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ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS SCUL 

 
2.1 Organização 
 
 

Os Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (SCUL) compreendem, os serviços da 
Reitoria, o Estádio Universitário de Lisboa (EUL), os Serviços Partilhados e as Unidades 
Especializadas1. Esta organização funcional faz-se mediante a utilização conjunta de 
meios, atribuições e competências e sem prejuízo da autonomia própria da Reitoria e 
dos Serviços Autónomos, prevista nos Estatutos da Universidade2. 
 
Os SCUL têm por missão a coordenação, organização e apoio a todas as entidades que 
compõem a ULisboa, nas diversas áreas de atividade e de suporte à equipa reitoral, 
sem prejuízo das competências dos órgãos de governo próprios das Escolas. A 
organização dos SCUL é da competência do Reitor, constando de regulamento 
aprovado por este3.  
 
O Conselho de Gestão é o órgão de gestão administrativa, patrimonial e financeira dos 
serviços integrados nos SCUL, bem como de gestão dos recursos humanos. É composto 
pelo Reitor, Prof. Doutor António Manuel da Cruz Serra, que preside, e tem como vogais 
o Prof. Doutor João Manuel Pardal Barreiros, também Vice-reitor, a Dr.ª Ana Maria 
Nunes Maduro Barata Marques, também Administradora, o Dr. João Fernando Pires 
Mendes Jacinto, também Diretor dos Serviços Partilhados e a Dr.ª Margarida Isabel dos 
Santos Liberato, também diretora do Departamento Financeiro4.  
 
O Reitor da ULisboa é o órgão superior de governo, de direção e de representação 
externa da Universidade sendo também o dirigente máximo dos Serviços Centrais, 
coadjuvado pelos Vice-Reitores e pelos Pró-Reitores, que exercem as suas funções no 
âmbito das competências e pelouros neles delegados5, acompanhando e coordenando 
diretamente as atividades da Universidade e dos SCUL. 
 
O Reitor coordena todas as ações inerentes ao processo governativo da ULisboa de 
acordo com as competências que lhe foram cometidas pela tutela e as definidas nos 
Estatutos. Entre outros, cabe-lhe presidir ao Conselho de Coordenação Universitária, ao 
Senado ou ao Conselho de Gestão dos SCUL6.  
 

                                                           
1 Em 31 de dezembro de 2014 mantêm-se como Unidades Especializadas, integradas nos SCUL, os Museus e o Instituto para a 
Investigação Interdisciplinar. As restantes foram integradas nas Escolas, a saber: Instituto de Orientação Profissional, na Faculdade 
de Psicologia; Instituto Confúcio, na Faculdade de Letras e Instituto D. Luiz, na Faculdade de Ciências. 

2 Despacho Normativo nº 5-A/2013, publicado no DR, 2ª série, nº77, de19 de abril de 2013.  

3 Despacho nº 14600/2013, publicado no DR, 2ª série, nº 219, de 12 de novembro de 2013. 

4 Deliberação nº 179/2014, publicada no DR, 2ª série, nº 26, de 6 de fevereiro de 2014. 

5 Despacho nº 11598/2013, publicado no DR, 2ª série, nº 171, de 5 de setembro de 2013. Neste despacho estão consignadas as 
competências dos Pró-reitores, Professores Doutores João Manuel Machado Ferrão, Pedro Victor Mil-Homens Ferreira Santos e 
Carlos Nuno da Cruz Ribeiro. 

6 As relações entre o Reitor e os restantes órgãos, como o Conselho Geral pelo qual é eleito, estão definidas nos Estatutos da 
ULisboa devendo aí ser consultadas. 
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O Vice-reitor, Prof. Doutor António Maria Maciel de Castro Feijó, coordena os pelouros 
relativos à Ação Social, Saúde e Bem-Estar, ao património e infraestruturas, e à cultura, 
museus e documentação. 
 
