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7MENSAGEM DO REITOR 

Um ano de transição      Há quatro anos que vivemos em transição. Depois de 

2006 e 2007 com a adequação dos cursos a Bolonha e de 2008 e 2009 com as revisões 

estatutárias impostas pelo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 2010 

continuará a ser um tempo de adaptações e reorganizações.

Depois de anos de hesitação, a Agência de Avaliação e Acreditação obriga-nos 

agora a acreditar todos os cursos, em poucos meses. As alterações introduzidas ao 

Estatuto da Carreira Docente Universitária, recentemente aprovadas, vão dar origem a 

regulamentações sem fim.

É importante que a adaptação perpétua a novos preceitos legais não nos desvie  

do essencial. As orientações estratégicas para a UL estão definidas e são elas que  

nos devem mover:

· o reforço da investigação científica e da pós-graduação;

· a reorganização da Universidade em torno de grandes áreas do saber;

· a modernização da gestão.

Portugal nunca teve uma universidade de referência no plano internacional. 

Conhecem-se as limitações da universidade medieval (localizada quase sempre em 

Lisboa entre os séculos XIII e XVI) e da universidade renascentista (instalada em 

Coimbra a partir de 1537). É certo que a reforma pombalina de 1772 deu algum  

alento ao ensino universitário, como mais tarde a reforma republicana de 1911, mas 

foram episódios breves.

O esforço mais consistente para construir instituições fortes e credíveis aconteceu 

depois de Abril. Hoje sabemos que não foi suficiente. A pergunta é simples de fazer, 

se bem que difícil de responder: tem Portugal a ambição de se dotar de instituições 

universitárias de referência na Europa e no mundo? Ou não? A pergunta há-de ser 

respondida pelo país e não apenas por aqueles que habitam o espaço universitário.

António Sampaio da Nóvoa

18 de Novembro de 2009



Ar
te

s 
e 

H
um

an
id

ad
es



9

Cursos, Estudantes e Diplomados      O número de estudantes da 

Universidade de Lisboa tem vindo a aumentar nos últimos anos. Na licenciatura tem 

havido uma diminuição, fruto da adaptação ao Processo de Bolonha e da menor duração 

dos cursos. Na pós-graduação tem havido um aumento significativo, cumprindo-se 

assim um dos nossos principais objectivos estratégicos.

Docentes sem Doutoramento  |  760 (463 ETI - equivalentes a tempo integral)

Docentes com Doutoramento  |  1 094 (1008 ETI - equivalentes a tempo integral)

Pessoal não docente  |  1 119 (1 116 ETI - equivalentes a tempo integral)

Total de Estudantes (1.º, 2.º e 3.º ciclos)

2006/2007  |  21 291

2007/2008  |  21 861

2008/2009  |  22 244

Estudantes de Licenciatura (1.º ciclo)

2006/2007  |  16 143

2007/2008  |  14 350

2008/2009  |  13 732

Estudantes de 2.º e 3.º ciclo (mestrado integrado, mestrado e doutoramento) 

2006/2007  |  5 148

2007/2008  |  7 511

2008/2009  |  8 512

Diplomas atribuídos (último ano) 

Licenciatura |  2 291

Mestrado |  867

Doutoramento |  178

Agregação |  47
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A Universidade de Lisboa organizou,  

nos dias 12 e 13 de Outubro de 2009,  

uma importante Conferência Internacional sobre  

O financiamento do ensino superior:  

a crise actual e perspectivas de futuro. 

» www.fes2009.ul.pt

Orçamento da Universidade      O financiamento público das universidades 

portuguesas tem vindo a diminuir, ano após ano, desde 2006. Apesar de ter reduzido o 

pessoal docente e não docente e de ter aumentado o número de estudantes, a Universidade 

de Lisboa teve despesas superiores às receitas nos últimos três anos. A sobrevivência da 

Universidade fez-se à custa do recurso a “saldos de exercícios anteriores”. 

No futuro, a sustentabilidade da UL passa pela celebração de um 

contrato-programa com o Governo, que estabeleça um quadro 

de financiamento plurianual com objectivos a serem atingidos e 

processos rigorosos de avaliação.

» Investimentos
    2% - 3 milhões €

Orçamento de Estado »
61% - 90 milhões €

» Propinas
    13% - 19 milhões €

» Outras receitas próprias
    12% - 18 milhões €

» Ciência (estimado)
    12% - 18 milhões €
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Acção social      Os Serviços de Acção Social apoiam os estudantes mais 

carenciados, através de bolsas de estudo e da prestação de serviços de alojamento 

e alimentação. Os Serviços têm ainda uma importante intervenção nas actividades 

desportivas e culturais, bem como na área da saúde e da infância (creches). 

· Bolseiros em 2008/2009  |  3 053 estudantes

· Montante global das bolsas  |  5,63 milhões de euros

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

· Encargo de exploração  |  1,88 milhões de euros

· Alimentação  |  5 refeitórios  |  748 198 refeições 

· Encargo de exploração  |  3,42 milhões de euros

· Desporto  |  71 actividades  |  2 311 inscrições 

· Encargo de exploração  |  339 724 euros

Bolsas      A Universidade de Lisboa concede todos os anos um 

conjunto diversificado de bolsas de mérito e de louvor, com o 

apoio de entidades públicas e privadas. 

Desde 2008 que, no quadro de uma parceria com a Fundação 

Amadeu Dias, atribui bolsas de incentivo à investigação científica 

e/ou tecnológica em articulação com o tecido empresarial. 

Em 2008 foi estabelecido um Fundo de Apoio Académico  

para a concessão de bolsas de apoio extraordinário, de mérito  

social, de mérito desportivo e cultural e de apoio às  

actividades universitárias.

