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Guia Geral de Acesso à Universidade de Lisboa 
 
1. Programas de 1º ciclo/licenciatura e saídas profissionais 

 
Candidatos ao 1º ciclo/licenciatura 
 
O que estudar? 
As faculdades que constituem a UL propõem aos alunos uma oferta diversificada em áreas 
tradicionais (Letras, Filosofia, Direito, Farmácia), mas também em áreas de ponta que aplicam 
novos métodos de ensino como as ciências, as artes, a informática e a medicina dentária. 
 
Todos os programas oferecidos pela UL, em 2007/2008, que apresentam * já se encontram 
adequados ao Espaço Europeu do Ensino Superior, vulgo Processo de Bolonha (D.L. 74/2006 de 
24 de Março). 
 
Programas, exames nacionais de acesso e saídas profissionais 
 
Faculdade de Belas-Artes 
 
Belas-Artes - Arte e Multimédia 
03 Desenho 
 
Produção artística com recurso às novas tecnologias (Fotografia, Audiovisuais, Vídeo e 
Multimédia); Web-design; Investigação; Acções culturais; Colaboração com autarquias na 
elaboração de produtos culturais em suporte digital; Colaboração com Museus; Ensino. 
 
Belas-Artes - Design de Comunicação 
03 Desenho   
 
Actividade do designer 
Produção de marcas comerciais, logótipos; Tipografia/Editora - produção do livro, jornais, 
revistas, catálogos, folhetos, ilustração e fotomontagem; Produção de genéricos no cinema, 
anúncios televisivos, cd-roms, capas de discos e sites na Internet; Produção de sinalização 
funcional de orientação e informação; Montagem de instalações e ambientes promocionais de 
promoção e exposição; Produção de campanhas comerciais (cartazes, tratamento do ponto de 
venda e de embalagens); Montagem de exposições, stands em feiras, organização de objectos no 
espaço (exposições permanentes, museus); Docência; Conservação de museus e do Património 
Artístico; Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de 
comunicação ou de planeamento urbano; Investigação.  
 
Algumas áreas de intervenção do design de comunicação/gráfico 
Logótipos; Imagem coordenada; Cartazes; Design editorial (livros/revistas/catálogos); 
Sinalização/sinalética; Web-design; Ilustração. 
 
Belas-Artes - Design de Equipamento 
03 Desenho 
 
Actividade do designer 
Produção de sinalização funcional de orientação e informação; Montagem de instalações e 
ambientes promocionais de promoção e exposição; Produção de campanhas comerciais (cartazes, 
tratamento do ponto de venda e de embalagens); Montagem de exposições, stands em feiras, 
organização de objectos no espaço (exposições permanentes, museus); Indústria de mobiliário, 
cerâmica, têxtil e outras; Docência; Conservação de museus e do Património Artístico; 
Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de comunicação ou de 
planeamento urbano; Investigação.  
 
Algumas áreas de intervenção do design de equipamento/industrial 
Mobiliário; Iluminação; Cutelaria; Louça metálica; Ferragens; Cerâmica; Cristal/vidro; Plásticos; 
Pedra. 
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Belas-Artes - Escultura 
03 Desenho 
   
Belas-Artes - Pintura 
03 Desenho 
 
Artes Plásticas Escultura/ Pintura  
Escultor; Pintor de arte; Desenhador Humorístico (caricaturista); Animador – cinema de 
animação; Visualizador – publicidade; Desenhador Ilustrador; Medalhista. 
 
Algumas áreas de intervenção do artista plástico: 
Editora – ilustração de livros, revistas, jornais, folhetos ou outros similares; Montagem de 
instalações e ambientes promocionais de promoção e exposição; Produção de campanhas 
comerciais (cartazes, tratamento do ponto de venda e de embalagens); Concepção/montagem de 
exposições de arte, stands em feiras, organização de objectos no espaço (exposições 
permanentes, museus); Docência; Consultoria de Artes plásticas em Departamentos públicos ou 
privados de comunicação ou de planeamento urbano; Na televisão/teatro e cinema – produção, 
realização, argumentista, produção, cenografia; Na publicidade – cenografia, direcção artística; 
Nas autarquias – promoção e desenvolvimento de acções artístico-culturais (ciclos de 
conferências, cursos livres, exposições e workshops), valorização estética de aglomerados 
urbanos e praças públicas, levantamento e apoio ao património local; Nos museus – conservação 
dos museus e do património artístico, concepção/montagem de exposições, apoiar vistas guiadas, 
produzir catálogos de exposições, promover/organizar workshops/ateliers/ciclos de conferências; 
Apoio a escultores – produção de formas/moldes para reprodução de obras; Produzir 
bustos/retratos; Investigação; Elaborar catálogos de exposições; Criar/produzir medalhas, placas, 
brindes, taças e outros. 
 
Faculdade de Direito 
 
Direito * 
06 Filosofia e 11 História ou 06 Filosofia e 18 Português 
 
Advocacia; Magistratura (Juiz(a) ou Delegado(a) do M.P.); Carreira Diplomática; Ingresso na 
Policia Judiciária. 
 
Faculdade de Ciências 
 
Biologia * 
02 Biologia e Geologia (B) ou 07 Física e Química (F) ou 07 Física e Química (Q) ou 02 
Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática 
 
Tarefas na área das Ciências da Vida, quer em termos laboratoriais, quer em termos de trabalho 
de campo; Ensino e Investigação. 
 
Bioquímica * 
02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 Matemática 
 
Carreira de pós-graduação científica (investigação fundamental e aplicada); Carreira nas áreas de 
ensino, biotecnologia, saúde, ambiente, tecnologia alimentar e indústria farmacêutica; Carreiras 
em domínios como a investigação, ensino, laboratórios clínicos, laboratórios industriais, 
floricultura ou o comércio de equipamentos de alta tecnologia. 

 
Engenharia Geográfica * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (G) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (F) e 16 
Matemática   
 
Competências para projectar, executar e gerir processos de âmbito topográfico, cadastral e de 
informação geográfica orientados para o planeamento e tomada de decisão sobre o território e os 
produtos de base espacial solicitados pelas demais engenharias e em geral pela sociedade de 
informação. 
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Competências básicas: modelar e resolver matematicamente as situações próprias da engenharia; 
conhecer, compreender e aplicar os princípios físicos da engenharia; conhecer, compreender e 
aplicar os princípios que regem o comportamento físico da terra; conhecer e manejar as 
ferramentas informáticas necessárias para o cálculo, processamento, análise e gestão de dados; 
conhecer compreender e aplicar técnicas de análise estatística. 
 
Competências inerentes à engenharia: integração de dados na construção civil e edificação; 
controlo de processos na construção civil; controlo de processos de medição em aplicações 
industriais; integração e inventariação de dados em recursos ambientais e naturais; inventariação 
de recursos agronómicos, florestais e mineiros; integração de dados em processos de gestão de 
riscos naturais. 
 
Competências específicas: aquisição e processamento de dados topográficos e sua automação; 
calibração de instrumentos e sensores topográficos; certificação de dados, processos e produtos 
topográficos; certificação de dados, processos e produtos cadastrais; controlo do processo 
cadastral; integração de dados no cadastro e no registo da propriedade; integração de dados em 
infra-estruturas espaciais; integração de dados no ordenamento do território; aquisição e 
processamento de dados por fotogrametria terrestre e industrial; integração de dados em sistemas 
de informação geográfica; monitorização de sistemas e processos de sistemas de posicionamento 
e navegação; monitorização de sistemas e processos geofísicos; processamento de dados de 
sistemas de informação geográfica; análise e interpretação de dados, processos e modelos. 
 
Engenharia Informática * 
07 Física e Química (F) ou 07 Física e Química (Q) ou 16 Matemática ou 07 Física e Química 
(F) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 Matemática 
 
Mix variado de competências que integram: uma cultura científica sólida, virada para a 
capacidade de análise e síntese de conhecimento e, ainda, a capacidade intelectual para criar 
conhecimento; especialização tecnológica focada na resolução de problemas de engenharia, no 
"saber fazer" sistemas informáticos e na comunicação com os clientes e utilizadores desses 
sistemas; domínio da programação, arquitecturas e redes de computadores, sistemas operativos, 
linguagens de programação, interacção pessoa-máquina, computação gráfica, sistemas 
inteligentes, bases de dados, e engenharia de software; e competências evolutivas no exercício da 
profissão, integrando a capacidade de adaptação aos desenvolvimentos tecnológicos, 
diversificação de conhecimentos e percursos e capacidade de exercício do papel de agente de 
mudança na sociedade. 
  
Estatística Aplicada * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 04 Economia e 16 
Matemática  
 
Recolha e tratamento de informação para instituições que lidam com a opinião pública ou em 
que o fluxo de informação seja vital para a organização de serviços ou prestação de informações 
à sociedade. Estão neste caso, por exemplo: empresas que lidam com sondagens, seja para 
órgãos de informação, seja para estudos de mercado/marketing; ministérios e serviços 
administrativos em que o fluxo de informação e a necessidade da visibilidade dos serviços 
prestados/ orçamentos consumidos seja vital; unidades hospitalares, ou outras unidades, que 
desenvolvam tarefas de planeamento da dimensão dos serviços, negociação de contratos para 
prestação de operações de rastreio, avaliação do desempenho dos funcionários, preparação de 
relatórios periódicos e monitorização da opinião do público.  
Áreas de sondagens/estudos de mercado/manipulação de bases de dados e gestão de informação 
e estatísticas oficiais. 
Este perfil é ainda uma mais-valia para trabalhar em câmaras de grandes dimensões, direcções 
gerais, grandes superfícies comerciais, entre outras instituições públicas e privadas.  
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Física * 
07 Física e Química (F) e 16 Matemática 
 
Universidades, Institutos Superiores Politécnicos, laboratórios de investigação e 
desenvolvimento (I&D) do sector público e privado. No entanto a formação em Física é 
suficientemente versátil e sofisticada, envolvendo a utilização de software e equipamentos muito 
diversos, para constituir um bom ponto de partida para muitas carreiras, para além da 
investigação. 
Um futuro a trabalhar nas fronteiras do conhecimento e da tecnologia, e a concorrer, depois da 
formação pós-graduada, num mercado de trabalho internacional altamente competitivo, que não 
se limita à academia e às instituições públicas e privadas de I&D, existindo já alguma tradição de 
empregar físicos nas áreas financeiras e em computação. 
 
Geologia * 
02 Biologia e Geologia (G) ou 07 Física e Química (F) ou 07 Física e Química (Q) ou 16 
Matemática 
 
Funções/Áreas: Cartografia geológica, estudos de impacte ambiental, geologia costeira, geologia 
do ambiente, geologia de engenharia, geologia de minas, prospecção mineral, geologia do 
petróleo, geologia marinha, prospecção, captação e protecção das águas subterrâneas, estudos e 
protecção do património natural geológico, ordenamento do território, riscos geológicos (sismos, 
vulcões, movimentos de terreno, erosão, inundações), docência ou carreiras de investigação em 
Mineralogia, Metalogenia, Paleontologia e Estratigrafia, Petrologia e Geoquímica, Geologia 
Aplicada, Costeira e do Ambiente e Geologia Estrutural. 
 
Onde exercer: Organismos privados e públicos – câmaras municipais, comissões de coordenação 
regional, direcções regionais de ambiente, áreas de paisagem protegidas, parques e reservas 
naturais, ICN, INAG, Portos, IGM/INETInovação, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
Instituto Tecnológico e Nuclear, REFER, laboratórios, instituições universitárias e institutos 
superiores politécnicos...   