Cabe ao Vice-reitor, Prof. Doutor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, coordenar as 
áreas da investigação, desenvolvimento e inovação, o empreendedorismo e ligação 
empresarial e a área dos estudos e planeamento. 
 
No Vice-reitor, Prof. Doutor João Manuel Pardal Barreiros, também vogal do Conselho 
de Gestão, estão delegadas as competências para a coordenação dos pelouros da 
gestão administrativa e financeira, da auditoria interna e também o dos recursos 
humanos. 
 
No Vice-reitor, Prof. Doutor Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira, ficam cometidos 
os pelouros dos assuntos académicos e pedagógicos, da garantia da qualidade, da 
comunicação e relações públicas e o do desporto. 
 
Fazem também parte da Equipa Reitoral cinco Pró-reitores, com competências 
delegadas relativas ao desenvolvimento de projetos específicos: 
 
No Pró-reitor, Investigador Doutor João Manuel Machado Ferrão, foi delegada a 
responsabilidade de desenvolver projetos de ligação da Universidade à sociedade e às 
comunidades locais. 
 
No Pró-reitor, Prof. Doutor Pedro Victor Mil-Homens Ferreira Santos, foram delegadas 
competências necessárias à dinamização das atividades desportivas da ULisboa. 
 
Ao Pró-reitor, Prof. Doutor Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, cabe a responsabilidade de 
coordenar a área de sistemas de informação e comunicação da ULisboa. 
 
À Pró-reitora, Prof.ª Doutora Ana Isabel da Silva Araújo Simões, cabe-lhe coadjuvar o 
Reitor na definição de políticas e coordenação de atividades dos Museus da 
Universidade de Lisboa7. 
 
Ao Pró-reitor, Prof. Doutor Vítor Manuel Azevedo Leitão, cabe-lhe coadjuvar o Reitor na 
coordenação de projetos nas áreas das instalações e infraestruturas8. 
 
A Administradora, para além de ser vogal do Conselho de Gestão, assegura a 
coordenação geral da administração da Universidade e coordena, sob direção do 
Reitor a quem reporta hierarquicamente, as unidades operativas integradas nos SCUL9, 
e sendo coadjuvada nas suas funções pelos Diretores Executivos da Reitoria e dos 
Serviços Partilhados, e pelo Presidente do EUL. 
 
Ao Diretor Executivo da Reitoria, Dr. Luís Carlos Guimarães de Carvalho, estão 
subdelegadas, pela Administradora, responsabilidades diversas no âmbito do Gabinete 
de Avaliação e Garantia da Qualidade, do Gabinete de Estudos e Planeamento, do 
Departamento de Assuntos Académicos, do Departamento de Relações Externas e 

                                                           
7 Despacho n.º 642/2014, publicado em DR, 2ª série, N.º 9 de 14 de janeiro de 2014. 

8 Despacho n.º 694/2014, publicado em DR, 2ª série, N.º 10 de 15 de janeiro de 2014. 

9 Despacho nº 338/2014, publicado em DR, 2ª série, nº 5 de 8 de janeiro de 2014. 
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Internacionais, do Gabinete de Apoio ao Reitor e da Área de Documentação, Arquivo e 
Expediente10, todas elas unidades operativas dos SCUL. 
 
Ao Diretor Executivo dos Serviços Partilhados, Dr. João Fernando Pires Mendes Jacinto, 
para além de ser também vogal do Conselho de Gestão, estão subdelegadas, pela 
Administradora, responsabilidades diversas no âmbito do Gabinete de Controlo de 
Gestão, do Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento, 
do Departamento de Recursos Humanos, do Departamento Financeiro, do Departamento 
de Património e Compras e do Departamento de Informática11, igualmente unidades 
operativas dos SCUL. 
 