Em 2009 foi lançado o Programa  

UL2009 - Consciência Social, no sentido de apoiar 

os estudantes que se encontram com dificuldades 

financeiras, para ajudar a pagar os seus custos 

de educação e de vida, sobretudo quando essas 

dificuldades resultam de situações recentes de 

desemprego dos próprios ou dos seus familiares. O 

Programa conta com a colaboração das Associações 

de Estudantes, tendo o fundo inicial sido constituído 

por receitas próprias da Reitoria e por uma verba 

generosamente doada pela Fundação Amadeu Dias.
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Bruno Carapinha, da Universidade de Lisboa, 

foi eleito para a Comissão Executiva do 

Registo Europeu de Garantia da Qualidade 

(European Quality Assurance Register for 

Higher Education - EQAR), tendo assumido a 

presidência deste organismo em 2009. 

Avaliação externa      A UL candidatou-se à avaliação institucional pela European 

University Association em 2008. O programa tem como objectivo o aperfeiçoamento 

institucional, coloca a ênfase na auto-avaliação e introduz uma perspectiva 

internacional, baseando-se numa avaliação feita por pares e independente. Foi produzido 

um Relatório de Auto-avaliação com os seguintes tópicos: contexto institucional; 

valores e normas (missão e objectivos); organização e actividades; práticas de garantia 

da qualidade; gestão estratégica e capacidade para a mudança. 

Três seminários sobre o Bem-estar na UL (na óptica dos estudantes, professores e 

investigadores, pessoal não docente) contribuíram para a divulgação interna e  

discussão do documento. 

Os avaliadores visitaram a UL em Março e em Setembro de 2009. Reuniram com órgãos 

dirigentes e de gestão, parceiros externos, representantes dos corpos académicos 

(professores, investigadores, estudantes, funcionários), tendo apresentado publicamente 

uma primeira versão do relatório que será entregue em Dezembro.

Garantia de Qualidade      Construir e fortalecer uma política e um sistema de 

garantia da qualidade tornou-se uma prioridade na UL. Estamos perante processos que:

· são indutores de mudança e melhoria, inovação e criatividade;

· contribuem para aproximar o funcionamento da Universidade das suas missões principais;

· encorajam a prestação de contas, a transparência e visibilidade dos resultados, bem 

como a criação de um sistema de informação comum e consistente;

· reforçam o sentido de comunidade, na medida em que todos são chamados a  

uma reflexão sobre a UL. 

O documento orientador – Política de Garantia da Qualidade 

– foi aprovado em Outubro de 2008. Na dependência directa  

de um Pró-Reitor, o Grupo de Trabalho para a Garantia da 

Qualidade constitui a estrutura permanente de decisão  

estratégica nesta matéria. Os questionários de avaliação de 

docentes e estudantes e a Newsletter são elementos  

essenciais do sistema. 

» http://sites.google.com/a/campus.ul.pt/qualidade-ul
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Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados     A modernização  

da gestão da Universidade de Lisboa tem como elemento central a organização de  

um Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados. Este objectivo é claramente 

assumido no Plano estratégico de médio prazo | Plano de acção para o quadriénio  

do mandato do Reitor (2009-2013) e foi sublinhado pelo Presidente do Conselho  

Geral na tomada de posse do Reitor:

“A gestão dos Recursos Humanos e dos Serviços Partilhados  

é o eixo nuclear para a entrada da Universidade de Lisboa na  

dinâmica de uma nova era.

A experiência de outras instituições públicas e empresas tem 

demonstrado de modo inequívoco que o sucesso das reformas nesta 

área implica rupturas e cortes drásticos com as rotinas estabelecidas, 

pelo que uma política de pequenos passos morrerá paralisada pela  

asfixia dos pequenos poderes e das supostas autonomias periféricas.

Neste particular, o Conselho Geral encoraja o Reitor a adoptar um 

projecto de instalação de serviços comuns num processo top-down, 

coerente, ambicioso e financiado com os recursos disponíveis”.

Objectivos do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados:

Promover e concretizar o desenvolvimento de projectos e de uma gestão racionalizada 

de recursos de toda a Universidade de Lisboa que consolide a sua coesão, permitindo 

actividades académicas e científicas de grande qualidade, com base numa real partilha, 

cooperação e interacção institucionais, a nível interno e visando uma imagem de 

Universidade dinâmica e inovadora, a nível externo, no país e no estrangeiro.

Áreas prioritárias de intervenção [em estudo]:

· Compras e património.

· Serviços e contratos gerais.

· Contratação e processamento de salários.

· Área financeira e de contabilidade.

· Sistema de informação e comunicação.

O programa do Centro de 

Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados está a ser 

desenvolvido com o apoio da 

McKinsey & Company.
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Em 2008/2009, os estudantes de licenciatura 

representaram 62% do total dos estudantes. 

Os restantes 38% são estudantes de 

pós-graduação (2.º ciclo dos mestrados 

integrados, mestrados e doutoramentos).

Pós-graduação      No quadro da adaptação ao Processo de Bolonha e do 

desenvolvimento do seu programa estratégico, a Universidade de Lisboa tem vindo a 

aumentar a oferta de pós-graduação.

Doutoramentos inter-universitários      Para além de inúmeras  

colaborações, nacionais e internacionais, a UL coordena ou participa em diversos 

programas com outras instituições do ensino superior. Registam-se alguns  

programas lançados nos últimos anos:

· Biologia e ecologia das alterações globais | com a Universidade de Aveiro.

· e-Planeamento | com as Universidades de Aveiro, Nova de Lisboa e Técnica de Lisboa.

· Ciências da complexidade | com o ISCTE.

· Alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável | com as 

Universidades Nova e Técnica de Lisboa.

· Biodiversidade, genética e evolução | com a Universidade do Porto.

· Administração Pública | com o Instituto Politécnico de Lisboa.

· Psicologia | com a Universidade de Coimbra.

· História | com a Universidade Católica, a Universidade de Évora e o ISCTE.

· Enfermagem | com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

· Turismo | com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

· Ciências e Tecnologias da Saúde | com o Instituto Politécnico de Lisboa.

Doutoramentos conjuntos na UL      Para além de 

diversas colaborações entre unidades orgânicas, registam-se três 

programas conjuntos de doutoramento lançados recentemente:

· Ciência Política

· Voz, Linguagem e Comunicação

· Ciência Cognitiva
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A Universidade de Lisboa tem vindo a promover a 

análise e discussão sobre modelos de contabilidade 

analítica e metodologia de full-costs, 

designadamente para construir informação mais 

exacta sobre os custos associados ao ensino e à 

investigação. Nos dias 2 e 3 de Julho de 2009 

realizou-se um importante seminário internacional 

na Reitoria, intitulado Towards the full-costing  

in the University of Lisbon. 