 
Matemática * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (G) e 
16 Matemática ou 07 Física e Química (F) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 
Matemática 
 
Funções/áreas: a formação na área da Matemática permite o acesso à docência nos ensinos 
universitário, politécnico e pré-universitário (ensinos básico e secundário), e o exercício da 
investigação científica em laboratórios científicos e em instituições universitárias, nacionais ou 
estrangeiras. Para além dos percursos de docência e investigação, os recém-licenciados em 
Matemática têm encontrado emprego em carreiras técnicas superiores, quer em serviços 
públicos, quer em empresas privadas (nomeadamente, em bancos e seguradoras), tal valorização 
deve-se às capacidades de abstracção, raciocínio e espírito crítico que são adquiridas com uma 
licenciatura em Matemática. 
 
Onde exercer: Organismos públicos e privados: laboratórios científicos, instituições 
universitárias, institutos superiores politécnicos, instituições de ensino, banca, seguradoras e 
autarquias.    

 
Matemática Aplicada * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (G) e 
16 Matemática ou 07 Física e Química (F) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 
Matemática 
 
Aptos a utilizar técnicas, como modelação matemática e estatística, análise de dados, cálculo 
científico, etc., que permitem resolver problemas práticos nas empresas, instituições oficiais e, 
em geral, relacionados com a actividade económica e social. 
Alguns exemplos de empregabilidade: apoio à gestão industrial e empresarial, no sector bancário 
e dos seguros, nas empresas de consultadoria e de serviços informáticos e de engenharia, nas 
divisões estatísticas de instituições públicas, na investigação fundamental e aplicada, etc.   
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Meteorologia, Oceanografia e Geofísica * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (G) e 
16 Matemática ou 07 Física e Química (F) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 
Matemática 
 
Fornece as competências específicas necessárias para o ingresso numa carreira em instituições de 
ensino superior universitário ou politécnico, em Laboratórios de Estado (por exemplo, Instituto 
de Meteorologia, Instituto Hidrográfico da Marinha, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
Instituto Geológico e Mineiro, Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) ou em empresas 
privadas (de prospecção geofísica, de consultadoria de impacte ambiental, de obras marítimas, 
etc.).  

 
Química * [Única em Portugal com certificação Europeia Eurobachelor] 
07 Física e Química (F) ou 07 Física e Química (Q) ou 02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e 
Química (F) ou 02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q) ou 02 Biologia e Geologia 
(G) e 07 Física e Química (F) ou 02 Biologia e Geologia (G) e 07 Física e Química (Q) ou 07 
Física e Química (Q) e 16 Matemática  
 
Apto a enveredar por qualquer actividade profissional no domínio da Química, em especial em 
laboratórios das indústrias químicas ou afins e de unidades de investigação. Poderá também 
desempenhar cargos na actividade comercial ligada à Química, tendo capacidade para conhecer, 
utilizar e demonstrar equipamentos e material. 
  
Química Tecnológica * [Única em Portugal com certificação Europeia Eurobachelor] 
07 Física e Química (F) ou 07 Física e Química (Q) ou 02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e 
Química (F) ou 02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q) ou 02 Biologia e Geologia 
(G) e 07 Física e Química (F) ou 02 Biologia e Geologia (G) e 07 Física e Química (Q) ou 07 
Física e Química (Q) e 16 Matemática 
 
Pode desempenhar a sua actividade quer na investigação e desenvolvimento, quer no contexto da 
produção (controle de qualidade, ambiente, qualidade, gestão e acompanhamento de centrais de 
produção de energia e de vapor de água, unidades de refrigeração, e outras “utilidades” e de 
matérias primas), quer na concepção de novos produtos e processos, e assume-se como elo 
importante no desejável intercâmbio Universidade/Sector Empresarial. como exemplo refira-se 
exemplos de algumas posições ocupadas por licenciados da Licenciatura em Química 
Tecnológica (de 4 e 5 anos). 
 
Indústria/Serviços: director de produção, empresário e director (PME’s), director de matérias 
primas, director de laboratório (análise de produtos e matérias primas), técnico de laboratório, 
director de desenvolvimento, director de qualidade, técnico de qualidade, ambiente e segurança, 
consultor, vendedor de produtos e equipamentos, em indústrias variadas, como a mineira, 
petróleo e gás, electricidade, cimentos, pasta do papel, saneamento básico, alimentar, cabos 
eléctricos, fibras, produtos farmacêuticos, etc. 
 
Ensino/Investigação: cerca de 10% dos nossos licenciados optaram por obter o grau de Mestre 
ou Doutor, fazendo parte do corpo docente de muitas Universidades e Institutos Politécnicos 
nacionais e do corpo de investigadores de Laboratórios do Estado e Institutos de Investigação 
privados.  
       
Tecnologias de Informação e Comunicação * 
04 Economia ou 10 Geometria Descritiva ou 16 Matemática  
 
Capacidades de: 
Utilização e aplicação dos conceitos técnicos actuais das tecnologias de informação e 
comunicação; Análise e definição de requisitos para problemas ou oportunidades que nas 
organizações conduzam ao desenvolvimento, integração e aplicação de software; 
Desenvolvimento de tecnologias baseadas em software; Identificação, definição e avaliação dos 
mecanismos de gestão nas organizações para a aplicação de tecnologias baseadas em informação 
e comunicação; Resolução de problemas complexos, de âmbito multidisciplinar; Capacidades 
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para trabalhar em equipas multidisciplinares, comunicar com os responsáveis da respectiva 
empresa bem como reconhecer e acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos; Capacidade 
para adquirir e incorporar saberes diversos e multidisciplinares no desenvolvimento de 
tecnologias ou soluções tecnológicas baseadas em software.  
 
Mestrados Integrados (1º + 2º ciclo) 
 
Engenharia Biomédica e Biofísica * 
16 Matemática e 02 Biologia e Geologia ou 16 Matemática e 07 Física e Química (F) ou 16 
Matemática e 07 Física e Química (Q) 
 
Indústria com actividade na área da saúde (instrumentação médica, imagiologia, órgãos 
artificiais, etc..); Hospitais e Clínicas; Institutos de investigação, Universidades ou Institutos 
politécnicos; Estruturas governamentais encarregues do controlo da qualidade, da 
regulamentação de equipamento e materiais médicos. 
 
 
Engenharia da Energia e Ambiente * 
16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (G) e 
16 Matemática ou 07 Física e Química (F) e 16 Matemática ou 07 Física e Química (Q) e 16 
Matemática 
 
A previsibilidade de um crescimento fortíssimo a nível europeu da indústria das energias 
renováveis está bem patente nas estimativas feitas pelo European Renewable Energy Council 
para os postos de trabalho que existirão na Europa nas diferentes áreas em 2010: 184 000 na área 
da energia eólica, 338 000 na biomassa, 424 000 nos biocombustíveis, 70 000 no solar térmico, 
30 000 no solar fotovoltaico, 15 000 na mini-hidríca e 6 000 na geotérmica, o que representa um 
total de cerca de 1 milhão de postos de trabalho, apenas na área das energias renováveis 
("Renewable Energy Target for Europe”, Janeiro de 2004, Brussels – www.erec-renewables.org). 
Acrescente-se que este organismo prevê a duplicação deste número de postos de trabalho para 
2020. É evidente que este número de postos de trabalho é um número global, do qual apenas uma 
fracção será composta por peritos com formação específica nestas áreas. No entanto, este tipo de 
indústria, não só está ainda numa fase que envolve um esforço considerável em I&D, como 
também, por outro lado, é um tipo de indústria que, mesmo em fase de produção, exige um 
número relativamente elevado de técnicos especializados. não existe portanto qualquer dúvida 
acerca da necessidade da existência de uma formação avançada na área da 
energia/sustentabilidade que, assentando numa integração de um conjunto de valências 
habitualmente estudadas em campos separados como a Engenharia, a Física, a Química, a 
Biologia ou a Geologia, permita uma abordagem a um nível profundo de tecnologias que 
sofreram uma evolução compartimentada nas áreas das energias renováveis, da mitigação dos 
impactos ambientais da produção de energia, e da eficiência energética. Todos estes argumentos 
tornam clara a existência de um número muito relevante de saídas profissionais para 
profissionais de engenharia de concepção nas áreas do mestrado integrado em Engenharia da 
Energia e do Ambiente. 
 

 
Faculdade de Farmácia 
 
Ciências Farmacêuticas * [Mestrado Integrado] 
02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q) 
 
Profissional cuja actividade, situando-se nas fronteiras da Física, da Química e da Biologia, com 
o cunho de Técnico de Saúde, com responsabilidade na concepção, produção e controlo de 
medicamentos, a sua distribuição em armazéns, farmácias e hospitais bem como a difusão de 
informação e conselho tendentes a assegurar o uso racional de medicamentos e ainda nos 
diversos factores que podem afectar a saúde humana; 
 
Farmácia de Oficina; Farmácia Hospitalar; Farmácia Industrial (Indústria ou Bio-Indústria 
Farmacêutica); Análises (Químico-Biológicas, Hidrológicas, Bromatológicas e Toxicológicas); 
Carreira Docente Universitária e Carreira de Investigação Científica. 
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Faculdade de Letras 
 
Arqueologia * 
06 Filosofia ou 11 História ou 12 Hist. da Cultura e Artes 
 
Ensino, Investigação, Técnicos de Arqueologia, Administração Central e Local, Área do 
Património, Museologia, Conservação e Restauro, Indústrias da Cultura.  
 
História da Arte * 
06 Filosofia ou 11 História ou 12 Hist. da Cultura e Artes 
 
Ensino, Investigação, Arqueologia, Administração Central e Local, Área do Património, 
Museologia, Conservação e Restauro, Arquivos e Bibliotecas, Comunicação Social, Editores e 
Livreiros, Indústrias da Cultura.  
 
História * 
06 Filosofia ou 11 História ou 12 Hist. da Cultura e Artes  
 
Ensino, Investigação, Arqueologia, Administração Central e Local, Área do Património, 
Museologia, Conservação e Restauro, Arquivos e Bibliotecas, Comunicação Social, Editores e 
Livreiros, Indústrias da Cultura. 
 
Filosofia * 
06 Filosofia ou 18 Português 
 
Ensino, Investigação, Relações Públicas, Editores e Livreiros, Indústrias da Cultura.  
 
Geografia * 
02 Biologia e Geologia (G) ou 04 Economia ou 09 Geografia 
 
Ensino, Investigação, Planeamento e Gestão do Território, Administração Central e Local, 
Ambiente, Estatística, Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica, Urbanismo.  
 
Estudos Europeus * 
09 Geografia ou 11 História ou 18 Português 
 
Organismos Estatais e Internacionais, Comunicação Social, Assessores Culturais de Empresas 
Privadas e Públicas, Consultores e Gestores Culturais, Carreira Diplomática. 
 
Estudos Africanos * 
09 Geografia ou 11 História ou 18 Português 
 
Organismos Estatais e Internacionais de Cooperação em Actividades Económicas, Sociais, 
Culturais e Pedagógicas; Carreira Diplomática; Assessores e Conselheiros Culturais de Empresas 
Privadas e Públicas; Comunicação Social; Organizações não Governamentais de Cooperação.  
 
Tradução * 
18 Português e 01 Alemão ou 05 Espanhol ou 08 Francês ou 13 Inglês 
 
Tradução em Instituições Públicas e Privadas; Tradução Literária e Ensaística; Especialistas em 
Revisão Especializada; Especialistas em Terminologias Científicas e Técnicas.  
 
Estudos Artísticos * 
12 Hist. da Cultura e Artes e 13 Inglês ou 13 Inglês e 15 Literatura Portuguesa ou 13 Inglês e 18 
Português 
 
Ensino artístico; Investigação; Agentes culturais; Tradutores; Analistas; Preparadores de texto; 
Dramaturgias; Documentalistas; Assessores literários; Agentes de práticas artísticas no campo 
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audiovisual; Produtores e editores de texto; Jornalistas culturais e críticos nos meios de 
comunicação. 
 
