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 o dia 31 de Dezembro de 2012 foi publicado em 

Diário da República o decreto-lei que procede à fusão da 

Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. 

Dá-se assim mais um passo, decisivo, para reunir o que a his-

tória não devia ter separado. 

Dizem-nos que esta não é a melhor altura para projectos 

de grande envergadura. Talvez. Não escolhemos este tempo, 

mas é o nosso, e temos a obrigação de o “viver com a inteireza 

do possível”. Sabemos que vamos de mãos dadas com o pe-

rigo; mas se outros se calam, nós não. “Uma nação não pode 

tornar-se céptica a ponto de descrer da própria vida”. 

 

Liberdade para construir uma universidade pública, forte, 

prestigiada, que não se deixe fechar na dicotomia entre “clás-

sica” e “técnica”. Liberdade para juntar ensino e investigação, 

para apostar na pós-graduação, designadamente em áreas de 

fronteira, de cruzamento e de convergência. Liberdade para 

agir num quadro de “autonomia reforçada”, fundamental para 

promover o talento, a mobilidade e a internacionalização.

Não há nada pior do que os discursos que, ao longo dos 

séculos XIX e XX, justificaram o nosso afastamento dos cen-

tros científicos e culturais com as especificidades próprias do 

“homem português”. Teríamos inclinação para intermediários, 

mercadores, mas não para fazermos ciência e criar conheci-

mento ou tecnologia. Isso seria tarefa de outros e as novida-

des, um dia, cá chegariam. 

A futura Universidade de Lisboa é fruto de uma nova cons-

ciência dos portugueses. Queremos afirmar a presença da ci-

ência e do conhecimento na sociedade. Queremos afirmar a 

presença da universidade na cidade e no país. Queremos afir-

mar a nossa presença na Europa e no mundo.

 

Chegou o tempo de pensar Portugal, de levantar Portugal. 

Amanhã já será tarde. Em Abril, começámos uma vida nova e 

não podemos regressar a uma condição antiga. O melhor das 

universidades está na mudança, na criação, na capacidade 

de se renovarem e de assim renovarem a sociedade. É este o 

nosso desígnio. É este o nosso compromisso.

¶

¶
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MENSAGEM     RE ITOR



docentes sem doutoramento

801    

418,1 ETI

docentes com doutoramento

1 207

1 077,5 ETI

pessoal não docente

1 005

999,1 ETI

j  E TI (equ iva lentes a tempo integra l )

diplomas atribuídos 

no último ano (2010/2011)

5 048

2 277

969

1 588

204

10 

2006  •  2007

2007  •  2008

2008  •  2009

2009  •  2010

2010  •  2011

2011  •  2012

16 143

14 350

13 732

13 761

14 207

13 931

5 148

7 511

8 512

9 083

9 549

8 879

21 291

21 861

22 244

22 844

23 756

22 810

1º Ciclo 
(1)

2º e 3º Ciclos 
(2)

Total

total de estudantes

Licenciatura

Cursos de Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Agregação

(1) Licenciatura e 1º ciclo do Mestrado integrado.
(2) 2º Ciclo do Mestrado integrado, Pós-graduações, 
Mestrado e Doutoramento.



 	    Orçamento	  de	  Estado	   	  	  	  	  	  88.578.685,00	  €	  	   52,29%	  

Ciência	   	  	  	  	  	  37.430.245,47	  €	  	   22,09%	  

Propinas	   	  	  	  	  	  22.111.694,86	  €	  	   13,05%	  

Outras	  receitas	  próprias	   	  	  	  	  	  	  	  	  3.595.551,46	  €	  	   2,12%	  

Vendas	  e	  Prestação	  de	  Serviços	   	  	  	  	  	  15.224.330,02	  €	  	   8,99%	  

Investimento	   	  	  	  	  	  	  	  	  2.471.798,00	  €	  	   1,46%	  

Total	   	  	  	  169.412.304,81	  €	  	   100,00%	  

	  

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(aprovado AR)