Investigação      O desenvolvimento da investigação é o objectivo central  

da Universidade de Lisboa, tal como consagrado no seu plano estratégico para  

o quadriénio 2009-2013. 

Na recente avaliação das Unidades de I&D verificou-se que  

cerca de 2/3 dos doutores da Universidade de Lisboa estão 

integrados nos 31 centros com a classificação de Excelente  

ou Muito Bom.

No quadro do Compromisso Ciência 2007 e 2008 foram 

recrutados 165 investigadores, 40% dos quais de nacionalidade 

estrangeira. Este processo constitui, na continuidade da  

criação dos Laboratórios Associados e das bolsas de 

pós-doutoramento, a mais importante renovação do tecido 

universitário nas últimas décadas.

Instituto de Investigação Interdisciplinar      No decurso do ano de 

2009 lançou-se o processo de instalação do Instituto de Investigação Interdisciplinar, 

destinado a promover a reflexão científica e a mobilizar grupos de investigadores que 

trabalham em áreas transversais e de fronteira. O Instituto acolherá programas de 

doutoramento de referência, assumindo-se como embrião de uma escola doutoral.

Instituto do Envelhecimento      A UL criou o Instituto do Envelhecimento, 

através do Instituto de Ciências Sociais, graças a um protocolo de cooperação com a 

Fundação Calouste Gulbenkian. O Instituto do Envelhecimento funcionará em parceria 

com o Oxford Institute of Ageing (Universidade de Oxford), tendo obtido já importantes 

compromissos para apoio a projectos de investigação nesta área, designadamente da 

Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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23» www.ul.pt/inovar

UL Inovar      A Unidade de Transferência de Conhecimento, UL Inovar, tem por 

Missão: “Valorizar os resultados de investigação, através da promoção de interacções da 

comunidade académica da UL com a envolvente económica e social”.

Sob orientação da Reitoria, enquadrada por uma Comissão de Acompanhamento 

constituída por membros das diferentes áreas do saber, e sustentada em protocolos  

com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e o Instituto Europeu  

de Patentes (EPO), valoriza a propriedade intelectual, o empreendedorismo  

e a ligação às empresas.

Desde Maio de 2009 submeteu 3 patentes; apoiou planos de negócio e o 

desenvolvimento de um projecto de empreendedorismo submetido a concurso 

internacional promovido pela rede UNICA; organizou e realizou uma Summer School 

internacional, um Roving Workshop e um Dia Aberto. 
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Internacionalização      A Universidade de Lisboa tem prosseguido uma política 

consistente de internacionalização, promovendo a mobilidade de estudantes, professores 

e investigadores, e inserindo-se em redes internacionais de ensino e de ciência.  

O número de alunos estrangeiros representa 8% do total de alunos da UL.

Europa | No âmbito do Programa Erasmus, a UL recebeu e enviou cerca de 700 

estudantes no ano académico 2008/2009. Reforçou-se a nossa participação noutros 

programas europeus e a cooperação com os países eslavos. Dentro em breve, será 

inaugurado o Centro Russo na UL, fruto de um acordo com a Fundação Russkiy Mir.

Brasil e PALOP | A UL manteve a sua presença no programa de bolsas luso-brasileiras 

Santander, tendo reforçado a sua cooperação com diversas universidades.  

Importa destacar a acção da Faculdade de Direito no Brasil e em Angola, Guiné,  

Goa, Moçambique e Timor Leste. Nos PALOP esta actividade abrangeu 1189  

estudantes e 39 docentes.

Estados Unidos da América | A colaboração com importantes universidades 

norte-americanas reforçou-se ao longo do ano 2008/2009, seja através de acordos 

bilaterais, seja através da participação nas parcerias promovidas pelo Governo  

português (MIT, CMU, UT-Austin, Harvard).

África | Tem havido importantes contactos nos países do Norte 

de África, sendo de realçar a cooperação com a Universidade 

Mohamed V (Rabat).

Ásia | Tem havido importantes contactos em países asiáticos, 

estando em fase de conclusão protocolos com universidades 

indianas e iranianas. A China merece uma referência especial, 

devido à acção muito importante do Instituto Confúcio, tanto 

nos cursos de chinês (cerca de 300 alunos), como no apoio à 

Licenciatura em Estudos Asiáticos.  

» www.confucio.ul.pt

Maria Amélia Loução, Vice-Reitora da UL

Nomeada para Comissão da sede central do Instituto 

Confúcio em Pequim. Membro do Senado da EMUNI 

(The Euro-Mediterranean University).

Luísa Cerdeira, Administradora da UL

Comité Executivo da rede HUMANE (Heads of 

University Management & Administration Network 

in Europe). Comissão Executiva da RAUI (Rede de 

Administradores de Universidades Ibero-Americanas).
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Observatório dos Percursos dos Estudantes      A criação do Observatório 

dos Percursos dos Estudantes resulta de uma aposta forte do nosso programa 

estratégico: conhecer os estudantes é decisivo para o desenvolvimento da Universidade 

e para a realização integral da sua missão.

O Observatório tem como missão principal fornecer à comunidade escolar, aos decisores 

e à sociedade civil um conhecimento sistemático, consistente e actualizado sobre os 

estudantes da Universidade de Lisboa. Simultaneamente, o Observatório realiza estudos 

sobre as saídas profissionais e a empregabilidade dos diplomados.

» www.opest.ul.pt

Maiores de 23 anos      O Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação de 

Qualificações tem duas áreas principais de intervenção:

· Acesso à Universidade dos maiores de 23 anos;

· Creditação de qualificações não formais/profissionais.