Ciências da Cultura * 
06 Filosofia ou 11 História ou 18 Português 
Investigadores da área da comunicação e cultura; Agentes e críticos da comunicação e cultura 
(jornalistas, críticos, coordenadores, assessores em pelouros culturais de autarquias e órgãos de 
poder central).  
 
Ciências da Linguagem * 
18 Português ou 13 Inglês e 18 Português ou 15 Literatura Portuguesa e 18 Português 
 
Ensino; Investigação; Comunicação Social; Editores e Livreiros; Bibliotecas e Arquivos; 
Administração Central e Local; Secretariado; Indústrias da Cultura; Tradução e Interpretação; 
Relações Públicas; Turismo. 
 
Estudos Clássicos * 
12 Hist. da Cultura e Artes ou 14 Latim ou 18 Português 
 
Ensino; Investigação; Comunicação Social; Editores e Livreiros; Bibliotecas e Arquivos; 
Administração Central e Local; Secretariado; Indústria da Cultura; Tradução e Interpretação; 
Relações Públicas; Turismo. 
 
Estudos Portugueses e Lusófonos * 
15 Literatura Portuguesa ou 18 Português ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português 
  
Línguas, Literaturas e Culturas * 
 variante em Estudos Portugueses e Românicos 

15 Literatura Portuguesa ou 18 Português ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português 
 

 variante em Artes e Culturas Comparadas 
15 Literatura Portuguesa ou 18 Português ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português 

  
variante em Estudos Ingleses, Norte-Americanos e Alemães 
13 Inglês ou 15 Literatura Portuguesa ou 18 Português ou 01 Alemão 

  
variante em Línguas Modernas 
18 Português e 01 Alemão ou 05 Espanhol ou 08 Francês ou 13 Inglês 
 
Ensino; Investigação; Comunicação Social; Editores e Livreiros; Bibliotecas e 
Arquivos; Administração Central e Local; Secretariado; Indústrias da Cultura; Tradução 
e Interpretação; Relações Públicas; Turismo. 

 
Faculdade de Medicina 

 
Medicina * 
02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q)  
 
Os médicos podem exercer a sua profissão em Centros de Saúde, centros hospitalares públicos e 
privados ou outros estabelecimentos similares na área da saúde. Podem ainda enveredar por uma 
Carreira de Docente Universitário e/ou Carreira de Investigação Científica. 

 
Faculdade de Medicina Dentária 
 
Medicina Dentária * [Mestrado Integrado] 
02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q) 
 
O Médico Dentista tem por função o estudo, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das 
anomalias e doenças dos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas. 
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Prótese Dentária * 
02 Biologia e Geologia (B) ou (G) e 07 Física e Química (Q) ou 16 Matemática ou 03 Desenho 
 
Preparar profissionais para, em laboratório, executar e reparar todos os tipos de próteses 
dentárias, utilizando os produtos, materiais, técnicas e procedimentos de acordo com as 
prescrições e indicações dos médicos dentistas ou estomatologistas, por forma a que a função, o 
conforto e a estética dos pacientes sejam recuperados ou melhorados. 
 
Higiene Oral * 
02 Biologia e Geologia (B) ou (G) e 07 Física e Química (Q) ou 16 Matemática ou 18 Português 
 
Preparar profissionais clinicamente aptos para administrar cuidados de prevenção em higiene 
oral a utentes de todas as idades, incluindo deficientes e colaborar com os membros as equipas 
de saúde no planeamento, execução e avaliação de programas de saúde comunitários. 
 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
 
Ciências da Educação * 
06 Filosofia e 18 Português ou 17 Mat. Apl. Ciências Soc. e 18 Português ou 18 Português e 19 
Psicologia 
 
Psicologia * [Mestrado Integrado] 
02 Biologia e Geologia (B) e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia (B) e 19 Psicologia ou 
17 Mat. Apl. Ciências Soc. e 19 Psicologia 

 
Faculdades de Ciências, Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Psicologia e Ciências da 
Educação (organização conjunta) 
 
Ciências da Saúde * 
Organizada conjuntamente pelas Faculdades de Ciências, Medicina, Medicina Dentária, 
Farmácia e Psicologia e Ciências da Educação. 
 
02 Biologia e Geologia (B) e 07 Física e Química (Q) 

 
Cumprido o primeiro ciclo de estudos, os licenciados terão a opção de seguir uma formação 
especializada em ciências da saúde (a título de exemplo, a Universidade de Lisboa por si só 
dispõe de uma ampla diversidade de segundos ciclos de especialidade em Ciências da Saúde nas 
cinco faculdades promotoras desta iniciativa). 
São cada vez maiores as exigências numa área de conhecimento em franca expansão e cuja 
procura social se prevê crescente no decorrer deste século, fruto de um envelhecimento 
acentuado da população e de uma cada vez maior intolerância perante a degradação das 
condições de vida e bem-estar. 
A formação transversal em Ciências da Saúde é muito rara em Portugal, não tendo até agora sido 
criada nenhuma licenciatura semelhante. 
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2. Condições de acesso e candidatura 
Frequentar a Universidade de Lisboa depende de um acto a que se dá o nome de matrícula. Esta matrícula 
está sujeita ao regime de numerus clausus fixado anualmente. O preenchimento das vagas é feito através 
do Concurso Nacional, organizado pela Direcção-Geral do Ensino Superior do Ministério da Ciência, 
Inovação e Ensino Superior, e pelos Concursos Especiais, organizados pela Universidade de Lisboa. As 
habilitações e as condições de acesso aos cursos da Universidade de Lisboa são as fixadas no Guia da 
Candidatura - Acesso ao Ensino Superior Público. 
 
Concurso Nacional 

Contingente Geral – 1ª fase 
Pode candidatar-se à matrícula e inscrição na UL, e ao abrigo da Portaria nº766-B/2007, de 6 de 
Julho, o estudante que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

 
Ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; 
Fazer prova de capacidade para a frequência do ensino superior; 
Ter realizado as provas de ingresso fixadas para o par estabelecimento/curso a que se 
candidata; 
Ter obtido nas provas de ingresso fixadas para esse par estabelecimento/curso a 
classificação mínima; 
Ter satisfeito e/ou realizado, conforme os casos, os pré-requisitos fixados para ingresso 
nesse par estabelecimento/curso; 
Ter obtido, na nota de candidatura, a classificação mínima exigida.  

  
Contingentes Especiais – 1ª fase  
Pode candidatar-se a contingente especial, e ao abrigo da mesma Portaria, o estudante que se 
encontre numa das seguintes situações: 

 
Candidato oriundo da Região Autónoma dos Açores, com 3,5 % das vagas fixadas para 
a 1ª fase; 
Candidato oriundo da Região Autónoma da Madeira, 3,5 % das vagas fixadas para a 1º 
fase; 
Candidato emigrante português e familiares que com ele residam, com 7 % das vagas 
fixadas para a 1ª fase; 
Candidato que se encontre a prestar serviço militar efectivo no regime de contrato, com 
2,5 % das vagas fixadas para a 1ª fase; 
Candidatos portadores de deficiência física ou sensorial, com o maior dos seguintes 
valores: 2 % das vagas fixadas para a 1ª fase, ou duas vagas. 

 
Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior  
Pode candidatar-se aos concursos especiais de acesso: 
 

Candidatos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 (Decreto-Lei nº64/2006, de 21 de Março 
e Regulamento de acesso e creditação das qualificações dos Maiores de 23 Anos – publicado em  
Diário da República, 2ª série, nº 235 de 7 de Dezembro de 2006) 
 
Titulares de cursos superiores, pós-secundários e médios (Decreto-Lei nº393-B/99, de 2 de 
Outubro, regulado pela Portaria nº854-A/99, de 4 de Outubro). 
 
Regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso (Portaria nº401/2007, de 5 de Abril e 
Regulamento da Universidade de Lisboa – publicado em Diário da República, 2ª série, nº 142 de 
25 de Julho de 2007). 
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3. Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores (2006/2007) 
 
Médias e Vagas 
 

Nota de Candidatura do último 
colocado pelo contingente geral 

Vagas Faculdades/Licenciaturas 

1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 
 

5302 Faculdade de Belas-Artes 
1079 Arte e Multimédia 158,0 178,5 44 0 
1080 Design de Comunicação 171,0 180,5 44 4 
1081 Design de Equipamento 157,5 - 44 - 
1083 Escultura 138,0 156,5 44 9 
1086 Pintura 152,5 181,0 44 1 
0702 Faculdade de Direito 
0153 Direito* 113,0 107,5 550 109 
0701 Faculdade de Ciências 
9011 Biologia * 144,0 153,5 180 13 
9015 Bioquímica * 143,5 147,0 65 9 
9115 Engenharia Geográfica 
* 

116,5 111,5 40 31 

9119 Engenharia Informática 
* 

107,0 123,0 90 24 

9381 Estatística Aplicada * 108,0 121,0 40 37 
9141 Física * - - 35 - 
9146 Geologia * 105,0 105,0 100 46 
9209 Matemática * 111,5 111,5 50 39 
9385 Matemática Aplicada * 110,5 107,0 40 25 
9212 Meteorologia, 
Oceanografia e Geofísica * 

- - 30 - 

9486 Química + Química 
Tecnológica * 

109,0 107,5 85 37 

9250 Tecnologias de 
Informação e Comunicação * 

117,5 131,5 40 9 

9845 Engenharia Biomédica e 
Biofísica * [mestrado 
integrado]  

- - 30 - 

9811 Engenharia da Energia 
e do Ambiente* [mestrado 
integrado] 

- - 70 - 

0703 Faculdade de Farmácia 
9494 Ciências Farmacêuticas 
* [mestrado integrado] 

163,5 164,3 209 20 

0704 Faculdade de Letras 
9006 Arqueologia * 104,0 109,5 40 15 
9025 Ciências da Cultura * 143,0 138,5 40 10 
9040 Ciências da Linguagem 
* 

109,8 105,5 50 34 

9131 Estudos Africanos * 115,0 119,0 20 5 
9132 Estudos Artísticos * 130,5 138,0 40 5 
9133 Estudos Clássicos * 128,0  20 18 
9135 Estudos Europeus * 130,0 127,0 50 9 
9138 Estudos Portugueses e 
Lusófonos * 

109,5 106,5 65 49 

9139 Filosofia * 100,5 106,0 70 35 
9143 Geografia * 103,0 102,5 140 47 
9181 História * 100,0 103,5 61 25 
9182 História da Arte * 106,5 105,5 40 27 
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Línguas, Literaturas e 
Culturas * 

    

9202 var. em Estudos 
Portugueses e Românicos  

107,0 113,0 100 97 

9198 variante em Artes e 
Culturas Comparadas  

108,0 108,5 30 20 

9199 variante em Estudos 
Anglísticos 

110,0 108,5 60 52 

9200 variante em Estudos 
Germânicos 

112,5 101,5 40 30 

9201 variante em Estudos 
Norte-Americanos 

109,5 105,5 30 22 

9203 variante em Línguas 
Modernas 

109,3 105,8 110 95 

9252 Tradução* 117,3 109,8 45 14 
0705 Faculdade de Medicina 
0580 Medicina * 177,5 184,0 295 1 
9822 Ciências da Saúde * - - 80 - 
6600 Faculdade de Medicina Dentária 
0583 Medicina Dentária * 
[mestrado integrado] 

173,5 176,8 60 4 

9791 Prótese Dentária * 131,0 121,5 33 13 
9556 Higiene Oral * 141,5 142,0 36 15 
0706 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
9026 Ciências da Educação * 108,0 106,8 90 30 
9555 Psicologia * [mestrado 
integrado] 

147,0 146,0 140 16 

* Curso organizado de acordo com o Processo de Bolonha      
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4. Apoio financeiro 
 
Serviços de Acção Social 
 
Os Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa (SASUL) têm, por finalidade, favorecer o acesso 
a esta Universidade e à prática de uma frequência bem sucedida a todos os seus estudantes, com 
discriminação positiva em relação aos economicamente carenciados e/ou deslocados, garantindo que 
nenhum será excluído da Universidade de Lisboa por incapacidade financeira. 
 