91

86

86

88

100

89

68

72

91

80

77

79

89

80

60

60

Valores aproximados 
em milhões de euros:

verba do orçamento do estado

(1) (2)

(1) Verba inscrita no Orçamento do Estado
(2) Verba disponível após descontos para a CGA

52,3
%

22%

13
%

2,1%

9%

1,5%



acção social

Os Serviços de Acção Social (SASUL) têm como missão 

contribuir para a frequência e para o sucesso escolar dos 

estudantes da Universidade de Lisboa, prestando uma parti-

cular atenção aos estudantes economicamente mais caren-

ciados e aos que se encontram deslocados da sua residência 

de origem. Os apoios sociais são concedidos de forma direc-

ta, através da atribuição de bolsas de estudo e de auxílios de 

emergência, e de forma indirecta, designadamente através 

de alojamento, serviços de alimentação e acesso a activida-

des desportivas e culturais. Os SASUL dispõem ainda de um 

centro de saúde e de um jardim-de-infância.

bolsas

Devido à actual conjuntura económica do país, além das 

bolsas de estudo financiadas pelo Orçamento do Estado, a 

UL manteve em 2011/2012 a atribuição de Bolsas de mérito 

social e o programa UL - Consciência Social. Estas iniciativas 

são apoiadas através de receitas próprias das Faculdades e 

Institutos, bem como de donativos provenientes de entida-

des externas.

Os SASUL concederam cerca de 131.428 € para Bolsas 

de mérito social, atribuídas a estudantes que participa-

ram em actividades, nomeadamente Núcleo de Desporto, 

Cultura e Bem-estar, na área Alimentar e actividades admi-

nistrativas de vários sectores.

Perante uma situação extraordinária de crise a Universi-

dade de Lisboa, a exemplo do que tem feito com o programa 

UL – Consciência Social, atribuíu uma dotação orçamental su-

plementar para a Acção Social no ano de 2013.

programa alimentação

Durante 2013 haverá um programa inédito de reforço das 

condições que permitam fornecer a todos os estudantes uma 

alimentação adequada. 

Aos estudantes da Universidade de Lisboa passarão a ser 

oferecidas refeições ao preço praticado nas Cantinas da UL, 

em todos os refeitórios e bares concessionados nas Faculda-

des e Institutos, ao mesmo tempo que se efectuarão melho-

rias nas Cantinas da Cidade Universitária e do Campo Grande.

Com a concretização deste programa passarão a ser ofe-

recidas 650.000 refeições por ano, o que traduz um aumen-

to de 50% no número de refeições que estarão disponíveis 

ao preço social de 2,40 € por refeição. Este valor mantém-

-se inalterado há dois anos, tendo em conta a situação social 

vivida no país, e inclui uma refeição completa: sopa, prato 

principal, sobremesa, pão e bebida. 

bolseiros 2011/2012

2 305 estudantes

Valor total das bolsas    4.537 milhões € 

(valor pago directamente aos estudantes pela 

Direcção Geral do Ensino Superior)

alimentação

5 refeitórios

584 855 refeições (refeições servidas em 2011)

Custos totais de exploração    2. 826 milhões €

alojamento

 13 residências universitárias 

(10 arrendadas)  

708 camas

Custos totais de exploração    1. 656 milhões €

desporto

58 actividades e eventos 

3 716 utilizadores

Custos totais de exploração    687. 709 €



 cultura da qualidade é promovida pelo Conselho de 

Garantia da Qualidade, apoiado pelo Gabinete de Garantia 

da Qualidade (www.qualidade.ul .pt) e em estreita colabo-

ração com o Observatório dos Percursos dos Estudantes  

(www.opest.ul .pt).

monitorização e controlo

j Inquérito à empregabilidade dos diplomados.

j Questionário de satisfação do pessoal não docente.

j Caracterização dos estudantes à entrada.

j Avaliação de unidades curriculares.

j Apoio à avaliação de ciclos de estudos (34 ciclos  

de estudos em processo de auto-avaliação  

e avaliação externa).

jornadas Conhecer para Intervir

j Insucesso e Abandono Escolares na UL (Março 2012).

j Rankings e Sistema de Ensino Superior (Maio 2012).

j Intervenção Social no Ensino Superior (Novembro 2012).

participação no projecto internacional 

j Promoting quality culture in higher education 

institutions, coordenação EUA.

rankings

A UL reconhece a importância da avaliação da sua pro-

dução científica e a crescente visibilidade dos rankings in-

ternacionais de instituições de ensino superior.