As Unidades Operativas dos SCUL são designadas por Gabinetes, Departamentos e 
Áreas, a saber: 
 
a) O Gabinete de Apoio; 
b) O Gabinete de Auditoria Interna; 
c) O Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade; 
d) O Gabinete de Estudos e Planeamento; 
e) O Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento; 
f) O Gabinete de Controlo de Gestão; 
g) O Gabinete Jurídico; 
h) O Departamento de Assuntos Académicos; 
i) O Departamento de Relações Externas e Internacionais; 
j) O Departamento de Recursos Humanos; 
k) O Departamento Financeiro; 
l) O Departamento de Património e Compras; 
m) O Departamento de Informática; 
n) A Área dos Museus; 
o) A Área de Documentação, Arquivo e Expediente. 
 
As principais atividades desenvolvidas por estas Unidades serão referidas no capítulo 4 
do presente Relatório. 

 

 

  

                                                           
10 Despacho nº 2687/2014, publicado em DR, 2ª série, nº 34 de 18 de fevereiro de 2014. 

11 Despacho nº 2686/2014, publicado em DR, 2ª série, nº 34 de 18 de fevereiro de 2014. 
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2.2 Organigrama  
 

 
Figura 1: Organigrama dos SCUL 
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2.3 Estrutura Orgânica 
 

Os SCUL, como já vimos, são dirigidos pelo Reitor estando consagrado no Despacho nº 

14600/2013, publicado no DR, 2ª série, nº 219, de 12 de novembro de 2013 a sua 

organização. 

De acordo com esse regulamento, apresentamos no quadro infra os nomes das pessoas 

que compõem os órgãos e os responsáveis pela administração e pelas unidades 

operativas dos SCUL. 

 

Quadro 1: Estrutura Orgânica dos SCUL a 31 de dezembro de 2014 

Órgãos Composição Membros 

      

   Reitor 
 

António Manuel da Cruz Serra 

      

   
Equipa Reitoral Reitor António Manuel da Cruz Serra 

 
Vice-reitor António Maria Maciel de Castro Feijó 

 
Vice-reitor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar 

 
Vice-reitor João Manuel Pardal Barreiros 

 
Vice-reitor Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira 

 
Pró-reitor João Manuel Machado Ferrão 

 
Pró-reitor Pedro Victor Mil-Homens Ferreira Santos 

 
Pró-reitor Carlos Nuno da Cruz Ribeiro 

 
Pró-reitora Ana Isabel da Silva Araújo Simões 

 
Pró-reitor Vítor Manuel Azevedo Leitão 

      

   
Conselho de Gestão Reitor António Manuel da Cruz Serra 

 
Vice-reitor João Manuel Pardal Barreiros 

 
Administradora Ana Maria Nunes Maduro Barata Marques 

 
Diretor Executivo dos Serviços Partilhados João Fernando Pires Mendes Jacinto 

 
Diretora do Departamento Financeiro Margarida Liberato 

      

   
   
Administração Cargo Nomes 

      

   Administração Administradora da ULisboa Ana Maria Nunes Maduro Barata Marques 

 
Diretor Executivo da Reitoria Luís Carlos Guimarães Carvalho 

 
Diretor Executivo dos Serviços Partilhados João Fernando Pires Mendes Jacinto 

 
Presidente do Estádio Universitário João Manuel da Silva Roquette 

      

   
   
Unidades Operativas SCUL Cargo Nomes 

      

   Gabinete de Apoio * __ __ 

      

   
Gabinete de Auditoria Interna Diretora Maria José Cunha 

      

   
Gabinete de Avaliação e Garantia da 
Qualidade 

Diretora Ana Fonseca 

Núcleo de Avaliação __ __ 

Núcleo de Acreditação __ __ 
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Gabinete de Estudos e Planeamento Diretora Susana Oliveira 

      

   
Gabinete de Projetos, Empreendedorismo 
e Transferência de Conhecimento 

Diretora Sandra Marques 

      

   
Gabinete de Controlo de Gestão Diretora Lídia Manteigas 

      

   
Gabinete Jurídico ** __ __ 

      

