 

cidade entre 1308 e 1338 e entre 1354 e 1377. Desde 1377 – e até à sua fixação 

definitiva em Coimbra em 1537 – a sua sede é em Lisboa.

Durante os primeiros 250 anos de vida, a Universidade portuguesa esteve instalada 

cerca de 200 anos em Lisboa e pouco mais de 50 anos em Coimbra.

A partir de finais do século XVIII, na sequência das reformas pombalinas, inicia-se um 

movimento de abertura de escolas superiores em Lisboa, que dará frutos durante a fase 

inicial do Liberalismo.

Em 1825, é criada a Escola Régia de Cirurgia de Lisboa. Em 1837, a Escola Politécnica. 

Em 1859, o Curso Superior de Letras. Estas três escolas estariam na origem 

da Universidade de Lisboa, instituída pelo regime republicano, em 1911, com três 

Faculdades: Medicina, Ciências e Letras.

Dois anos mais tarde, em 1913, seria criada a Faculdade de Direito, inicialmente 

com a designação de Faculdade de Ciências Sociais e de Direito.

Em 1921, a Escola Superior de Farmácia ascendeu a Faculdade ainda que 

posteriormente viesse a ser extinta, estabelecendo-se definitivamente como 

Faculdade de Farmácia em 1968.

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação foi criada em 1980. 

O Instituto de Ciências Sociais, instituído como Gabinete de Investigações Sociais 

em 1962, integrou-se na Universidade de Lisboa em 1982.

Em 1991, a Escola Superior de Medicina Dentária integra-se na 

Universidade de Lisboa como Faculdade de Medicina Dentária.

Em 1992, a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, herdeira 

da Academia de Belas-Artes fundada em 1836, integra-se na 

Universidade de Lisboa como Faculdade de Belas-Artes.
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O Ex-libris para a Universidade de Lisboa      Além dos dizeres que me 

foram dados para incluir na composição, foi-me também sugerida a ideia de introduzir 

nela o galeão das armas da cidade, motivo que achei decorativo, além de muito 

apropriado. Representei pois no centro da composição o galeão da cidade de Lisboa 

com os seus dois corvos, mas fi-lo evitando qualquer intenção pictórico-naturalista, 

isto é: conservei-lhe o carácter de uma representação heráldica, evidenciando portanto 

a sua verdadeira significação. Foi também com o intuito de desmaterializar o motivo 

que o suspendi ao centro do espaço cósmico, que por sua vez se relaciona claramente 

com as Faculdades de uma Universidade. O galeão navegando tem, além da sua 

origem heráldica, certa sugestão etnográfica. Com respeito à sua posição e direcção 

em que navega parece-me escusado observar que, a não ser em cartas geográficas ou 

astronómicas ou em certas paisagens, não há em desenhos heráldicos ou decorativos 

orientação convencional como naquelas ou orientação evidente como nestas; não 

podemos ter aqui nem norte nem sul, nem oriente ou ocidente; temos apenas direita ou 

esquerda heráldica.

E se o galeão navega para a direita heráldica (esquerda do observador) é simplesmente 

por assim o ter visto representado muitas vezes em armas antigas ou modernas e 

oficiais da cidade de Lisboa.

As duas colunas, além de se prestarem a enriquecer a composição 

geral, podem também sugerir a obra construtiva e a acção 

civilizadora das universidades. Adoptei propositadamente para 

o desenho dos capitéis não um modelo helénico puro que eu 

receava pudesse ter uma significação humanista exclusiva mas 

sim o feitio misto de capitéis visigóticos como símbolo mais largo 

da civilização ariana.

    Raul Lino, Maio de 1914

      

Todo o motivo do galeão com 

o mar está inundado de luz em 

relação ao fundo, valorizando 

assim o lema da Universidade.