Através deste Gabinete, com o apoio do Instituto de Orientação Profissional, a 

Universidade de Lisboa desenvolveu um processo inovador de acesso e creditação 

das qualificações. Cumpre-se assim o objectivo de alargar o ensino superior a novos 

públicos, contribuindo para o desenvolvimento cultural e científico de pessoas adultas 

e para a qualificação da população portuguesa.

A qualidade do serviço prestado pelo Gabinete levou à sua nomeação para o Prémio 

Boas Práticas no Sector Público, nas categorias “Melhoria de processos” e  

“Serviço ao cidadão”. 
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Património      Ao abrigo dos artigos 109º e 175º do RJIES, a Universidade de Lisboa 

entregou oficialmente o inventário do seu património imobiliário e património do Estado 

que lhe está afecto, solicitando o seu registo em nome da Universidade. 

Em 2009 consolidou-se a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, estando previstas 

várias intervenções em espaços da Universidade de Lisboa. Até ao final do ano, ficarão 

concluídas as obras de beneficiação nas laterais da Alameda da Universidade, trazendo 

maior dignidade ao campus da Universidade. 

Em 2009 abriu o Parque de Estacionamento da Cidade Universitária, com 675 lugares 

a preços muito reduzidos, facilitando o acesso das pessoas aos vários edifícios da 

Universidade, criando-se assim as condições para um reordenamento do estacionamento 

junto à Alameda da Universidade.

Faculdade de Belas-Artes/Convento de S. Francisco      Em 2009 

realizaram-se obras de reabilitação no edifício da Faculdade de Belas-Artes. No dia 23 de 

Setembro de 2009, dando resposta a uma antiga reivindicação da Universidade, o Governo 

assumiu publicamente o compromisso de libertar as instalações do Comando Metropolitano 

da PSP e do Governo Civil, no Convento de S. Francisco, a fim de permitir o alargamento da 

Faculdade de Belas-Artes e do Museu do Chiado. Participaram na cerimónia os Ministros da 

Administração Interna, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para além do 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Reitor da Universidade de Lisboa.

Faculdade de Medicina Dentária      Em 2009 realizaram-se obras de 

recuperação no corpo norte da Faculdade de Medicina Dentária, tendo sido obtido um 

financiamento para aquisição de equipamento científico.

Residências universitárias      No final do ano de 2009 criaram-se as condições 

para construir quatro residências universitárias no campus universitário, com um total 

de 351 camas: alojamento social numa residência para 220 camas; acolhimento de 

estudantes, docentes e investigadores estrangeiros em três residências pequenas  

(131 camas). Concretiza-se, assim, uma intenção antiga da Universidade de Lisboa.
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Rosália Vargas | Coordenadora

Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa

Presidente da Agência Nacional para a cultura 

científica e tecnológica (Ciência Viva)

Reinhold Leinfelder | Relator

General Director, Museum für Naturkunde Berlin 

Chair of the Consortium of German Natural 

History Research Collections

Michel van Praet 

Conservateur Général du Patrimoine

Direction des Musées de France/Inspection 

Générale des Musées

Michele Lanzinger

Chief Executive Officer,  

Museo Tridentino di Scienze Naturali

Instituto Bacteriológico Câmara Pestana      A Universidade possui um 

importante património histórico-científico no edifício sede do IBCP. Aí permanece um 

magnífico e intacto laboratório bacteriológico do tempo de Louis Pasteur, uma biblioteca, 

um arquivo documental e fotográfico, e muito material de interesse museológico. Este 

conjunto constitui um testemunho, único no nosso país, da história da bacteriologia e 

das ciências biomédicas em Portugal.

Novo Edifício Câmara Pestana      No quadro do protocolo celebrado em 1998 

e do contrato de desenvolvimento aprovado em 2001, os edifícios do IBCP, no Campo 

Mártires da Pátria, foram cedidos à Universidade Nova de Lisboa, mantendo a UL o edifício 

histórico onde será preservada a memória do Instituto. Simultaneamente, foi aprovado 

o projecto de execução do novo edifício Câmara Pestana, na Faculdade de Medicina, e 

autorizada a abertura do concurso para a realização da obra.

Museus da Politécnica      Graças a um importante esforço 

da Câmara Municipal de Lisboa e da Universidade foi possível 

concretizar, ao longo do ano de 2009, o concurso público para a 

requalificação do eixo Parque Mayer|Museus e Jardim Botânico. 

A aprovação do plano de pormenor é um passo muito importante 

para o desenvolvimento de um projecto museológico, cultural e 

científico de grande envergadura e ambição.

Para a definição deste projecto, o Reitor nomeou um grupo de 

especialistas internacionais que apresentou, no final de Outubro 

de 2009, um documento que será colocado em discussão pública: 

Future targets and structure of the Museu Nacional de História 

Natural and the Museu de Ciência da Universidade de Lisboa  

(both known as Museus da Politécnica).
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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 ou estrangeira a trabalhar em Portugal há  

pelo menos cinco anos, 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 Prémio tem o valor de 25 000€ (vinte e cinco mil euros).

Em 2008/2009 o Prémio foi atribuído a Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:

· pela qualidade de uma já longa carreira científica, reconhecida tanto em Portugal 

como no estrangeiro, como se confirma pela sua integração em numerosas instituições 

e projectos científicos internacionais, com repercussão na política internacional de 

ambiente e alterações climáticas;

· pela natureza pioneira da sua investigação sobre alterações 

climáticas, que contribuiu para tornar Portugal num dos países que 

mais cedo realizou um profundo estudo de caso à escala nacional;

· pelo constante contributo dado ao longo das últimas décadas 

para uma fundamentação rigorosa das políticas públicas nas áreas 

do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;

· pela justa compreensão da responsabilidade ética da ciência e 

dos cientistas no estudo e superação dos grandes desafios que se 

erguem hoje à sobrevivência da civilização humana;

· pelo claro entendimento da necessária articulação entre o 

compromisso com a pesquisa científica e a procura do bem comum.