   Departamento de Assuntos Académicos Diretor Carlos Sirgado 

Área de Provas Académicas e Concursos Chefe de Divisão Paula Fialho 

Núcleo de Provas Académicas Coordenadora de Núcleo Inês Oliveira 

Núcleo de Concursos de Pessoal Docente e 
Investigador 

__ __ 

Área de Estudantes e Certificação 
Académica 

Chefe de Divisão Nuno Alves 

Núcleo de Formação ao Longo da Vida Coordenadora de Núcleo Joana Soares 

      

   
Departamento de Relações Externas e 
Internacionais 

Diretora Isabel França 

Núcleo de Comunicação Coordenadora de Núcleo Sofia Cruz 

Núcleo de Programação Cultural e Ligação 
à Sociedade 

Coordenadora de Núcleo Isabel Tadeu 

Núcleo de Mobilidade Coordenadora de Núcleo Maria João Antunes 

Núcleo de Relações Institucionais Coordenadora de Núcleo Cláudia Correia 

      

   Departamento de Recursos Humanos Diretor Ricardo Geraldes 

Núcleo de Avaliação e Formação de 
Pessoal Não Docente e Não Investigador 

Coordenação Filipa Dias / Miguel Diniz 

Núcleo de Contratação e Remunerações Coordenadora de Núcleo Ana Nascimento 

      

   
Departamento Financeiro Diretora Margarida Liberato 

Área de Orçamento Chefe de Divisão Luís Gomes 

Área Contabilística __ __ 

Núcleo de Contabilidade __ __ 

Núcleo de Tesouraria __ __ 

Área de Consolidação, Controlo e 
Prestação de Contas 

Chefe de Divisão Sandra Meneses 

      

   
Departamento de Património e Compras Diretor Vitor Lucas 

Área de Manutenção e Gestão de 
Instalações 

Chefe de Divisão Manuela Castro 

Área de Sustentabilidade Chefe de Divisão Márcia Vila 

Área de Edificado Chefe de Divisão Felisbela Ferreira 

Área de Compras e Aprovisionamento Chefe de Divisão Paulo Paiva 

      

   
Departamento de Informática Diretor Rui Palmeira 

Área de Aplicações e Sistemas de 
Informação 

Chefe de Divisão Ana Rute Ferreira 

Núcleo de Gestão de Sistemas de 
Informação 

Coordenadora de Núcleo Célia Nunes 

Núcleo de Desenvolvimento de Software __ __ 
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Área de Apoio Informático Chefe de Divisão Nuno Abrantes 

Núcleo de Administração de Sistemas Coordenador de Núcleo Nuno Fernandes 

Núcleo de Infraestruturas e 
Telecomunicações 

__ __ 

      

   
Área de Documentação, Arquivo e 
Expediente 

Chefe de Divisão Ana Rigueiro 

Núcleo de Documentação Coordenadora de Núcleo Helena Saramago 

Núcleo de Arquivo e Expediente Coordenadora de Núcleo Marta Nogueira 

      

   Área dos Museus Chefe de Divisão Maria José Clarinha 

      

   
   
Estádio Universitário Cargo Nomes 

      

   
 

Presidente João Roquette 

Núcleo de Serviços Técnico-Desportivos Coordenador de Núcleo Duarte Lopes 

Núcleo de Saúde e Bem-Estar Coordenador de Núcleo Rui Santos 

Núcleo de Instalações e Serviços Gerais Coordenador de Núcleo Vitor Marques 

      

   Notas: 
  

* Sob Coordenação do Dr. Luís Carlos Guimarães Carvalho 

 ** Sob Coordenação da Dr.ª Ana Maria Nunes Maduro Barata Marques 
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

 
3.1 Recursos Humanos  
 

Os SCUL, em 31 de dezembro de 2014, suportavam os vencimentos de 339 pessoas 

ainda que apenas 295 exercessem funções nas Unidades Operativas dos SCUL (Quadro 

2). 

Quadro 2: Distribuição do Pessoal dos SCUL por unidades operativas a 31 de dezembro de 2014 (1) 

Administração e Unidades 
Operativas dos SCUL 

Dirigente 
Téc. 