Após o estudo bibliométrico da década 2000-2009, foi 

criada em parceria com a UTL uma equipa de trabalho em 

torno da ferramenta InCites da Thomson Reuters que anali-

sa a produção científica na Web of Knowledge. A UL e a UTL 

têm também procurado consolidar o conjunto da sua produ-

ção científica junto dos organismos internacionais, de modo 

a assegurar a contabilização completa das suas afiliações e 

o devido lugar nos rankings da nova Universidade de Lisboa.
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 Universidade de Lisboa acolhe investigadores de 

excelência e procura proporcionar as melhores condições 

para o desenvolvimento de investigação competitiva.

Em 2012, foram distinguidas duas investigadoras da UL 

com bolsas do Conselho Europeu de Investigação/European 

Research Council, que premeia investigação mundial de topo 

com recursos que garantem a independência e a sustentabili-

dade das melhores ideias pelas melhores pessoas.

rita marquilhas

ERC Advanced Grant, Faculdade de Letras

maria mota

ERC Starting Grant, Instituto de Medicina Molecular

No concurso Investigador FCT 2012, promovido pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a Universidade de 

Lisboa recebeu 32 posições num total de 155 contratos na-

cionais. Estas contratações asseguram uma renovação cru-

cial do potencial de investigação da universidade, em áreas 

que vão das ciências da saúde aos estudos de teatro, pas-

sando pela biologia, física, química, matemática, linguística, 

literatura, estudos clássicos, geografia, ciências sociais ou 

história das ciências.

O



     UL tem como uma das suas prioridades estraté-

gicas a internacionalização, encarada como vertente indis-

pensável no presente contexto de globalização e celeridade 

na circulação de ideias e saberes. Têm sido estabelecidas 

parcerias com instituições congéneres de todos os con-

tinentes e áreas do saber e dada atenção ao papel que o 

intercâmbio de docentes, alunos e pessoal não docente de-

sempenha no enriquecimento científico e humano do espa-

ço universitário. 

Para além da cooperação a nível europeu, é de assinalar 

a cooperação com o Brasil e com os países asiáticos (em es-

pecial, a China), bem como com os PALOP.

português no mundo

Continua o investimento na protecção e divulgação da 

cultura e da língua portuguesas direccionadas para alunos 

estrangeiros, nomeadamente com o reforço da oferta de 

cursos de português para estrangeiros e a criação na FLUL 

do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.

UE

j Consórcio Erasmus Al Sud – Connecting Regions, 

Creating Worlds – mobilidade de alunos das universidades 

e institutos politécnicos consorciados.

brasil

j Programa de Licenciaturas Internacionais.

j Programa Ciência Sem Fronteiras.

china

j Negociações da Plataforma para o Ensino do Português 

na China.

j Novas parcerias com universidades chinesas: 

Universidade de Pequim, Beijing Insitute of Technology, 

Universidade  Sun YatSen, Universidade de Shenzhen, 

Tianjin Foreign Studies University.

j Dois novos cursos da UL em Macau: Doutoramento 

em Língua e Cultura Portuguesa e Doutoramento em 

Administração Pública, a funcionar no IPM.

j Aprovados o Mestrado e o Doutoramento em  

Estudos Asiáticos, criados em parceria com a Faculdade  

de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.

j Instituto Confúcio: 500 alunos; cursos criados para 

quadros de empresas; concessão de várias bolsas 

de estudo de curta duração e anuais a alunos da UL.