Júri do Prémio Universidade de Lisboa 2008/2009

António Sampaio da Nóvoa (Presidente)

António Vieira Monteiro (Vice-Presidente)

Ana Eiró

David Ferreira

Fernando Catarino

Jorge Miranda

José Carlos Vasconcelos

José Manuel Fernandes 

Lídia Jorge

Manuel Villaverde Cabral 

Teresa Patrício Gouveia 

Viriato Soromenho Marques
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Doutoramentos Honoris Causa 2008/2009      

Hans Ulricht Gumbrecht  

Albert Guerard Professor of Literature da Stanford University (EUA).

Maria Helena da Rocha Pereira   

Professora Jubilada de Cultura Clássica da Faculdade de Letras da Universidade de  

Coimbra (Portugal).

Sir Peter Robert Frank Bell  

Professor Emérito de Cirurgia da University of Leicester (Reino Unido).

Mark Savickas  

Professor e Director do Behavioral Sciences Department da Northeastern Ohio 

Universities College of Medicine (EUA).

Luiz Olavo Baptista   

Professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de  

São Paulo (Brasil).

Spyridon Flogaitis  

Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Nacional 

Capodistriana de Atenas (Grécia).

Vlad Constantinesco  

Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito, Ciência Política e Gestão da 

Université Robert Schuman, Estrasburgo (França).

Antoine Bailly  

Professor Emérito de Geografia da Universidade de Genebra (Suíça).

George Steiner  

Extraordinary Fellow, Churchill College, Universidade de Cambridge (Reino Unido).
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Em 2011 a Universidade  

de Lisboa celebrará o  

centenário da sua fundação, 

sem esquecer o seu passado nos 

séculos XIII a XVI e as escolas 

superiores criadas no século XIX.

» http://centenario.ul.pt

ULis2011 - O Centenário da Universidade de Lisboa      A Universidade  

Portuguesa tem a sua origem na criação em Lisboa, no ano de 1288, do Estudo Geral. 

A universidade medieval ficou quase sempre em Lisboa até meados do século XVI. Em 

1537, a Universidade foi instalada em Coimbra.

A actual estrutura da Universidade de Lisboa foi criada por 

decreto de 22 de Março de 1911, reunindo os vários estudos 

superiores que tinham reaparecido na capital durante o século 

XIX: a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836), a Escola de 

Farmácia (1836), a Escola Politécnica (1837) e o Curso  

Superior de Letras (1859). 

Os objectivos gerais destas comemorações são reforçar a coesão 

da Universidade, divulgar o seu património cultural, museológico 

e científico, e promover o seu nome e projectos de futuro  

no seio da sociedade.

Temas centrais para as comemorações dos 100 Anos da Universidade de Lisboa:

· 100 Pessoas (História) | A Memória e a História da Universidade, Medieval e 

Contemporânea, através dos seus Agentes (Pessoas, Grupos e Instituições).

· 100 Locais (Património) | O Património histórico da Universidade. Chamar a  

atenção para 100 locais, instalações e objectos, que melhor representem o percurso  

da Universidade.

· 100 Lições (Ensino e Cultura) | O contributo formativo e cultural da Universidade, 

centrando-se na realização de um programa intensivo de 100 lições ministradas  

por antigos alunos.

· 100 Ideias para o Futuro (Ciência e Inovação) | O pensamento como base do 

trabalho científico, formativo, cultural e cívico da Universidade.

As comemorações ULis2011 serão uma manifestação da coesão, mas também da 

diversidade da Universidade de Lisboa, contando simultaneamente com actividades 

transversais e com acções em várias Faculdades, nomeadamente naquelas que foram 

criadas no início da República.



“Desde a sua instauração em Bolonha, Salerno ou Paris medieval, que as universidades 

são bichos frágeis mas tenazes. O seu lugar nas estruturas do poder político, ideológico 

e fiscal da comunidade circundante foi desde sempre ambíguo. Além disso, as tensões 

fundamentais de que padecem são-lhes inerentes. Ainda nenhuma instituição nem 

organização de ensino superior conseguiu equilibrar satisfatoriamente as diferentes 

vertentes da investigação, da formação especializada, da conservação bibliográfica 

e de arquivos, com as de uma educação geral e da preparação para a cidadania. As 

universidades albergam paróquias diversas, o mais das vezes rivais. […] Idealmente, a 

investigação nas humanidades e especulação filosófica de qualidade podem derivar do 

negócio do ensino. Eu estou convencido de que devem. O ensino e a cumplicidade de 

provocações mútuas, durante as aulas, têm sido o meu oxigénio. Não consigo imaginar 

o meu trabalho – nem sequer, em grande medida, a minha ficção – sem eles. Se hesito 

em reformar-me, é porque os meus alunos têm sido indispensáveis. Tenho tido sorte.”

George Steiner, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa
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Eleição do Reitor      O ano de 2009 ficou marcado pelo processo de eleição do 

Reitor. António Sampaio da Nóvoa foi o último Reitor a ser eleito pelo conjunto da 

comunidade académica, em 2006, e o primeiro a ser escolhido pelo Conselho Geral, nos 

termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

O processo foi conduzido de forma exemplar pelo Conselho Geral, e pelo seu Presidente, 

desde a fase de abertura das candidaturas, anunciada na imprensa nacional e estrangeira, 

até às audições públicas dos candidatos. 

Tomada de posse do Reitor · 21 de Maio de 2009      

“A Universidade definiu como pilares de reforma que decidiu empreender a abertura à 

Sociedade, a abertura à Comunidade Científica e a orientação para modelos de gestão de 

recursos assentes nas melhores práticas e nos princípios da eficácia, de competitividade 

e de avaliação externa e autónoma do seu funcionamento. 

O caminho que tem pela frente, Senhor Reitor, é um caminho complexo, difícil, sobre o 

qual pesam expectativas muito altas e cepticismos muito baixos.

O impossível está feito: agora falta fazer o difícil. Vamos a isso.”

Henrique Granadeiro, Presidente do Conselho Geral

“O país pode contar com a Universidade de Lisboa. Com a sua 

vivacidade. Com o poder das suas ideias, esperando que elas 

influenciem as ideias do poder. Com liberdade e independência, 

com espírito crítico, que é o melhor que temos para dar à 

sociedade portuguesa num tempo em que tudo deve ser repensado 

e reinventado. As universidades precisam de uma mudança 

profunda. Mas esta mudança só terá lugar, consistentemente, se as 

instituições forem reforçadas na sua autonomia, na sua capacidade 

de transformação, nas suas lideranças. Porque sem universidades 

fortes e inovadoras Portugal não tem futuro.”