Superior 
Informática 

Coord. 
Técnico 

Assist. 
Técnico 

Assist. 
Operacional 

Outro TOTAL 

Reitor, Vice-reitores, Pró-Reitores e 
Administração 1 

14             14 

Gabinete de Apoio    2     3 3   8 

Gabinete de Auditoria Interna 1 1           2 

Gabinete de Avaliação e 
Garantia da Qualidade 

1 4     1     6 

Gabinete de Estudos e 
Planeamento 

1 8           9 

Gabinete de Projetos, 
Empreendedorismo e Transferência 
do Conhecimento 

1 8   1 3   1 14 

Gabinete de Controlo de Gestão 1 1           2 

Gabinete Jurídico   7     1     8 

Departamento de Assuntos 
Académicos 

5 6   2 7     20 

Departamento de Relações 
Externas e Internacionais 

5 12     1 1   19 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 9 1   3 1   16 

Departamento Financeiro 3 14   1 9     27 

Departamento de Património e 
Compras 

5 7     6 6 1 25 

Departamento de Informática 4   22   1     27 

Área dos Museus 1 19     16 6 1 43 

Área de Documentação, Arquivo e 
Expediente 

3 5 1 1 6 4   20 

Estádio Universitário de Lisboa 3 11   2 10 13 1 40 

Sub Total 50 114 24 7 67 34 4 300 

Outras situações   5     3 2 29 39 

TOTAL SCUL 50 119 24 7 70 36 33 339 

Fonte: INDEZ 2014  

Legenda: 
1 Reitor, Vice-reitores, Pró-Reitores e Administração – foi considerado o Reitor, 4 Vice-Reitores e 5 Pró-Reitores( não estão incluídos 
no indez, embora tenham sido considerados no quadro acima), 2 diretores executivos, 1 Presidente do Estádio Universitário e 1 
Administradora.  
Outro: foi considerado 1 investigador afeto ao Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência do Conhecimento; um 

técnico superior com contrato a termo incerto no Departamento de Património e Compras, na área dos museus, considerou-se 1 

professor associado (Diretor), e no Estádio Universitário considerou-se 1 médico. 

Outras situações: técnicos superiores: considerou-se 3 pessoas que pertenciam ao Instituto Confúcio e 2 pessoas pagas pela Reitoria 

mas a exercer funções noutras escolas; assistentes operacionais: considerou-se 2 pessoas pagas pela reitoria mas a exercer funções 

noutras escolas; outros : considerou-se 24 investigadores pagos pela reitoria e 5 investigadores da área dos museus. 

Não foram considerados neste quadro: os Estagiários PEUL (3), os Estagiários IEFP (12) e os Avençados ou Tarefeiros (2) e os 
Bolseiros de Investigação (33). Assim, no total, os recursos afetos aos SCUL correspondem a 389 pessoas. 
     

3 
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Em relação às categorias profissionais, destacavam-se os técnicos superiores que 

representavam 35% do conjunto dos trabalhadores dos SCUL. Os Assistentes Técnicos 

correspondiam a 21% do total, e os Dirigentes 15% (Figura 2). 

 

Figura 2: Distribuição do Pessoal dos SCUL por categoria profissional a 31 de dezembro de 2014 

 

Fonte: INDEZ 2014 

 

Conforme havia ficado definido no Plano de Atividades da Universidade de Lisboa 

para 2014, existia a necessidade de serem lançados processos de mobilidade interna, 

com vista a garantir uma gestão mais equilibrada dos recursos humanos disponíveis12. 