O



2006

2007

2008  •  2009

2009  •  2010

2011

2012

maria odette ferreira

antónio coutinho

filipe duarte santos

jorge gaspar

jorge miranda

eduardo lourenço

 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 pro-

gresso 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 2012, o Prémio foi concedido a Eduardo Lourenço, 

Ensaísta. O júri salientou a contínua, original e profunda re-

flexão desenvolvida por Eduardo Lourenço sobre o significa-

do da cultura e das constantes históricas de Portugal, na sua 

inserção nos espaços mais amplos da Europa e da lusofonia. 

Destaca-se também a obra vasta e rica, capaz de inspirar os 

caminhos do futuro na hora difícil que o país atravessa.

júri do prémio universidade de lisboa 2012

António Nóvoa, Luís Bento dos Santos,  

Eduardo Paz Ferreira, João Marcelino, Jorge Gaspar,  

José Carlos de Vasconcelos, José Pedro Sousa Dias,  

Maria do Carmo Fonseca, Maria João Seixas,  

Paulo Teixeira Pinto, Simonetta Luz Afonso,  

Viriato Soromenho Marques



paul krugman

Norte-Americano.

Prémio Nobel em Ciências Económicas em 2008. 

Professor de Economia na Universidade de Princeton.

Centenary Professor na London School of Economics.

john rankine goody

Norte-Americano.

Professor Emérito de Antropologia Social da Universidade 

de Cambridge e Fellow do St. John´s College.

sir richard john roberts

Britânico. 

Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1993. 

Universidade de Sheffield, Reino Unido.

lei heong iok

Chinês.

Presidente do Instituto Politécnico de Macau.

philippe schmitter

Norte-Americano. 

Professor Emérito da Universidade de Stanford, EUA 

e do Instituto Universitário Europeu.

j Os Reitores das Universidades de Lisboa, Técnica de Lisboa e Nova de Lisboa atribuíram, a 27 de Fevereiro de 2012, o grau de Doutor Honoris Causa a Paul Krugman. 

O
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Jorge Sampaio

1961/1962: Secretário-Geral da RIA 

(Reuniões Inter-Associações)



      1.ª Convenção de Funcionários Não Docentes  foi 

um processo aberto a todos, incluindo colegas de ou tras 

universidades e empresas parceiras que trabalham com a 

Universidade todos os dias.

Mais de 300 pessoas reuniram-se, no último sábado de 

Maio, para pensar a Universidade de forma activa e partici-

pativa. Foram apresentadas mais de uma dezena de comu-

nicações, de funcionários de todas as unidades orgânicas da 

UL, que lançaram a semente da discussão.

Para além das sessões plenárias, os partici pantes pu-

deram participar em workshops, dividi dos por sector de 

actividade, com o objectivo de reu nir os contributos dos 

funcionários para uma visão de futuro da Universidade.

objectivos da iniciativa

j Partilhar a visão dos funcionários não docentes  

para a UL.

j Debater temáticas transversais aos vários serviços  

de suporte ao ensino e à investigação.

j Constituir um espaço de diálogo, de convívio,  

de ideias e de soluções.

j Mostrar o valor das pessoas que, todos os dias, 

contribuem com o seu trabalho e dedicação para  

o bom funcionamento da UL.

j
 T

e
xt

o 
d

e 
D

av
id

 X
av

ie
r





j
 E

xt
ra

ct
o

s 
d

o 
d

is
cu

rs
o

As palavras não mudam a realidade. Mas ajudam-nos a 

pensar, a conversar, a tomar consciência. E a consciência, essa 

sim, pode mudar a realidade.

As minhas primeiras palavras são, por inteiro, para os por-

tugueses que vivem situações de dificuldade e de pobreza, de 

desemprego, que vivem hoje pior do que viviam ontem.

É neles que penso neste 10 de Junho.

É o compromisso com os outros, com o bem de todos, que 

nos torna humanos.

¶

Começa a haver demasiados ‘portugais’ dentro de Portugal. 

Façamos um armistício connosco, e com o país. Mas não 

façamos, uma vez mais, o erro de pensar que a tempestade é 

passageira e que logo virá a bonança. Não virá. Tudo está a 

mudar à nossa volta. E nós também.

Precisamos de ideias novas que nos dêem um hori-

zonte de futuro. Precisamos de alternativas. Há sempre 

alternativas.