António Sampaio da Nóvoa, Reitor

António Sampaio da Nóvoa tomou posse 

como Reitor no dia 21 de Maio de 2009, 

perante o Conselho Geral e na presença  

dos antigos reitores da Universidade  

de Lisboa: Prof. Ilídio do Amaral,  

Prof. Raúl Miguel Rosado Fernandes,  

Prof. José Toscano Rico, Prof. Virgílio Meira 

Soares e Prof. José Barata-Moura. 
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Eleição dos Directores      No decurso do ano de 2009 procedeu-se à aprovação 

dos Estatutos das Faculdades e do ICS, bem como ao processo de instalação das três 

novas unidades orgânicas. 

Directores

José Fernandes e Fernandes, Faculdade de Medicina

José Pinto Paixão, Faculdade de Ciências

António Feijó, Faculdade de Letras

Eduardo Vera Cruz Pinto, Faculdade de Direito

José Morais, Faculdade de Farmácia

Jorge Vala, Instituto de Ciências Sociais

Luís Jorge Gonçalves, Faculdade de Belas-Artes

João Aquino Marques, Faculdade de Medicina Dentária

Presidentes das Comissões Instaladoras

Teresa Barata Salgueiro, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Luísa Barros, Faculdade de Psicologia

João Pedro da Ponte, Instituto de Educação

Secretários-Coordenadores

Faculdade de Medicina, Luís Pereira

Faculdade de Ciências, Ana Bela Rocha

Faculdade de Letras, Ricardo Reis

Faculdade de Direito, Luís Waldyr

Faculdade de Farmácia, Alfredo Moita

Instituto de Ciências Sociais, António Martinho

Faculdade de Belas-Artes, Ana Paula Carreira 

Faculdade de Medicina Dentária, Dário Vilela

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território [a nomear]

Faculdade de Psicologia, Carminda Pequito Cardoso

Instituto de Educação, Carminda Pequito Cardoso
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Equipa Reitoral      Reitor | António Sampaio da Nóvoa

Coordenadores das Áreas Estratégicas (Vice-Reitores)

Ciências da Saúde [a nomear]

Ciências e Tecnologia [a nomear]

Artes e Humanidades [a nomear]

Ciências Jurídicas e Económicas [a nomear]

Ciências Sociais [a nomear]

Vice-Reitores

Manuel Villaverde Cabral | Ciência e investigação

Maria Amélia Loução | Relações internacionais, património e recursos humanos

António Vasconcelos Tavares | Serviços académicos e áreas estratégicas

Carlos Lobo | Administração e gestão financeira 

Pró-Reitores

Pedro Veiga | Sistema de informação e gestão

António P. Barbas Homem | Regulamentos e enquadramento legal

Leonor Parreira | Ciência e investigação

Helena Buescu | Investigação e Língua portuguesa

Ana Nunes de Almeida | Garantia de Qualidade e Observatório dos Percursos dos Estudantes

Recursos comuns [a nomear]

Assuntos estudantis [a nomear]

Administradora da UL | Luísa Cerdeira

Administrador dos Serviços de Acção Social | Luís Fernandes

Director Executivo (Centro de Recursos Comuns) | David Xavier

Conselho de Gestão  

António Sampaio da Nóvoa

Carlos Lobo

Luísa Cerdeira
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Conselho Geral da Universidade de Lisboa      

Personalidades externas (cooptadas)

Henrique Granadeiro | Presidente

Paulo Teixeira Pinto | Vice-Presidente

Fernando Lopes da Silva

Fernando Nobre

Leonor Beleza

Rui Machete

Professores e Investigadores

Fernando Conceição e Silva

Jaime Reis

João Barroso

João Lobo Antunes

Jorge Miranda

José Barata Moura

Maria Isabel Pavão Martins

Maria João Collares Pereira

Nuno Guimarães

Rogério Gaspar

Sílvia Chicó

Teresa Cid

Estudantes

André Moz Caldas

Fernando Pereira

Maria Helena Lopes Barbosa

Marta Santos

Pessoal não Docente e não Investigador

José da Fonseca e Castro
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Senado da Universidade de Lisboa      

· Reitor

· Presidentes dos conselhos de coordenação das áreas estratégicas.

· Directores, presidentes dos conselhos científicos e presidentes dos conselhos 

pedagógicos das unidades orgânicas.

· Directores de outras unidades previstas nos Estatutos.

· Presidentes da assembleia-geral e da direcção da Associação Académica da 

Universidade de Lisboa e presidentes das associações dos estudantes das  

unidades orgânicas.

· Administrador da Universidade e secretários ou dirigentes equiparados das  

unidades orgânicas.





51» www.ul.pt/pls/portal/docs/1/246497.PDF

Plano de Acção para o Quadriénio 2009-2013      Na sequência do 

processo de eleição do Reitor, o Conselho Geral aprovou o Plano Estratégico de Médio 

Prazo e o Plano de Acção para o Quadriénio do Mandato do Reitor (2009-2013). 

Este documento retoma o programa de candidatura apresentado por António Sampaio 

da Nóvoa, elaborado em torno de três prioridades: reforço da investigação científica; 

desenvolvimento das áreas estratégicas; modernização da gestão. Na segunda parte, 

o Programa apresenta três temas: financiamento e sustentabilidade da UL; docentes e 

investigadores; vida estudantil, cultura, instalações e abertura à sociedade.

Ao longo do Programa são definidas 100 Medidas que se transcrevem de seguida:

Medida 1 | Promover a mobilidade de estudantes, no âmbito do Erasmus e de outros programas.

Medida 2 | Promover a mobilidade de docentes e investigadores, designadamente através de 
intercâmbios universitários.

Medida 3 | Reforçar as cooperações internacionais, pondo em prática acordos e concedendo “graus 
conjuntos”, sobretudo na pós-graduação.