Neste sentido, os SASUL concedem apoios sociais de forma directa - bolsas de estudo - ou indirecta 
através do acesso à alimentação, ao alojamento, a serviços de saúde e a outros apoios educativos, a par do 
apoio a actividades culturais e desportivas. 
 
Podem aceder a este tipo de apoio os seguintes estudantes:  
 
- Portugueses ou nacionais dos estados membros da comunidade europeia ou apátridas, ou beneficiários 
do estatuto de refugiado político ou estrangeiros provenientes de países com os quais hajam sido 
celebrados acordos de cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios ou de estados cuja lei, em 
igualdade de circunstâncias, conceda igual tratamento aos estudantes portugueses; 
 
- Estarem ou pretenderem estar matriculados e inscritos em estabelecimento e curso de ensino superior 
público, no ano lectivo para que solicitam a bolsa; 
 
- Não serem titulares de licenciatura ou equivalência; 
 
- Não serem titulares de bacharelato ou equivalência, excepto dos cursos integrados de bacharelato e de 
estudos superiores especializados, destinados à formação de professores do ensino básico e dos cursos de 
estudos superiores especializados, quando o ingresso nos mesmos tenha tido lugar com a titularidade de 
cursos de bacharelato, que com eles formem um conjunto coerente que conduza, nos termos do nº7, do 
artigo 13º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, na redacção anterior à 
Lei nº 115/97, de 19 de Setembro), à atribuição do grau de licenciado.  
 

Bolsas de Estudo 
 
Em cada ano lectivo * podem candidatar-se à atribuição de bolsa de estudo e alojamento em 
residência universitária, os estudantes que estão ou venham a estar matriculados em qualquer 
uma das faculdades da Universidade de Lisboa, nas seguintes condições:  
   
- Sejam de nacionalidade portuguesa;  
- Sejam dos estados membros da União Europeia;  
- Sejam apátridas ou beneficiem do estatuto de refugiados políticos;  
- Sejam estrangeiros provenientes de países com os quais hajam sido celebrados acordos de 
cooperação prevendo a aplicação de tais benefícios ou Estados cuja lei, em igualdade de 
circunstâncias, conceda igual tratamento aos estudantes portugueses;  
- Não sejam titulares de bacharelato, licenciatura ou mestrado, nos termos do despacho 
4183/2007, de 6 de Março de 2007;  
- Sejam economicamente carenciados 

 
* Para o ano lectivo de 2007/2008 a candidatura é obrigatoriamente feita on-line. 
 
Alojamento | Residências Universitárias 
 
Os SASUL concedem alojamento a:  
 

- Alunos Bolseiros deslocados – mensalidade cobrada com o pagamento da bolsa, € 
57.88/Mês (15,00% do SMN); 
   

- Alunos com candidatura a bolsa recusada, deslocados do agregado (pedidos atendidos 
em função das vagas existentes) - O pagamento é efectuado pelos próprios alunos, € 100.00/Mês 
(26% do SMN). 
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- Alunos provenientes de programas Erasmus, IPAD (Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvmento), Instituto Camões entre outros.  
 
Para as duas primeiras situações, os alunos devem proceder à candidatura a benefícios sociais.  
 
⇒ Programa LLP/Erasmus (40 lugares) 
Alunos oriundos da Europa. O alojamento é pedido directamente na Faculdade que vêm 
frequentar. Cabe à Divisão de Relações Externas, através do sector de Relações Internacionais, a 
Gestão dos lugares ao abrigo desse Programa. O pagamento é efectuado pelos próprios alunos – 
€ 85,00/Mês (22,00% SMN).  
 
⇒ IPAD - Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento - www.ipad.mne.gov.pt (17 

lugares) 
Alunos oriundos, na sua grande maioria, dos PALOP, mas que também podem ser de outros 
Países. Os pedidos de alojamento devem ser solicitados directamente àquele Instituto – Av. da 
Liberdade 192 – 2º andar, 1250-147 Lisboa (geral@ipad.mne.gov.pt). O pagamento é efectuado 
pelo IPAD – € 85,00/Mês (22,00% SMN). 
 
⇒ Instituto Camões – www.instituto-camoes.pt (15 lugares) 
Alunos oriundos, na sua maioria, dos PALOP mas também de outras proveniências. Os pedidos 
devem ser feitos directamente àquele Instituto – Rua Rodrigues Sampaio 113, 1150-279 Lisboa, 
Telefone: 213 109 100, Fax: 213 109 107 (geral@instituto-camoes.pt). O pagamento é efectuado 
pelos próprios alunos – € 85,00/Mês (22,00% SMN).  
 
⇒ Outras situações e Cursos de Verão da Faculdade de Letras (5 lugares) 
 
Eventualmente podem ser alojados os estudantes que sejam autorizados por parte dos Serviços, 
mediante pedido individual ou das Instituições interessadas e após a análise individual do 
mesmo. O pagamento é efectuado pelos próprios alunos e/ou pelas Instituições que o solicitaram 
– € 173.00/Mês (45,00% SMN) ou € 8.90/dia (2,30% SMN). 

 
Alimentação | Refeitórios 
 
A UL disponibiliza 5 refeitórios que oferecem um serviço de alimentação diversificado a preços 
reduzidos e entre o qual se pode encontrar um serviço macrobiótico, bem como o serviço de bar. 
A refeição completa custa cerca de 2 euros – para estudantes e é composta por sopa, prato 
principal, água, sumo, chá ou leite, fruta ou sobremesa e pão.  
 
Para aceder aos refeitórios dos SASUL é necessário possuir o Cartão dos SASUL de acesso aos 
Refeitórios a adquirir junto dos serviços, sendo necessários os seguintes documentos: 1 
fotografia, bilhete de identidade, documento oficial comprovativo da matrícula devidamente 
assinado, datado e carimbado e o pagamento da importância de € 2,60, correspondente a 0,67% 
do SMN.  

 
Saúde | Centro de Saúde  
 
Os alunos da Universidade de Lisboa têm também acesso ao Centro Saúde Escolar, mediante 
apresentação do Cartão de Estudante. Para efeitos de exames complementares de diagnóstico 
será indispensável a apresentação do cartão da Segurança Social ou de outro sistema de saúde.  
 
O Centro de Saúde Escolar contempla as seguintes especialidades: Enfermagem, Clínica Geral, 
Ginecologia, Psicologia e Psiquiatria. Para mais informações acerca do horário de atendimento e 
marcação de consultas, é favor contactar o sítio dos SASUL. As consultas destinam-se à 
comunidade estudantil cujo custo se situa entre os 2, 50 euros e os 5, 50 euros, de acordo com a 
especialidade. Os serviços de enfermagem para os estudantes custam entre 1, 50 e 2, 50 euros. 
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Outros benefícios sociais 
 
Apoio à infância 
 
A UL dispõe de um Jardim de Infância acessível, cada ano lectivo, a crianças que reúnam as 
seguintes condições: 
 
- Sejam filhos de estudantes da Universidade de Lisboa e ainda das Universidades Técnica ou 
Nova de Lisboa e do Instituto Politécnico de Lisboa, que frequentem cursos de licenciatura, 
mestrado ou doutoramento; 
- Sejam filhos de funcionários dos SASUL, da Universidade de Lisboa, Universidades Técnica e 
Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de Lisboa, ou dos respectivos Serviços de Acção Social; 
- Terem idades entre os 9 meses e a idade de entrada no ensino básico. Para o ano lectivo de 
2006/2007 podem candidatar-se as crianças nascidas até final do ano de 2005. 
 
Excepcionalmente, e caso haja vagas disponíveis, poderão ser admitidas crianças nascidas até 
final de Março de 2006. 
 
As candidaturas decorrem nos meses de Abril a Julho de cada ano. 

 
Desporto | Gabinete de Desporto 
 
O Gabinete de Desporto é o espaço de promoção e desenvolvimento desportivo da UL, funciona 
no Refeitório I e tem diversas actividades desportivas abertas fundamentalmente aos estudantes 
da UL.  
 
Na área do Desporto de Recreação e Lazer, destacam-se as excelentes condições da Sala de 
Fitness, anexa ao Refeitório I, onde se pode praticar Hip-Hop, Yoga, Taekwondo, Capoeira, 
Aeróbica, Localizada entre outras especificidades do Fitness. Actividades extra como Desportos 
Aventura, Caminhadas, Torneios Internos, Canoagem são também organizadas com frequência. 
 
Na área do Desporto de Competição é ainda possível representar a UL nos Campeonatos 
Nacionais Universitários de diversas modalidades como o Futsal, Andebol, Ténis de Mesa, 
Badminton, Xadrez, entre outras. 

 
Serviços de procuradoria 
 
Os Serviços de Procuradoria dos SASUL destinam-se a estudantes da UL que através de 
procuração passada aos SASUL podem beneficiam dos seguintes serviços:  
 
- Inscrições na Universidade  
- Matrículas  
- Marcação de Exames  
- Obtenção de certidões de cursos efectuados  
- Pagamento de propinas  
- Outros serviços não especificados  
 
O valor de inscrição neste Serviço é de € 17,00 (4,41% do SMN), acrescido de € 8,00 (2,07% do 
SMN) para despesas de portes de correio e telefone. 

 
 

Bolsas de estudo por mérito 
 

A UL atribui bolsas de estudo por mérito aos alunos que, no ano lectivo anterior, obtiveram 
melhor classificação no conjunto de disciplinas que compõem um ano curricular completo ou 
sejam consideradas equivalentes a este pelo Conselho Científico. 
 
Estas Bolsas são entregues anualmente, numa cerimónia realizada na Reitoria da UL e é 
presidida pelo Reitor. 
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Outros apoios 
 
Bolsas de Louvor Santander Totta/ UL 
 
Um protocolo de cooperação e desenvolvimento celebrado entre estas duas entidades permite 
que, em cada faculdade da UL, os estudantes que mostrem aproveitamento escolar excepcional 
sejam premiados. 
 
O critério de atribuição de bolsas é o de uma bolsa por, aproximadamente, mil alunos, podendo 
totalizar um número de vinte bolsas e cabendo, no mínimo, uma a cada faculdade. 
 
Estas bolsas são entregues anualmente, numa cerimónia realizada na Reitoria da UL e é presidida 
pelo Reitor. 
 
Entidades diversas 
 
Para além dos apoios concedidos no âmbito dos SASUL, os estudantes da UL podem ainda 
recorrer a outro tipo de apoios, como bolsas de estudo, ajudas financeiras ou outro tipo de 
incentivos, disponibilizados por entidades públicas e privadas e com vista ao desenvolvimento 
das dimensões educativa, social, profissional e científica do país. De seguida indicam-se alguns 
dos apoios a que os estudantes podem candidatar-se durante a licenciatura. 
 

Instituição Contacto 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

www.gulbenkian.pt 
 

Fundação Cidade de 
Lisboa 

Rua do Campo Grande, 380 
1700-097 Lisboa 
Tel. 217 568 241 

Fundação Rotária 
Portuguesa 

www.frp.pt 
 

        A lista de entidades que atribuem bolsas de estudo não se esgota nas indicadas no 
quadro. 
 