¶

A arrogância do pensamento inevitável é o contrário da 

liberdade. E nestes estranhos dias, duros e difíceis, pode-

mos prescindir de tudo, mas não podemos prescindir nem da 

Liberdade nem do Futuro.

O futuro está no reforço da sociedade e na valorização 

do conhecimento, está numa sociedade que se organiza com 

base no conhecimento.

¶

Em mar de águas revoltas, é preciso manter o rumo, ter 

a sabedoria de separar o acessório do fundamental. A Europa 

não é uma opção, é a nossa condição. Uma Europa com uma 

nova divisa: liberdade, diversidade, solidariedade.

¶

O heroísmo a que somos chamados é, hoje, o heroísmo 

das coisas básicas e simples – oportunidades, emprego, se-

gurança, liberdade. O heroísmo de um país normal, assente 

no trabalho e no ensino.

Chegou o tempo de dar um rumo novo à nossa história.

¶

Portugal tem de se organizar dentro de si, não para se 

fechar, mas para se abrir, para alcançar uma presença for-

te fora de si.

Não conseguiremos ser alguém na Europa e no mundo, se 

formos ninguém em nós.

Não é por sermos um país pequeno que devem ser peque-

nas as nossas ambições. O tamanho não conta; o que conta,  

e muito, é o conhecimento e a ciência.

Reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio 

da Nóvoa, foi convidado a presidir à Comissão Organizadora  

das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas.

O

 
 

 
 
 

Nas últimas décadas, realizámos um esforço notável no 

campo da educação (da escola pública), das universidades 

e da ciência.

Pela primeira vez na nossa história, começamos a ter a 

base necessária para um novo modelo de desenvolvimento, 

para um novo modelo de organização da sociedade.

É uma base necessária, mas não é ainda uma base 

suficiente.

Não temos tempo para hesitações. As universidades vi-

vem de liberdade, precisam de ser livres para estarem à al-

tura do que a sociedade lhes pede.

É por aqui que passa o nosso futuro, pela forma como 

conseguirmos ligar as universidades e a sociedade, pela 

forma como conseguirmos que o conhecimento esteja ao 

serviço da transformação das nossas instituições e das 

nossas empresas.

¶

Também Lisboa se está a transformar graças à criação, 

à energia da cultura e da ciência, graças aos estudantes que 

aqui chegam de todas as partes do mundo.

25 anos depois, não esqueço José Afonso: Enquanto há 

força, cantai rapazes, dançai raparigas, seremos muitos, se-

remos alguém, cantai também.

Cantemos todos. Por um país solidário. Por um país que 

assegura o direito às coisas básicas e simples. Por um país 

que se transforma a partir do conhecimento.

Não podemos ser ingénuos. Mas denunciar as ingenuida-

des não significa pôr de lado as ilusões, não significa renun-

ciar à busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um 

tempo justo (Sophia).

¶

Foi esta busca que me trouxe ao Dia de Portugal, de  

Camões e das Comunidades Portuguesas.
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isboa vem de longe, de muito longe. A fundação deu-

-se há mais de 3 000 anos. Com D. Afonso Henriques, em 1147, 

abre-se um novo capítulo na sua história. Em Quinhentos, o 

Tejo impera sobre o mundo. E ninguém esquece esse 1.º de 

Novembro de 1755 em que a terra, a água e o fogo tomaram 

conta da cidade.

Lisboa é este rio imenso, este horizonte de apelos sem 

fim. Não se pode nascer nesta toalha de água, larga e calma, 

sem ficar marcado de um anseio de partir e de tornar. (...)

A alma de Lisboa é feita de maresia. A sua luz cresce por 

cima das sete colinas, saltitando nos cantos e recantos das 

ruas e ruelas, das calçadas e travessas, que acabam por ve-

zes, subitamente, num espairecimento do rio.

Lisboa é dos poetas. (...) Em Abril, a poesia esteve na rua 

e fez-nos emergir da noite e do silêncio. A Liberdade abriu-

-nos a vida.

