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A Faculdade de Arquitectura
tem como missão assegurar a

criação, o desenvolvimento e a
transmissão do conhecimento

científico, artístico e técnico nos

domínios da Arquitetura, do Design e das Artes, de

forma socioculturalmente responsável e operativa.

A nossa principal característica é a formação
através do Projeto no l. s e 2.s ciclo, onde os conhe-

cimentos adquiridos em todas as disciplinas são

aplicados na conceção de objetos que podem ir
desde a escala da mão à escala do território.

Neste sentido, a FA oferece cursos de licencia-

tura e de mestrado em Design e Design de Moda,

para além dos cursos de Mestrado Integrado em

Arquitetura sem especialização, ou com especiali-

zação em Urbanismo e em ulteriores e Reabilitação

do Edificado, sendo que os três mestrados conferem

graus profisáonais acreditados pela Ordem dos

Arquitectos Portugueses e pela União Europeia
A principal diferença entre eles está relacionada

com a área de especialização, já que todos preparam
os alunos para projetar interiores, edifícios e zonas

urbanas.

Atualmente, a FA está apostada em formar

profissionais capazes de trabalhar com a sociedade

portuguesa, contribuindo para aumentar o seu

potencial de inovação, competitividade e exporta-

ção. Por este motivo, favorece-se o desenvolvimento

de projetos finais e de dissertações científicas em

colaboração com entidades públicas e privadas,
fomentando o empreendedorismo e criando

oportunidades futuras para os alunos.

Aformação no 3° ciclo é dirigida à investigação

avançada nas três áreas disciplinares da FA, sendo

enquadrada pelo CIAUD, o centro de investigação

classificado de Muito Bom pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia Neste quadro, foi recente-

mente criado um centro de prestação de serviços,

um gabinete de transferência de tecnologia e uma
incubadora de empresas.

A ampla oferta de formação académica faz

da FA a maior e mais diversificada escola do país

nas suas áreas, com cerca de três mil alunos e

144 docentes, incluindo arquitetos, urbanistas,

designers, economistas, geógrafos, sociólogos,

historiadores de arte, artistas e engenheiros. Além

disso, um número significativo de professores de

projeto tem a sua própria prática profissional e são

projetistas premiados. Estes aspetos combinados

proporcionam um ambiente de aprendizagem rico

e diversificado com fortes ligações ao mundo real.

Como escola moderna, que tenta combinar

tradição e inovação, a FA é uma instituição de

referência na formação profissional de arquitetos,
urbanistas e designers, assim como na produção

de investigação especializada e interdisciplinar
socialmente reconhecida

A ampla oferta de formação académica faz
da FA a maior e mais diversificada escola
do país nas suas áreas, com cerca de três mil
alunos e 144 docentes