Medida 4 | Reforçar a presença da Universidade nas parcerias internacionais promovidas pelo Governo 
(MIT, CMU, etc.). 

Medida 5 | Reforçar a cooperação com os países europeus, dando especial atenção aos países eslavos.

Medida 6 | Reforçar a cooperação com os países lusófonos, dando apoio à área do Direito e 
consolidando acordos noutras áreas para a abertura de cursos em universidades desses países.

Medida 7 | Aprofundar a relação com países asiáticos e africanos, dando uma atenção especial ao 
Instituto Confúcio da  UL.

Medida 8 | Definir modalidades inovadoras de recrutamento de professores estrangeiros.

Medida 9 | Aumentar o número de estudantes estrangeiros na UL, criando boas condições de ensino e 
alojamento.

Medida 10 | Definir a certificação do Português Língua Estrangeira como uma das principais “imagens 
de marca” da UL.

Medida 11 | Reforçar a ligação entre as universidades públicas de Lisboa, promovendo modalidades de 
reorganização da rede do ensino superior na capital.

Medida 12 | Reforçar a ligação entre a UL e o Instituto Politécnico de Lisboa, bem como com outras 
escolas de ensino politécnico (em particular a Escola Superior de Enfermagem).

Medida 13 | Contribuir para projectar Lisboa como cidade universitária de referência no plano europeu.

Medida 14 | Contribuir para que Lisboa se afirme como Cidade Erasmus, isto é, como um dos principais 
destinos de estudantes de outros países. 



Medida 15 | Proteger e promover a imagem Universidade de Lisboa no plano europeu e internacional.

Medida 16 | Reforçar a integração das Unidades de I&D na Universidade.

Medida 17 | Diminuir as entidades privadas sem fins lucrativos que se ocupam, dentro da UL, das 
funções que são responsabilidade da Universidade.

Medida 18 | Reorganizar a Fundação da Universidade de Lisboa, redireccionando-a para actividades de 
carácter mecenático e cultural.

Medida 19 | Consolidar contas dentro do perímetro orçamental da UL, nos termos da lei. 

Medida 20 | Promover a contabilidade analítica e os full costs no conjunto da Universidade, tornando 
mais eficaz a gestão dos recursos de ensino, de ciência e de inovação.

Medida 21 | Reforçar o envolvimento da UL no Compromisso Ciência, através do recrutamento de 
investigadores por concurso internacional.

Medida 22 | Promover a integração dos investigadores doutorados nas Faculdades, designadamente 
através da atribuição de tarefas docentes em particular na pós-graduação.

Medida 23 | Responsabilizar os investigadores doutorados pela obtenção de projectos, verbas e 
contratos de desenvolvimento científico e tecnológico.

Medida 24 | Consolidar uma estrutura central que, em colaboração com os grupos interessados em 
cada Faculdade e Unidade de I&D, coordene e desenvolva estratégias inovadoras de transferência de 
tecnologia e conhecimento. 

Medida 25 | Promover a criação e desenvolvimento, no Complexo Interdisciplinar, de um Instituto para 
a Investigação Interdisciplinar, com a missão prevista nos Estatutos e no Plano Estratégico.

Medida 26 | Promover a criação de condições, no Complexo Interdisciplinar, para a instalação 
e desenvolvimento de programas de doutoramento de referência, em particular de programas de 
doutoramento que envolvam várias Faculdades e diferentes Universidades.

Medida 27 | Promover cursos transversais a diferentes Faculdades, designadamente recorrendo a 
recursos e competências existentes em Letras e em Ciências.

Medida 28 | Reforçar a articulação entre a pós-graduação e a investigação no seio de cada área 
estratégica.

Medida 29 | Organizar uma estrutura de serviços que permita a gestão académica dos programas 
conjuntos entre diversas unidades orgânicas.

Medida 30 | Estabilizar um modelo interno de distribuição de recursos que contabilize os estudantes e 
o trabalho realizado por cada unidade orgânica.

Medida 31 | Nomear um Conselho Universitário constituído por Professores de referência, que 
contribuam para a coesão da UL e para a ligação entre a Reitoria e as áreas estratégicas. 

Medida 32 | Nomear uma equipa reitoral, com pessoas internas ou externas à Universidade, que 
constituam direcção permanente de apoio à acção reitoral.

Medida 33 | Atribuir às áreas estratégicas competências de gestão académica e de gestão dos recursos 
docentes e de investigação.
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Medida 34 | Atribuir às áreas estratégicas uma missão de renovação do ensino e das práticas 
pedagógicas, assim como de abertura da Universidade a novos públicos.

Medida 35 | Manter e desenvolver o Observatório dos Percursos dos Estudantes.

Medida 36 | Manter e desenvolver o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação das Qualificações. 

Medida 37 | Prosseguir uma política de afirmação dos cursos da UL como os melhores do país na sua 
área científica.

Medida 38 | Reforçar a intervenção da UL nos domínios da Economia e das Engenharias/Tecnologias.

Medida 39 | Apoiar a instalação e  desenvolvimento da Faculdade de Psicologia, do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território e do Instituto de Educação no contexto da área estratégica de 
Ciências Sociais.

Medida 40 | Conceber o Conselho de Gestão como uma estrutura de direcção administrativa e 
financeira da Universidade.

Medida 41 | Profissionalizar a gestão da UL e das suas unidades orgânicas, designadamente através de 
uma valorização do estatuto e das funções do Administrador e dos Secretários.

Medida 42 | Instituir um órgão de coordenação das actividades do Administrador da UL e dos 
Secretários das unidades orgânicas.

Medida 43 | Reorganizar os serviços da Reitoria, designadamente os serviços académicos, de recursos 
humanos e financeiros.

Medida 44 | Harmonizar as aplicações informáticas no seio da UL, mantendo os actos de gestão nas 
Faculdades e ICS, mas assegurando a recolha sistemática de informação por parte da Reitoria.

Medida 45 | Simplificar os procedimentos administrativos na Reitoria e impor prazos de resposta aos 
requerimentos internos e externos.