Em Lisboa, há mais de 140 000 estudantes do ensino su-

perior. E muitos outros vêm da Europa, do Brasil, de África, 

de todas as partes. É preciso compreender o alcance desta 

realidade. A energia do conhecimento está a transformar a 

cidade. É este o seu futuro.

Lisboa é mulher, sempre desenhada como figura feminina. 

Seu nome próprio: Maria. Seu apelido: Lisboa. É Mátria. E há-

-de ser Frátria. Penso nos outros, logo existo. A solidariedade 

tem de bater no coração da cidade.

Lisboa é porto de abrigo. Aqui chegou muita gente. Daqui 

partiu muita gente. E partir é sempre mais importante do que 

chegar. Aqui acaba a Europa e começa o mar. 

L
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e início, a Alameda da Universidade foi pensada 

como um lugar de encontro e de convívio, com árvores e 

espaços ajardinados. As indecisões urbanísticas que se vi-

veram após a crise académica de 1962 prejudicaram grave-

mente a Alameda que se foi degradando e transformando 

numa selva de carros.

Nos últimos anos, a pouco e pouco, a Alameda tem vindo 

a ser requalificada. Primeiro, com o arranjo e ajardinamen-

to das laterais. Depois, com o ordenamento e a limitação do 

estacionamento. 

Agora, foi possível, graças ao apoio da Câmara Munici-

pal de Lisboa, restaurar e colocar na entrada da Alameda  

a escultura de Charters de Almeida: Uma porta para a 

UniverCidade. 

A peça representa uma referência simbólica ao conheci-

mento e à entrada no espaço universitário. Situada no cru-

zamento entre o eixo do Campo Grande e eixo da Avenida de 

Brasil/Alameda da Universidade, cria novas relações com a 

cidade e abre um conjunto de novos olhares sobre os edifí-

cios universitários.

Nos próximos meses, será concretizado o corte do trânsi-

to de atravessamento da Cidade Universitária e será constru-

ída uma praça central da Universidade, em frente ao edifício 

da Reitoria, bordejada por árvores. 

Ficará assim concluída, com recursos escassos, uma in-

tervenção que procura valorizar a Alameda e dar-lhe a dig-

nidade que nunca teve.

D



mobilidade e reorganização do espaço público

Começou em 2012 e durará até 2014 o projecto de re-

organização e qualificação do espaço público da Cidade Uni-

versitária. Para uma universidade e uma cidade sustentáveis, 

este é um projecto da UL em parceria com a Câmara Munici-

pal de Lisboa e a EMEL.

j Reordenamento do trânsito, do estacionamento, 

melhoria das vias e dos passeios.

j Redução do tráfego na Alameda da Universidade.

j Reforço de parqueamentos para bicicletas junto 

aos vários edifícios.

j Requalificação da Alameda da Cidade Universitária.

electricidade renovável

Estão a ser instalados painéis fotovoltáicos nas cobertu-

ras dos edifícios, parques de estacionamento e áreas de lazer 

da Universidade de Lisboa, para a produção de electricidade 

com recurso a fontes renováveis.

As primeiras cinco unidades de produção de energia reno-

vável localizam-se nas coberturas de edifícios na Faculdade 

de Ciências, Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação, 

Refeitório I, e Faculdade de Belas-Artes.

Esta é a primeira fase de um projecto em parceria com a 

Galp que visa conseguir, até Setembro de 2013, um total de 

2.813 kW de potência instalada em toda a universidade.

O



o longo do século XX, foram várias as tentativas pa-

-ra escrever a história da Universidade de Lisboa. São co-

nhecidos projectos de vários historiadores, em particular de 

Queirós Veloso e de Artur Moreira de Sá, bem como os es-

forços realizados pelo Reitor Marcelo Caetano no âmbito das 

Comemorações do Cinquentenário, em 1961.

Todavia, só agora é possível concretizar esta inten-

ção, em resultado de um programa de trabalho definido no  

Centenário da UL, em 2011, e que contou com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian.