Empréstimos da banca 
 
Uma forma de financiar um curso superior é através de um crédito bancário. Os bancos 
concedem empréstimos específicos para o financiamento dos estudos superiores, devendo 
avaliar-se criteriosamente as alternativas disponíveis no mercado, prestando particular atenção às 
condições referentes a prazos e/ou a taxas de juro praticadas. 
 
As propostas do sistema bancário, em matéria de crédito para estudantes do Ensino Superior, são 
vastas e inclui: 
 
- O financiamento do curso superior para portadores de cartão do banco. 
 
- Empréstimos para o pagamento de propinas, nomeadamente para alunos de instituições com as 
quais a entidade bancária mantém protocolos. 
 
- Empréstimos genéricos a jovens para vários tipos de actividades, incluindo os estudos. 

 
As condições oferecidas diferem de banco para banco. Em geral não impõe um limite de idade, 
mas alguns empréstimos têm essa restrição. Em muitos casos é exigido um fiador. Os valores 
concedidos variam desde os 1000 euros, ou menos, até aos 30.000 euros, podendo ser superior 
caso o crédito seja destinado a estudos no estrangeiro. Os prazos para a liquidação dos 
empréstimos variam entre 1 e 11 anos e as taxas de juro também diferem, com alguns bancos a 
praticarem taxas mais baixas em função do rendimento anual escolar, privilegiando os alunos 
excelentes. 
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Câmaras Municipais 
 
A legislação portuguesa consagra o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolares (art. 261º da Constituição e art. 64º nº 4 alínea c) da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro), e as autarquias locais concedem algum apoio na concretização de um curso de 
ensino superior, enquanto objectivo fundamental das respectivas políticas educativas. 
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5. Matrícula e Inscrição 
 
A matrícula, acto pelo qual o aluno dá entrada na Universidade, realiza-se em simultâneo com a primeira 
inscrição, sendo efectuada na respectiva Faculdade da UL, pelo próprio ou seu procurador. O prazo para a 
matrícula é fixado anualmente por despacho do Ministro da Educação. Não é permitida a matrícula 
simultânea num estabelecimento de Ensino Superior dependente do Ministério da Educação e noutro 
estabelecimento de ensino público, ou num estabelecimento de ensino superior particular ou cooperativo. 
 
A inscrição é o acto pelo qual o aluno fica em condições de frequentar as diversas disciplinas em que se 
inscreve, desde que a matrícula seja considerada válida na UL. Os prazos de inscrição são fixados no 
calendário escolar do respectivo ano lectivo. 
  
Documentos necessários para a matrícula: 
 
- Boletim de inscrição devidamente preenchido; 
- Modelo 1715 (Imprensa Nacional) devidamente preenchido; 
- Bilhete de identidade; 
- Boletim individual de saúde (vacina anti-tetânica em dia); 
- Prova de ter efectuado o rastreio anti-tuberculose; 
- Fotografias actualizadas.  
  
A inscrição só pode ser anulada a requerimento do aluno. No caso de não pagamento das propinas ou de 
não apresentação de documentação no prazo fixado, será suspensa a matrícula e inscrição anual. 
 
Valor das Propinas para Formação Inicial - 2006/2007 [em actualização] 
 

Faculdades Valor da propina (euros) 
Letras 570 
Direito 900 
Medicina 920,17 
Ciências 920 
Farmácia 920,17 
Psicologia e Ciências da Educação 768 
Belas-Artes 920,17 
Medicina Dentária 920,17 
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6. O Ensino 
 
O ensino na UL é fundamentalmente administrado em regime diurno, sendo que a Faculdade de Direito 
lecciona a licenciatura em Direito também em regime pós-laboral. 
 
As aulas dividem-se em cargas horárias teóricas, práticas e laboratoriais, organizadas de acordo com a 
área de estudo. 
 
O regime de presenças funciona de acordo com o tipo de aula, sendo que usualmente não se aplica o 
regime presencial às aulas teóricas. 
 
O regime presencial também não se aplica, independentemente do tipo de aula, aos trabalhadores-
estudantes comprovados. Para mais informações sobre as regalias concedidas a este tipo de estudantes é 
favor consultar o Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, Subsecção VIII) e a sua 
regulamentação (Lei n.º35/2004, de 29 de Julho). 
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7. Calendário de Ingresso 
 
 

Início Fim Acção 

06 de Julho 06 de Julho Afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames nacionais. 

- 13 de Julho Apresentação à CNAES de propostas para a realização de uma época 
especial de pré-requisitos. 

09 de Julho 13 de Julho 

Apresentação da candidatura à 1ª fase do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior: estudantes que reuniram as condições de 
candidatura após a afixação dos resultados da 1.ª fase dos exames 
nacionais (2). 

12 de Julho 17 de Julho 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. 

27 de Julho 27 de Julho Afixação dos resultados da 2ª fase dos exames nacionais. 

27 de Julho 03 de Agosto 

Apresentação da candidatura à 1ª fase do concurso nacional de acesso 
ao ensino superior: estudantes que, nos termos da lei, só reuniram as 
condições de candidatura após a afixação dos resultados da 2.ª fase 
dos exames nacionais. 

10 de Agosto 10 de Agosto Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 1.ª fase. 

31 de Agosto 31 de Agosto Afixação dos resultados da reapreciação dos exames da 2.ª fase. 

17 de Setembro 17 de Setembro Afixação do resultado da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao 
ensino superior. 

17 de Setembro 21 de Setembro Matrícula no ensino superior dos estudantes colocados na 1.ª fase do 
concurso nacional. 

17 de Setembro 21 de Setembro Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de 
acesso ao ensino superior. 

15 de Outubro 15 de Outubro Afixação do resultado da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao 
ensino superior. 

15 de Outubro 19 de Outubro Matrícula e inscrição no ensino superior dos estudantes colocados na 
2.ª fase do concurso nacional. 

 
(2) Os estudantes que embora tenham condições de apresentação da candidatura de 09/07 a 13/07, não a 
tenham apresentado, podem ainda fazê-lo de 27/07 a 03/08. 
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8. Estudo, Formação e Trabalho 
 
Estudar no Ensino Superior 
 
A organização do ensino superior | Processo de Bolonha 
A Declaração de Bolonha subscrita em Junho de 1999 por 29 Estados Europeus, incluindo Portugal, e 
entretanto já adoptada por mais países, define um conjunto de passos e medidas a dar pelos diferentes 
sistemas europeus de Ensino Superior, tendo em vista a harmonização dos mesmos. 
 
Assim, os signatários da Declaração de Bolonha comprometeram-se a, até 2010, coordenar as diferentes 
políticas de ensino de modo a que se tornem equivalentes e facilmente comparáveis, de forma a promover 
a construção do Espaço Europeu do Ensino Superior. Este pretende ser para os estudantes europeus e de 
países terceiros um espaço atractivo e de competitividade, que promova a coesão europeia nomeadamente 
através da empregabilidade dos diplomados, que vêem agora as suas habilitações reconhecidas, o que 
facilita a mobilidade de estudantes e profissionais. Os vários Sistemas Europeus de Ensino Superior 
comprometem-se assim a delinear o Espaço Europeu de Ensino Superior, globalmente harmonizado. 
 
A UL tem vindo a proceder às reestruturações curriculares e organizacionais subjacentes à criação do 
Espaço Europeu do Ensino Superior.  
 
Programas de incentivo à mobilidade 
Os estudantes do ensino superior português podem estudar noutros Estados-membros, gozando de 
igualdade de direitos face aos cidadãos do país de acolhimento em matéria de residência e de 
reconhecimento académico e profissional, relativamente aos diplomas e períodos de estudos realizados. 
Existem como tal diversos programas que incentivam este tipo de mobilidade, designadamente durante a 
licenciatura. 
 
O Programa Lifelong Learning Programme (LLP), em substituição dos Programas Socrates, Leonardo da 
Vinci and eLearning, a desenvolver-se entre1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, destina-se a 
contribuir, através da aprendizagem ao longo da vida, para o desenvolvimento da Comunidade, enquanto 
sociedade de conhecimento avançada, caracterizada por um crescimento económico sustentável e por uma 
maior coesão social. Tendo em vista a concretização dos objectivos específicos do Programa, são 
desenvolvidos os programas sectoriais Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig, e o programa 
transversal Jean Monnet. 
 
Programa Erasmus 
A vertente mais conhecida deste programa prende-se com a mobilidade de estudantes que têm o objectivo 
de realizar estudos ou formações nos Estados-Membros em estabelecimentos de ensino superior, bem 
como estágios em empresas, em centros de formação e de investigação ou noutros organismos.  
 
O Erasmus oferece aos estudantes de um estabelecimento de ensino superior a possibilidade de realizar 
um período de estudos num estabelecimento de outro Estado elegível. O período de estudos, que não pode 
ser inferior a três meses nem superior a um ano, deve constituir parte integrante do programa de estudos, 
devendo o programa de estudos ser objecto de pleno reconhecimento académico por parte da universidade 
de origem. 
 
Em certos casos o estudante pode beneficiar de um bolsa de mobilidade Erasmus. As bolsas Erasmus não 
são bolsas de estudo; são bolsas de mobilidade e destinam-se a auxiliar nas despesas de viagem e 
subsistência (alojamento e alimentação). 
  
Os estudantes interessados em candidatar-se no âmbito do Erasmus devem contactar os 
Gabinetes/Coordenadores Erasmus das respectivas Faculdades, a fim de se informarem quanto aos 
critérios de elegibilidade, prazos e outras questões práticas. 
 
Trabalhar e estudar 
Trabalhar e estudar é já uma realidade comum para muitos alunos do Ensino Superior. A necessidade de 
contribuir para a autonomia financeira, não só representa para o estudante um alargamento de 
competências, nomeadamente práticas, mas também uma aquisição de instrumentos socioprofissionais 
que o colocam numa posição mais vantajosa no acesso ao emprego. Neste sentido, o de permitir que cada 
vez mais estudantes do ensino superior possam trabalhar e estudar em simultâneo, bem como o reverso, 
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permitir que cada vez mais trabalhadores possam adquirir formação académica, aplica-se um regime 
especial de acesso que valoriza e credencia a experiência profissional e um conjunto de benefícios que 
contemplam condições específicas de trabalho e estudo. 
 

Trabalhador-Estudante | Lei nº35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta o Código do 
Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto)  
Considera-se trabalhador-estudante, todo aquele que trabalhe por conta de outrem, 
independentemente do vínculo laboral ser público ou privado, frequentando em simultâneo 
qualquer nível do ensino oficial ou equivalente, incluindo cursos de pós-graduação, realização de 
mestrados ou doutoramentos em instituições públicas, particulares ou cooperativas. Ficam ainda 
abrangidos os trabalhadores por conta própria e quem frequente cursos de formação profissional 
ou programas de ocupação temporária de jovens, desde que com duração igual ou superior a seis 
meses. Em caso de desemprego involuntário os beneficiários deste estatuto não perdem direito a 
ele. 

 
Benefícios e o que é necessário: 
 

Documentação (pode variar de acordo com o estabelecimento de ensino) 
 
  - Declaração da entidade patronal, com assinatura reconhecida por notário ou, em 
alternativa, assinatura do director geral ou equiparado, e onde devem constar as funções 
desempenhadas ou a categoria profissional do trabalhador, horário de trabalho praticado, data de 
início da actividade e a duração do contrato ou natureza do vínculo que o liga ao organismo onde 
trabalha, caso se trate de funcionário público. A declaração deverá ser feita em papel timbrado 
com assinatura legível e carimbo da firma e terá de ser entregue anualmente no acto da inscrição. 