Medida 46 | Criar um centro de reconhecimento de equivalências de graus estrangeiros, com obrigação 
de resposta num prazo curto. 

Medida 47 | Criar e desenvolver um Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade 
de Lisboa (CERPUL).

Medida 48 | Consolidar as políticas de garantia de qualidade na Universidade.

Medida 49 | Retirar consequências da avaliação no plano profissional e institucional.

Medida 50 | Proceder ao inventário e ao registo do património da UL.

Medida 51 | Assegurar a sustentabilidade da Universidade de Lisboa, com base em seis orientações 
principais: contrato-programa; modelo interno de distribuição; 50% de receitas próprias; menos de 80% 
com despesas de pessoal; diversificação das fontes de financiamento; autonomia e responsabilização 
das unidades orgânicas.

Medida 52 | Repensar a estrutura de recursos humanos, em particular dos recursos docentes.

Medida 53 | Atribuir aos órgãos de governo central uma dotação orçamental significativa. 

Medida 54 | Atribuir ao Conselho Geral um papel central no financiamento e sustentabilidade da UL. 



Medida 55 | Insistir junto do Governo para a celebração de um contrato-programa com financiamento 
plurianual.

Medida 56 | Concretizar medidas de emergência que permitam assegurar o regular funcionamento da 
UL no ano de 2009, designadamente a transferência de saldos entre unidades orgânicas mediante um 
“contrato de empréstimo”.

Medida 57 |Alterar a estrutura e a composição do corpo de docentes e investigadores da UL.

Medida 58 | Reduzir, a médio  prazo, o corpo docente permanente da UL para 1000 docentes e 
investigadores ETI.

Medida 59 | Promover a gestão integrada das carreiras docentes e de investigação.

Medida 60 | Definir o doutoramento como grau académico indispensável para a entrada na carreira 
docente.

Medida 61 | Integrar na vida universitária, com direitos e deveres contratualizados, bolseiros de 
doutoramento, de pós-doutoramento e outros investigadores.

Medida 62 | Promover o recurso a docentes convidados, a tempo parcial, que possam enriquecer o 
trabalho universitário e a ligação aos meios profissionais.

Medida 63 | Escolher, pontualmente, alguns professores de referência, encontrando a melhor forma de 
os recrutar para a Universidade.

Medida 64 | Responsabilizar os docentes e investigadores pelas novas tarefas universitárias, 
responsabilizando-os pelo seu cumprimento.

Medida 65 | Avaliar regularmente a actividade de docentes e investigadores.

Medida 66 | Criar novas regras para a autorização de acumulação de funções docentes noutras 
instituições, públicas e privadas, de ensino superior.

Medida 67 | Aprovar o estatuto de professor e investigador emérito.

Medida 68 | Apoiar o movimento associativo e estudantil e a sua presença na vida universitária.

Medida 69 | Concretizar o projecto de criação da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de 
Lisboa.

Medida 70 | Consolidar as políticas de acção social.

Medida 71 | Consolidar a intervenção do Fundo Académico de Apoio da UL.

Medida 72 | Construir residências universitárias no campus da UL.

Medida 73 | Ampliar os espaços de estudo, em particular nos horários nocturnos.

Medida 74 | Ampliar o acesso e a utilização das novas tecnologias.

Medida 75 | Apoiar os estudantes com necessidades educativas especiais.

Medida 76 | Apoiar o trabalho do Provedor do Estudante.

Medida 77 | Reforçar a intervenção da UL nas actividades artísticas e culturais.
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Medida 78 | Apoiar e reforçar o trabalho do Gabinete de Desporto.

Medida 79 | Consolidar a programação da Aula Magna como grande espaço cultural de referência da 
cidade de Lisboa.

Medida 80 | Concluir, em colaboração com a CML, o plano de pormenor da cidade universitária.

Medida 81 | Proceder ao arranjo e ordenamento dos espaços exteriores do campus universitário.

Medida 82 | Prosseguir as recuperações e construções em curso.

Medida 83 | Definir como prioridade da UL cinco programas de construção: Letras, Farmácia (2.a fase), 
IGOT, FPCE (2.a fase) e Belas-Artes.

Medida 84 | Proceder a reafectações de espaços dentro da UL, em particular em edifícios afectos ao 
conjunto da Universidade ou em situação de degradação.

Medida 85 | Dinamizar as políticas de mecenato científico e cultural, designadamente através da 
Fundação da Universidade de Lisboa.

Medida 86 | Prestar contas à sociedade e concretizar uma política transparente de informação e 
divulgação pública. 

Medida 87 | Apoiar a concretização do Centro Académico de Medicina de Lisboa.

Medida 88 | Estimular as lógicas de prestação de serviços às comunidades e à sociedade.

Medida 89 | Apoiar projectos transversais à UL, como a construção do Biotério.

Medida 90 | Aprofundar as parcerias existentes com as Câmaras Municipais.

Medida 91 | Requalificar o edifício histórico do Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana.

Medida 92 | Apoiar a requalificação do Observatório Astronómico de Lisboa.

Medida 93 | Apoiar o projecto de expansão da Faculdade de Belas-Artes e a requalificação artística do 
quarteirão Faculdade/Museu do Chiado.

Medida 94 | Organizar o protocolo de convite e recepção às entidades oficiais nos espaços da UL.

Medida 95 | Repensar o interesse da participação da UL em entidades como o CRUP.

Medida 96 | Assumir a renovação e requalificação do Espaço da Politécnica como a primeira prioridade 
do Programa de Acção para o mandato reitoral entre 2009 e 2013.

Medida 97 | Promover a constituição de um consórcio que assegure a direcção e gestão da Politécnica.

Medida 98 | Nomear um grupo de trabalho, com especialistas de renome internacional, para 
apresentação de uma proposta de “programa museológico integrado” para o Espaço da Politécnica.

Medida 99 | Estudar e analisar o interesse de propor a transformação da UL em “fundação pública com 
regime de direito privado”.

Medida 100 | Comemorar o centenário da Universidade de Lisboa, em 2011, renovando o mandato do 
Grupo de Trabalho já nomeado com este fim.
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