A primeira  obra, coordenada por  Hermenegildo Fernandes, 

apresenta A Universidade Medieval em Lisboa – Séculos XIII-XVI,  

sublinhando a importância dos três séculos em que a univer- 

sidade esteve instalada na capital. A segunda obra, coorde- 

nada por Sérgio Campos Matos e Jorge Ramos do Ó, apresen-

ta, em dois volumes, A Universidade de Lisboa – Séculos XIX-XX, 

estabelecendo uma continuidade entre as escolas supe- 

riores fundadas na capital no século XIX e o restabeleci- 

mento pela República da Universidade de Lisboa, em 1911.

Durante 2012 foram também publicadas duas obras de- 

dicadas a espaços da UL: Jardim Botânico de Lisboa, com foto-

grafia de José Manuel Rodrigues e texto de Fernando Catari-

no e A Cidade do Saber da autoria de Ana Pascoal.

A
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documento Estratégia para a fusão da Universidade  

de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa (Setembro 

de 2012) constituiu mais um passo na direcção definida pe-

los Conselhos Gerais na deliberação de 30 de Abril de 2012.

Os primeiros estatutos da nova Universidade de Lisboa 

devem ser simples e concisos, sendo enriquecidos por do-

cumentos estratégicos e por orientações aprovadas no mo-

mento da eleição dos novos órgãos de governo.

O objectivo central é construir uma universidade de in-

vestigação comprometida com o ensino e a inovação, cen-

trada nas pessoas, que privilegia o mérito, envolvida com a 

sociedade portuguesa e a região de Lisboa, com dimensão 

europeia e aberta ao mundo.

A nova Universidade tem de assentar o seu funciona-

mento em valores e princípios de liberdade académica, de co-

legialidade, de transparência e de reconhecimento do mérito, 

sendo particularmente relevantes a participação dos dife-

rentes corpos universitários, o desenvolvimento de estraté-

gias de internacionalização e a construção de dispositivos 

de avaliação.

O processo de fusão entre a UTL e a UL baseia-se numa 

lógica de mudança, de desenvolvimento estratégico e de va-

lorização das melhores práticas existentes.  

O governo da nova Universidade deve garantir uma am-

pla participação dos diferentes corpos universitários. É 

fundamental assegurar as condições necessárias para uma 

governação estratégica e integrada da universidade, com 

mecanismos de fácil adaptação, sobretudo tendo em conta 

a complexidade da nova realidade organizacional e a disper-

são por vários campi.

O As Escolas (Faculdades e Institutos) são a base funda-

mental da nova Universidade. Mas a nova Universidade tem, 

também, de possuir meios e dispositivos globais de coor-

denação. Nesta perspectiva, estes mecanismos devem ser 

concretizados através da criação de um novo grau de liber-

dade, horizontal, em adição à estrutura vertical das atuais 

escolas. Esta dimensão pode ser consubstanciada, nomea-

damente, sob a forma de colégios.

O sucesso do projecto de fusão reside, em grande par-

te, na capacidade de afirmar a nova Universidade no espaço 

internacional da ciência e inovação.

A nova Universidade deve contribuir para que Lisboa 

seja uma das grandes capitais europeias da cultura e do co-

nhecimento, cidade Erasmus e pólo de atracção de jovens 

de todo o mundo.

Uma das principais ambições da nova Universidade é con-

seguir ser reconhecida como uma universidade centrada na 

investigação, capaz de promover dinâmicas de interdiscipli-

naridade, de investir em áreas de fronteira e de valorizar no-

vos temas e domínios de trabalho. 

A nova Universidade deve considerar a mobilidade inter-

na e externa de docentes e estudantes e a interdisciplinari-

dade, no ensino e na investigação, como marcas essenciais 

da sua identidade e das suas políticas institucionais.

Nos símbolos e designações que vierem a ser adoptados 

deve ser evidente que esta nova Universidade resulta da fu-

são da UL e da UTL. A ligação à cidade de Lisboa é um ele-

mento central da identidade da nova Universidade. A criação 

e a cultura são centrais na vida universitária e na presença 

da universidade na cidade.

O
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