- Declaração comprovativa da inscrição na respectiva caixa de previdência ou caixa 
geral de aposentações do interessado. 

- Recibo do último vencimento ou último recibo verde emitido. 
 

Prazo  
Em cada ano existe um prazo fixado para a entrega desta documentação, geralmente, até 

Dezembro do ano em curso.  
 

Na UL 
Um dos direitos que lhe assiste é a inscrição não obrigatória em cada ano lectivo em 
todas as disciplinas correspondentes. 
Independentemente do grau de aproveitamento que tenha, poderá sempre inscrever-se 
no mesmo estabelecimento de ensino. 

 
Época de recurso  
O trabalhador estudante pode inscrever-se para avaliação nesta época a todas as 
disciplinas em que esteja legalmente inscrito. 

 
Época especial 
A avaliação nesta época pode ser feita em duas disciplinas em que tenha estado 
legalmente inscrito no ano lectivo anterior. 

 
Avaliação contínua 
Nas disciplinas em que a assiduidade seja parâmetro da avaliação contínua, a pontuação 
que lhe corresponde é distribuída proporcionalmente pelos outros parâmetros. 

 
Regime de Prescrições 
Este regime não se aplica aos trabalhadores estudantes.  

 
Quando cessam os direitos 

 
  - Falta de aproveitamento 

- Se o trabalhador estudante não obtiver aproveitamento em dois anos consequentes ou 
interpolados os seus benefícios terminam. Considera-se aproveitamento escolar transitar de ano 
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ou a aprovação em pelo menos metade das disciplinas em que se tenha matriculado. Quando 
necessário este número pode ser arredondado. 
  - Desistência. Se houver desistência voluntária de disciplinas, este factor será 
considerado falta de aproveitamento a não ser que a causa seja por motivo não imputável ao 
próprio, caso de doença prolongada, cumprimento de obrigações legais, acidente ou gravidez. 

 
No caso de perder as regalias deste regime, poderá pedi-lo de novo no ano seguinte. 

 
No Local de Trabalho 

 
  Horário  

Em função da duração do seu trabalho poderá ter dispensa entre 3 a 6 horas semanais, 
sendo apenas necessário que o horário escolar assim o exija. Além disso não sofrerá 
perda de qualquer retribuição ou regalia. 

 
  Exames  

Terá dois dias para cada prova escrita e outros dois para cada prova oral. No total, por 
cada disciplina para testes ou provas, vai puder usufruir de quatro dias.  

 
Questões legais 

 
  Férias 

Poderão ser seguidas ou, tendo em conta as necessidades escolares, poderá ter 15 dias 
de férias interpoladas. 

 
  Licença sem vencimento 

Poderá ir até um máximo de 10 dias por ano desde que seja requerida com antecedência 
 
  

Maiores de 23 
A UL admite o acesso de candidatos maiores de 23 anos aos seus cursos de licenciatura que, não 
sendo titulares de habilitações de acesso ao ensino superior, façam prova de capacidade para a 
sua frequência. 
 
O Regulamento prevê a realização de provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 
capacidade para a frequência do Ensino Superior de maiores de 23 anos. 
 
Para mais informações deve contactar o Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação das 
Qualificações dos Maiores de 23, podem fazer o download do boletim de candidatura no sítio da 
UL em www.ul.pt. 
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9. Candidatura Online e Área do Candidato 
A candidatura ao Concurso Nacional de Acesso de 2007 pode ser apresentada através do sistema on-line. 
Em alternativa, pode também continuar a ser apresentada nos serviços do acesso correspondentes à área 
de residência do estudante. 
 
Para candidatar-se através do sistema on-line, os estudantes deverão já ter apresentado um pedido de 
atribuição de senha devidamente preenchido na escola secundária onde se inscreveram para os exames 
nacionais, juntamente com o respectivo boletim de inscrição nos exames. 
 
As senhas de acesso foram já enviadas no passado mês de Maio para os contactos fornecidos pelos 
estudantes no modelo de pedido de senha. A partir dessa data é também possível solicitar senhas de 
acesso à candidatura on-line nos Serviços de Acesso ao Ensino Superior existentes nas capitais de distrito. 
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10. Depois da Licenciatura 
Empregabilidade 
 
A elevada qualidade do ensino dos estudantes na Universidade de Lisboa, revela-se mais tarde no facto 
destes licenciados serem muito procurados entre os empregadores. De acordo com estudos regulares 
levados a cabo pela universidade, e de uma maneira geral, 82,2% dos licenciados está empregada. 
 
Em geral, a maioria dos licenciados está satisfeita com o curso, com os conhecimentos adquiridos e com o 
desenvolvimento das capacidades. Outra conclusão importante: 37,6% dos licenciados da Universidade 
de Lisboa começa a trabalhar imediatamente a seguir ao término da licenciatura e 25,2% dos licenciados 
encontra trabalho entre 1 a 6 meses depois de completar a licenciatura, 72% dos licenciados estão 
empregados na área de estudo da graduação e 50,1% dos licenciados continua o contacto com a sua 
faculdade de graduação. 
 
Formação Pós-graduada 
O prosseguimento dos estudos superiores, após a conclusão da Licenciatura constitui uma forma de 
aprofundar os conhecimentos científicos em determinada área, com a correspondente valorização 
académica e pessoal, mas também pode facilitar a entrada na vida activa e permitir a valorização 
profissional, através da progressão na carreira e do acesso a uma melhor remuneração. 
 
Para além dos graus e diplomas conferidos no Ensino Superior, existem outras oportunidades de 
aprendizagem e formação complementar não académica. 
 
O termo “Pós-graduação” refere-se normalmente a cursos não conferentes de grau académico. 
Correspondem habitualmente a especializações com vista ao aprofundamento dos conhecimentos obtidos 
durante a Licenciatura e a oferta é vasta, revestindo-se de características que diferem consoante o curso e 
o estabelecimento de ensino que o oferece. 
 
Nessa óptica, os Mestrados e Doutoramentos também podem ser considerados pós-graduações, mas 
constituem ciclos de estudos superiores que conferem grau académico. Como não são considerados 
formação inicial, estes cursos são normalmente suportados financeiramente pelo estudante, que tem ao 
seu dispor alternativas de financiamento como o crédito bancário e as bolsas atribuídas por diversas 
entidades públicas e privadas. 
 
O Mestrado deve promover a investigação, constituindo-se como uma base para desenvolvimentos e 
aplicações originais. No Ensino universitário, o grau de Mestre é atribuído ao estudante que adquira uma 
especialização de natureza académica enquanto no politécnico deve assegurar-se sobretudo a aquisição de 
uma especialização de natureza profissional. O ciclo de estudos é, normalmente, composto por 90 a 120 
créditos, correspondentes a uma duração de três a quatro semestres. 
 
O Doutoramento exige a elaboração de uma tese original e a frequência eventual de unidades curriculares 
de formação para a investigação. O grau de Doutor é conferido aos estudantes que obtenham aprovação 
no acto público de defesa da referida tese. 
 
Lista de Mestrados, Doutoramentos e Cursos de 2º ciclo da UL – www.ul.pt 
 
* Alguns dos dados disponibilizados no documento são regularmente actualizados nos respectivos Sítios 
das Faculdades, pelo que recomendamos a sua consulta para aceder a informação mais rigorosa. 
 
Bolsas e outros apoios financeiros 
 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 
- Concede Bolsas de Investigação Científica e Tecnológica no âmbito de unidades de 
Investigação e Desenvolvimento e Bolsas de Investigação Científica e Tecnológica no âmbito de 
projectos de investigação. 
 
- Apoia a Agência de Inovação, que oferece por sua vez bolsas para estágios em organizações 
científicas e tecnológicas internacionais, em algumas áreas de investigação. 
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- Atribui Bolsas Individuais de Doutoramento e de Mestrado (neste último caso, por concurso 
público e apenas para Dissertação): 
 

Bolsas de Mestrado (em Portugal ou no estrangeiro): com a duração de um ano, não 
podendo ser renovadas; as candidaturas decorrem entre Janeiro e Maio de cada ano; 
destinam-se a cidadãos nacionais e a portadores de título de residência em território 
nacional. 
 
Bolsas de Doutoramento (em Portugal ou no estrangeiro): de duração anual, prorrogável 
até quatro anos; as candidaturas decorrem entre Janeiro e Maio de cada ano; destinam-
se a cidadãos nacionais e a portadores de título de residência em território nacional, 
cidadãos estrangeiros ou apátridas não residentes em Portugal, desde que a candidatura 
seja apoiada pela instituição nacional de acolhimento. 
 

* A avaliação das candidaturas tem em conta o mérito do estudante, do projecto apresentado e 
das condições de acolhimento. 
 
Outras entidades 
 
Fundação Aga Khan 
www.fakp.pt 
 
British Council 
www.britishcouncil.org/portugal 
 
Fundação Calouste Gulbenkian 
www.gulbenkian.pt 
 
Instituto Camões 
www.instituto-camoes.pt 
 
Fundação Friederich Ebert  
www.fes.de 
 
GRCI Portugal 
Gabinete de Relações Culturais Internacionais 
www.gri.pt 
 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
www.flad.pt 
www.fulbrightportugal.org 
 
National Geographic 
www.nationalgeographic.pt 
 
Fundação Oriente 
www.foriente.pt 
 
Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades 
www.ul.pt 
 
Apoios da Banca 
Os produtos de crédito criados pela banca para os estudantes do Ensino Superior incluem soluções 
também direccionadas especificamente para a continuação dos estudos Pós-Licenciatura, designadamente 
para o financiamento de MBA, Mestrados e Doutoramentos. O valor do empréstimo varia consoante este 
se destine a estudos a realizar em Portugal ou no estrangeiro. 
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Emprego e estágios profissionais  
 

⇒ Estágios 
O estágio constitui uma forma de inserção na vida activa, complementando uma qualificação 
anteriormente adquirida com uma formação prática contextualizada. 
 
Os Licenciados podem conseguir colocações através dos gabinetes de estágios das universidades 
ou institutos frequentados, do programa de Estágios Profissionais do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) e também através das Unidades de Inserção na Vida Activa 
(UNIVA) existentes em muitos estabelecimentos de Ensino Superior, centros de juventude, 
autarquias e associações de desenvolvimento local, entre outros. 
 
As UNIVA encontram-se vocacionadas particularmente para os candidatos ao primeiro emprego, 
fornecendo apoios que promovem a integração profissional, em articulação com os centros de 
emprego. Entre outras competências, divulgam ofertas de emprego e de estágios profissionais. 

 
⇒ Estágios Profissionais do IEFP 
 
Têm por missão a inserção dos jovens na vida activa e a formação em contexto de trabalho, e 
podem facilitar o recrutamento e a integração de jovens quadros nas empresas. Destinam-se a 
jovens à procura do primeiro emprego ou desempregados à procura de novo emprego, com um 
máximo de 30 anos de idade, excepto no caso dos portadores de deficiência. Mais informações 
podem ser obtidas juntos dos Centros de Emprego da área de residência e através de pesquisas 
on-line. 

 
⇒ Emprego 

 
Ofertas de Emprego via IEFP 
O IEFP coloca à disposição a possibilidade de aceder a ofertas de emprego para trabalhar em 
Portugal (através de uma vasta rede de Centros de Emprego) e divulga os concursos para vagas 
na Administração Pública. Informações podem ser obtidas através da consulta do site do IEFP 
www.netemprego.gov.pt/IEFP/index.jspe e do portal do Cidadão www.portaldocidadao.pt. 

 
Bolsa de Emprego Público (BEP) 
A BEP é uma bolsa de emprego para a Administração Pública. No site www.bep.gov.pt é 
possível pesquisar um leque variado de ofertas de emprego e de estágios profissionais, 
nomeadamente no âmbito do Programa PEPAP (Programa de Estágios para a Administração 
Pública). 
 
A apresentação de candidaturas espontâneas e a consulta dos anúncios publicados na 
comunicação social são outras formas de procurar um estágio ou um emprego. Além disso, 
existem outros recursos online para além dos aqui mencionados, como por exemplo as seguintes 
plataformas:  
www.empregos.online.pt 
www.net-empregos.com 

 
O IEFP, os centros de juventude e as UNIVA são algumas das entidades que possuem gabinetes 
especializados para ajuda em diversas matérias, desde o aconselhamento sobre técnicas de 
procura de emprego ou a elaboração correcta de um curriculum vitae. Muitos portais online 
também permitem o acesso a este tipo de informações. 
 
Portais específicos para Emprego Científico 
www.eracareers.pt 
www.degraucientifico.pt 
 
O Diário da República publica anúncios de ofertas de emprego e pode ser consultado em todas as 
bibliotecas públicas, incluindo as das instituições de Ensino Superior e online www.dre.pt. 
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⇒ Mobilidade – Estágios e Emprego noutros países 
 

EURES 
Através dos serviços EURES, o Instituto do Emprego e Formação Profissional pode ajudar todos 
os interessados a procurar oportunidades de emprego noutro país do Espaço Económico Europeu 
ou em países terceiros. Mais informações através do Portal Europeu da Mobilidade Profissional, 
em http://europa.eu.int/eures. 
 
Programa Leonardo Da Vinci 
Programa da União Europeia que atribui bolsas de formação profissional destinadas a jovens 
estudantes, jovens trabalhadores e/ou recém-diplomados, para a realização de estágios em 
empresas e instituições de formação profissional. Mais informações disponíveis online, em 
www.socleo.pt. 

 
Programa Inov-Contacto 
Estágios internacionais para jovens quadros 
www.networkcontacto.com 
www.contactoicep.icep.pt 

 
Concursos/Estágios na União Europeia 
Reper-Portugal 
Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia 
www.reper-portugal.be 
reper@reper-portugal.be 

 
Estágios da Comissão Europeia 
http://europa.eu.int/comm/stages 
 
Vagas e estágios no Conselho da Europa 
www.coe.int/T/E/Human_Resources/jobs 
 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Vagas, concursos, bolsas e estágios para organizações internacionais 
www.min-nestrangeiros.pt/mne 
www.un.int/portugal/unjobs.htm 

 
O EUROPASS é um documento que comprova as competências e qualificações do portador. 
Mais informações podem ser recolhidas junto do Centro Nacional Europass, no site 
http://europass.socleo.pt 

 
⇒ Empreendorismo – Criação do próprio emprego ou empresa 

 
O IEFP dispõe de Centros de Apoio à Criação de Empresas, que proporcionam condições 
técnicas e físicas para um desenvolvimento e crescimento sustentados, com vista à integração no 
mercado com total autonomia. 
 
Através do programa Apoios a Iniciativas Locais de Emprego, o IEFP apoia igualmente 
projectos que dêem lugar à criação de novas entidades, tendo como público-alvo preferencial os 
jovens à procura do primeiro emprego. 
 
Mais informações sobre estes e outros programas podem ser obtidas junto do IEFP, cuja rede de 
centros é pesquisável online, por zona do país ou por morada, em www.iefp.pt. 

 
⇒ Programa PRIME JOVEM 

 
Programa de Apoio à Iniciativa Empresarial Jovem, da Comissão Europeia, disponibiliza aos 
jovens dos 18 aos 35 anos um conjunto de acções e instrumentos destinados a estimular, 
promover e reforçar a capacidade das suas iniciativas empresariais. 
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Portal e formulários de candidatura 
www.prime.min-economia.pt/presentationlayer/prime_Home_00.aspx 
Mais informações podem também ser obtidas junto da Secretaria de Estado da Juventude 
Tel. 214 139 440 
http://juventude.gov.pt/Portal/Programas/PrimeJovem 
info.lisboa@saje2000.pt 

 
Outros endereços online úteis para futuros empreendedores: 
 
IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento 
www.iapmei.pt 
 
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
www.aeportugal.pt 
 
Agência de Inovação 
www.adi.pt 

 
ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 
www.anje.pt 
 
ANE – Associação Nacional das Empresárias 
www.ane.pt 
 
Centros de Formalidades de Empresas 
www.cfe.iapmei.pt 
 
Existem empréstimos especiais vocacionados para quem quer desenvolver uma actividade 
económica mas não tem crédito junto da banca. O endereço online www.microcredito.com.pt é 
um bom ponto de partida. 
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11. FAQs 
A Universidade de Lisboa é uma universidade pública? 
Sim, a Universidade de Lisboa é uma entidade de natureza pública – Estatutos da Universidade de 
Lisboa, Despacho Normativo 144/92 .  
      
Tenho que pagar para frequentar a Universidade? 
Paga-se a inscrição e uma propina anual que pode ser dividida por 3 prestações mensais. Pode 
beneficiar-se de bolsas de estudo atribuídas pelo Estado na sequência da Lei de Bases do Financiamento 
do Ensino Superior. Existem também Bolsas de Mérito para os melhores alunos.   
      
Como é que a Universidade faz a selecção dos candidatos? 
Os candidatos são seriados através do concurso nacional de acesso ao ensino superior – regime geral.  
    
Estou a terminar o 12º ano. Posso candidatar-me à Universidade de Lisboa? 
Sim, assim que tiver completado o ano e desde que tenha também realizado a(s) prova(s) de ingresso 
exigida(s) para o curso que pretende.  Existem ainda licenciaturas que exigem pré-requisitos, cuja 
satisfação é necessária ao processo de candidatura.  
   
Tenho um curso de ensino secundário estrangeiro. Posso candidatar-me à Universidade de Lisboa? 
Pode desde que o curso seja legalmente equivalente ao ensino secundário português. No que se refere às 
provas de ingresso, são admitidos exames finais de disciplinas terminais análogas em substituição dos 
exames das disciplinas do ensino secundário português exigidos como provas de ingresso. Contudo, 
aconselha-se o contacto directo com a Universidade de Lisboa para se certificar que reúne as condições 
de admissão.  
     
Posso candidatar-me a um determinado curso sem ter feito o ensino secundário nessa área? 
Pode desde que realize, em exame nacional, a(s) prova(s) de ingresso exigida(s) para o curso pretendido 
e satisfaça o pré-requisito, se necessário.  
     
É nos Serviços de Acesso ao Ensino Superior que me candidato à Universidade de Lisboa? 
Sim. 
   
Em que altura devo apresentar a minha candidatura? 
Deve consultar o calendário de ingresso que está disponível neste guia e nos Serviços de Acesso ao 
Ensino Superior. Habitualmente as candidaturas realizam-se em Julho.  
   
Como sei que sou admitido? 
Os resultados são afixados e divulgados na Internet em data disponível no calendário de ingresso neste 
guia e nos Serviços de Acesso ao Ensino Superior. 
   
Existem vagas especiais para titulares de um curso superior? 
Existem. Os alunos já titulares de uma licenciatura podem ter acesso ao ensino superior através de 
regimes especiais de acesso. Estes contemplam a mudança de curso, a transferência, o reingresso e os 
titulares de habilitação superior que pretendam ingressar. 
     
Tenho acesso a boas condições técnicas de estudo, como uma biblioteca, computadores, 
laboratórios? 
Sim, a Universidade dispõe de bibliotecas de várias dimensões a funcionar em todos as faculdades e 
institutos. O campus da Universidade de Lisboa é coberto por uma rede wireless com acesso, através de 
portáteis, à Internet e a um conjunto alargado de serviços académicos, de conteúdos de ensino e 
aprendizagem, de recursos informáticos. Existem, ainda, salas e espaços equipados com computadores, 
com acesso à Internet, laboratórios de línguas e de investigação, etc. 
   
Posso beneficiar de programas de intercâmbio com universidades estrangeiras? 
Sim, sobretudo ao abrigo do programa LLP/Erasmus. Os estudantes podem frequentar 1 ou 2 semestres 
do seu curso numa outra Universidade da União Europeia.  
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Tenho oportunidade de realizar algum estágio no fim do curso? 
Sim, em todos os centros da UL funcionam serviços específicos com o objectivo de facilitar a inserção 
profissional dos estudantes (organização de estágios, apresentação de empresas, apoio na elaboração de 
CV).  
           
Quando faço a matrícula tenho de pagar logo a primeira prestação da propina? 
Sim, para se matricular terá de pagar ao mesmo tempo a inscrição e a primeira prestação da propina.  
   
No ano lectivo 2007/08 os cursos estão reorganizados segundo o Processo de Bolonha? 
Sim. A partir do ano lectivo de 2007/08 a maior parte dos cursos da Universidade de Lisboa seguirão o 
novo modelo de organização, de acordo com o Processo de Bolonha. 
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12. Legislação Fundamental 
Os diplomas legais podem ser consultados nos seguintes sítios: 
 
Universidade de Lisboa 
www.ul.pt 
 
Acção Social do Ensino Superior 
www.asocialensinosuperior.pt 
 
Direcção Geral do Ensino Superior 
www.dges.mctes.pt 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
www.mctes.pt 
 
Diário da República 
www.dre.pt 
 
Diplomas Fundamentais  
Lei de Bases do Sistema Educativo - Lei nº46/86, de 14 de Outubro; 
Alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86) - Lei nº115/97, de 19 de Setembro; 
Lei da Autonomia das Universidades - Lei nº108/88, de 24 de Setembro, Decreto-Lei nº170/96, de 19 de 
Setembro e Decreto-Lei nº252/97, de 26 de Setembro; 
Lei de Desenvolvimento e Qualidade do Ensino Superior - Lei nº1/2003, de 6 de Janeiro; 
Estatutos da Universidade de Lisboa (versão revista na reunião da Assembleia da Universidade, em 19 de 
Maio de 1992), homologados pelo Despacho Normativo nº144/92, de 27 de Julho de 1992, do Ministério 
da Educação, publicado no D.R. nº189-I Série B, de 18 de Agosto de 1992.  
  
Financiamento do Ensino Superior, Acção Social e Apoios  
Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público - Lei nº37/2003, de 22 de Agosto; 
Princípios da Política de Acção Social no Ensino Superior - Decreto-Lei nº129/93, de 22 de Abril; 
Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito - Lei nº37/2003, de 22 de Agosto (artº.22º); 
Trabalhador-Estudante - Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, Regulamentada pela Lei 
nº35/2004, de 29 de Julho); 
Dirigente Associativo Estudantil - Lei nº23/2006, de 23 de Junho; 
Estatuto do Atleta de Alta Competição - Decreto-Lei nº125/95, de 31 de Maio e Decreto-Lei nº123/96, de 
10 de Agosto.  
  
Protecção à Maternidade e Paternidade 
Lei nº90/2001, de 20 de Agosto; 
Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, Regulamentada pela Lei nº35/2004, de 29 de 
Julho); 
Artigos 3.º a 8.º e 31.º da Lei nº4/84, de 5 de Abril, com a numeração e redacção constantes do Decreto-
Lei nº70/2000, de 4 de Maio. 
 
Estudante Portador de Deficiência  
Decreto-Lei nº319/91, de 23 de Agosto. 
  
Alunos Militares e Objectores de Consciência  
Pode pedir-se adiamento de provas de selecção ou de incorporação, mediante apresentação de um 
comprovativo de matrícula no ensino superior ou equiparado, que se prolongará até ser completado o 
penúltimo ano do curso, desde que seja comprovada a capacidade de o concluir sem exceder a idade de 
20+N+1 (N= anos de curso); 
Lei nº7/92, de 12 de Maio, regulamenta a objecção de consciência.  
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Estudante  
Decreto-Lei nº400/88, de 9 de Novembro, que regulamenta a Lei nº19/87, de 1 de Junho, consagra o dia 
24 de Março como Dia Nacional do Estudante. 
Lei nº328/97, de 27 de Novembro, define o estatuto de dirigente associativo juvenil.  
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13. Tabela de Emolumentos | 2006 [em actualização] 
 
1. Certidões: 

1.1. De conclusão de curso (bacharelato, licenciatura, 
especialização e mestrado), de provas de aptidão 
pedagógica e capacidade científica, de doutoramento, de 
obtenção do título de agregado e das respectivas 
equivalências legais          16,30 
1.2. De conclusão de curso pós-graduado de especialização 
de duração inferior a um ano lectivo, de Especilização e 
de Formação Avançada         16,30 
1.3. Aptidão, matrícula, inscrições, frequência ou exame 
(aprovação), conduta académica         7,70 
1.4. De narrativa ou de teor         7,70 
1.5. Certidão por fotocópia 

1.5.1. Pela 1ª folha         5,50 
1.5.2. Por cada folha que exceda a 1ª       0,80 

1.6. Cargas horárias e conteúdos programáticos 
1.6.1. Uma disciplina         6,60 
1.6.2. Por cada disciplina a mais        3,30 

1.7. Certidões para candidaturas internacionais: 
1.7.1 Processo completo        227,40 
1.7.2 Por cada cópia oficial a mais       3,30 

1.8 Os preços fixados de 1.1 a 1.4. correspondem a uma só 
lauda: por cada lauda a mais, acresce, por cada uma       0,80 
 
2. Averbamentos           2,30 
 
3 Admissão a provas académicas: 

3.1. Agregação          541,10 
3.2. Doutoramento          324,70 
3.3. Mestrado          162,50 

 
4. Diplomas: 

4.1. Doutoramento          194,90 
4.2. Mestrado          173,20 
4.3.Formação Avançada e de Especialização (Parte escolar do Mestrado)     108,20 
4.4. Curso pós-graduado de Especialização (Especialização)     108,20 
4.5. Ramo Educacional         102,90 
4.6. Licenciatura          102,90 
4.7. Bacharelato          92,20 

 
5. Melhorias (por disciplina)          5,50 
 
6. Autorização de mudança de turma         6,60 
 
7. Inscrição de alunos extraordinários valor igual ao das propinas de licenciatura 
 
8. Processos de equivalência e reconhecimento de grau: 

8.1. Doutoramento          595,30 
8.2. Mestrado          487,10 
8.3. Licenciatura          432,90 
8.4. Equivalência por disciplina, até ao valor máximo indicado em 8.3.    32,50 

 
9. Pedido de registo de graus abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 216/97, de 18 de Agosto    178,60 
 
10. Candidaturas: 

10.1. Regimes de reingresso, transferência e mudanças de curso      48,80 
10.2. Concursos especiais de acesso        48,80 

 
11. Pedido de permuta          16,30 
 
12. Prática de actos fora de prazo 

12.1. Nos primeiros 15 dias         16,30 
12.2. De 15 a 30 dias          32,50 
12.3. Superior a 30 dias         65,00 

 
13. Taxa de urgência - os actos requeridos em 1. Poderão ser executados, em princípio, no prazo máximo de 2 dias, mediante 
o pagamento de uma taxa de valor igual ao do acto requerido. 
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Notas 
 
1. A presente tabela será administrativamente actualizada no início de cada ano à taxa de inflação fornecida pelo Instituto 
Nacional de Estatística, com arredondamento à dezena de cêntimos imediatamente superior, e será aplicada a partir do dia 
imediato ao da sua publicação no Diário da República. 
 
2. Sem prejuízo de outros eventuais casos protegidos pela lei, ficam isentas de pagamento de emolumentos as certidões destinadas 
exclusivamente a fins de IRS, ADSE, segurança social, prestações familiares, militares, passes sociais e bolsas de estudo. 
 
3. Estão isentos do pagamento dos emolumentos referidos no nº3 e no nº8 os docentes e investigadores da Universidade de Lisboa 
que, nos termos dos respectivos estatutos, careçam da admissão a estas provas ou da equivalência ou reconhecimento de grau para 
promoção na carreira. 
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14. Contactos Úteis 
Universidade de Lisboa 
  
Direcção de Serviços Académicos 
Alameda da Universidade - 1649 - 004 Lisboa 
Telefone: 217 967 624 | 210 113 400 ext.: 19244/19347 
Fax: 217 933 624  
Correio Electrónico: dsa@reitoria.ul.pt  
 
Gabinete de Apoio ao Acesso e Creditação das Qualificações dos Maiores de 23 
Alameda da Universidade - 1649-004 Lisboa 
Telefone: 210 170 117 | 217 967 624 (ext. 19117)  
Correio Electrónico: maiores23@reitoria.ul.pt 

 
Faculdades 
Faculdade de Belas-Artes 
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 2 - 1249-058 Lisboa 
Telefone: 213 252 100  
http://www.fba.ul.pt/ 
 
Faculdade de Ciências 
Cidade Universitária - Edifício C5, Campo Grande - 1749-016 Lisboa 
Telefone: 217 500 000  
http://www.fc.ul.pt/ 
 
Faculdade de Direito 
Alameda da Universidade, Cidade Universitária - 1649-014 Lisboa 
Telefone: 217 984 600  
http://www.fd.ul.pt/ 
 
Faculdade de Farmácia 
Av. das Forças Armadas - 1649-019 Lisboa 
Telefone: 217 946 400  
http://www.ff.ul.pt/ 
 
Faculdade de Letras 
Alameda da Universidade, Cidade Universitária - 1600-214 Lisboa 
Telefone: 217 920 000  
http://www.fl.ul.pt/ 
 
Faculdade de Medicina 
Av. Prof. Egas Moniz - 1649-028 Lisboa 
Telefone: 217 985 100  
http://www.fm.ul.pt/ 
 
Faculdade de Medicina Dentária 
Cidade Universitária - 1649-003 Lisboa 
Telefone: 217 922 600  
http://www.fmd.ul.pt/ 
 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
Alameda da Universidade - 1649-013 Lisboa 
Telefone: 217 943 600  
http://www.fpce.ul.pt/ 
 
Institutos 
Instituto de Ciências Sociais 
Avenida Professor Aníbal de Bettencourt, 9 - 1600-189 Lisboa 
Telefone: 217 804 700  
http://www.ics.ul.pt/ 
 
Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana  
Rua do Instituto Bacteriológico - 1169-110 Lisboa 
Telefone: 218 823 290  
 
Instituto Geofísico do Infante D. Luiz 
Rua da Escola Politécnica, 58 - 1269-102 Lisboa 
Telefone: 213 921 863  
http://www.igidl.ul.pt/ 
 
Instituto de Orientação Profissional 
Rua Trindade Coelho, 21-1º - 1200-470 Lisboa 
Telefone: 213 463 357 | 213 461 944  
http://www.ul.pt/iop/index.htm 
 



39 
 

SASUL 
Avenida da República, 84 - 6º e 7º andar - 1600-205 Lisboa 
Telefone: 217 817 440  
http://www.sasul.pt 
 

Residências Universitárias 
António Aleixo (Masculina)  
Rua Nova de S.Mamede, 7 - 1º E - 1269-118 Lisboa  
Telefone: 213 880 450  
 
Artilharia Um (Mista)  
Rua Artilharia Um, 101 - 1070-012 Lisboa 
Telefone: 213 882 558 | 213 883 866  
 
Campo Grande (Feminina)  
Campo Grande, 292 - 1700-097 Lisboa  
Telefone: 217 570 263  
 
D.Dinis (Feminina)  
Rua Oliveira Martins, 4 - 2º - 1000-212 Lisboa  
Telefone: 217 952 810 | 217 952 811  
 
Egas Moniz (Mista)  
Av. Casal Ribeiro, 21 - 1000-090 Lisboa 
Telefone: 213 549 134  
 
Filipe Folque (Feminina)  
Rua Filipe Folque, 65 - 1050 - 112 Lisboa  
Telefone: 213 532 501  
 
Leite Vasconcelos (Feminina)  
Av. de Berna, 13 - 8º - 1050-036 Lisboa  
Telefone: 217 974 746  
 
Luís Camões (Mista)  
Rua Luís de Camões, 116 - 1300-362 Lisboa  
 
Lumiar (Mista)  
Rua Rainha D.Luísa de Gusmão, 10 - 1600-688 Lisboa  
Telefone: 217 573 590 | 217 572 843  

  
Monte Olivete (Mista)  
Rua da Imprensa nacional, 116 - 1250-127 Lisboa  
Telefone: 213 906 567  
 
Olivais (Feminina)  
Rua Cidade João Belo, 4 - 1º Esq - 1800-086 Lisboa  
Telefone: 218 518 560  
 
Ribeiro Santos (Mista)  
Av. Estados Unidos da América, 67 - 1700-122 Lisboa  
Telefone: 218 480 901 | 218 481 300  
 
Tomás Ribeiro (Masculina)  
Rua Tomás Ribeiro, 89 - 1º - 1050-227 Lisboa  
Telefone: 213 148 184  

 
Refeitórios 
Refeitório I 
Serviço Normal, Macrobiótica, Snack Bar e Bar – 2ª a 6ª feira 
Av. Prof. Gama Pinto – 1649-003 Lisboa 
Telefone: 21 780 39 85 
 
Refeitório II 
Serviço Normal, Macrobiótica e Snack Bar – 2ª a sábado (ao sábado só serve jantares) 
Av. das Forças Armadas – 1649-026 Lisboa 
Telefone: 21 796 2017 | 21 796 3091 
 
Refeitório do Lumiar 
Serviço Normal – 2ª a 6ª feira 
Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, 10C – 1600 Lisboa 
Telefone: 21 759 3430 
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Refeitório da Faculdade de Belas Artes 
Serviço Normal e Macrobiótica – 2ª a 6ª feira 
Largo da Academia de Belas Artes – 1200 Lisboa 
Telefone: 21 342 5160 
 
Refeitório da Faculdade de Ciências 
Serviço Normal – 2ª a 6ª feira 
Edifício C7 – Campo Grande 
Telefone: 21 750 0306 

 
Centro de Saúde Escolar 
Alameda das Linhas de Torres, 78 - 1750-147 Lisboa  
Telefone: 217 576 686/16  

 
Jardim de Infância 
Av. Forças Armadas (Edifício do Refeitório II) -1649-026 Lisboa  
Telefone: 217 962 825 

 
 Gabinete de Desporto 

Av. Professor Gama Pinto (Edifício do Refeitório I - Serviços de Acção Social) - 1649-003 Lisboa 
Telefone: 217 803 981 
www.gabinetededesporto.ul.pt 

 
 Serviços de Procuradoria 
 Av. Professor Gama Pinto (Edifício do Refeitório I – Divisão de Alunos) – 1649-003 Lisboa 
 Telefone: 217 803 980 
 
Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior 
Estrada das Laranjeiras, 197 – 2005 
1649-018 Lisboa 
Telefone: 217 231 000 
www.mctes.pt 
 
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social 
Praça de Londres, 2 
1049-056 Lisboa 
Telefone: 218 441 100 
www.mtss.gov.pt 

 
Direcção Geral do Ensino Superior 

 Av. Duque d’Ávila, 137 
1069-016 Lisboa 
Telefone: 213 126 000 
www.dges.mctes.pt 
 

 
 



 