Por esta razão, no ano transato, os SCUL, pelas reestruturações efetuadas nas 

diferentes unidades operativas, sofreram algumas alterações ao nível dos seus recursos 

humanos. Entre entradas e saídas, os SCUL tiveram uma redução de 67 pessoas, sendo 

que houve 92 saídas e 25 entradas. Os processos de mobilidade interna e o 

reajustamento interno de recursos necessários ao bom desempenho das funções 

atribuídas às diversas unidades, inserem-se no objetivo de otimização dos recursos 

humanos subjacente ao processo de fusão e de racionalização e ganho de eficiência 

pretendidos. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plano de Atividades da Universidade de Lisboa, 2014, p.10. 
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3.2 Recursos Financeiros  
 

ANÁLISE ORÇAMENTAL 
 
RECEITA 
 

A receita de funcionamento por fonte de financiamento em 2014 dos SCUL, 

desdobrada pela Reitoria, Serviços Partilhados e Estádio apresenta-se nos gráficos 

seguintes. Aí se pode constatar que a maior fonte de financiamento na RUL e nos SPUL 

foi o orçamento do estado com, respetivamente, 56,7% e 90,6%; já no caso do EUL a 

maior fonte de financiamento foi a das receitas próprias que atingiu 73,6% do total. 

Também na RUL as receitas próprias atingiram um peso substancial representando 

18,2% do total do financiamento. 

 
Figura 3: Receita de funcionamento por fonte de financiamento dos SCUL em 2014  

  
 

 

Na RUL as transferências da administração pública tiveram um valor de previsão 

corrigida bastante superior ao da previsão inicial, o que resulta da não confirmação da 

totalidade das informações prestadas pela FCT (de financiamento para o programa 

ciência e bolsas de doutoramento), motivo pelo qual a taxa de execução se cifrou em 

apenas 79,3%; o financiamento obtido nesta fonte de financiamento proveio na sua 

quase totalidade da FCT. Por outro lado, na fonte de financiamento da UE estão 

incluídos os montantes de incentivo para a Modernização Administrativa e Tecnológica 

da ULisboa para 2014 relativos ao projeto SAMA 3 e SAMA 4, cujo valo recebido foi 

bastante inferior relativamente ao previsto devido a alterações relativas à evolução 

técnica destes projetos. As outras fontes de financiamento incluíam as receitas que 

advinham de projetos de investigação com os Municípios que não vieram a concretizar-
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se, da Faculdade de Arquitetura relativas a verbas que se aguardava que fossem 

transferidas para a RUL, bem como uma verba dos Serviços de Ação Social respeitante 

à taxa de esgotos da Cantina I. A RUL teve também uma receita de investimento efetiva 

de 700.000€, a qual correspondeu a apenas 3,0% da receita total da Reitoria. 

Nos SPUL verifica-se um grau de execução de apenas 13,8% na fonte de financiamento 

da UE, o que deriva do facto de a ULisboa ter aguardado pela transferência em 2014 

de fundos relativos ao projeto SAMA I, encerrado em 31 de dezembro de 2013, que 

não se verificou. 

No EUL as receitas próprias assumem um peso relativo muito relevante (73,6% do total 

das receitas), o que fica a dever-se à natureza das suas atividades de prestação de 

serviços desportivos e outros, sendo que estas receitas têm um papel central na 

sustentabilidade e desenvolvimento do Estádio. As transferências da administração 

pública tiveram uma receita cobrada de 125.000€ (que não estava inicialmente 

prevista) e que respeitou a uma transferência dos Serviços de Ação Social relativa à 

compensação de vencimentos derivados da integração no Estádio do Centro Médico 

CEDAR, do Centro Médico do Lumiar e da Academia de Fitness.  

Há também um valor significativo da receita proveniente do OE que corresponde a uma 

compensação do subfinanciamento crónico do EUL feita através de transferências da 

ULisboa no valor de 750.000€ (realizada em duas parcelas entre novembro e 

dezembro de 2014); estas transferências foram necessárias para fazer face às dívidas 

em atraso que o Estádio registava aquando da sua integração na ULisboa. Houve 

também uma mudança na estrutura de financiamento do Estádio, que se traduziu num 

aumento da receita proveniente do Orçamento de Estado em detrimento da redução 

das transferências da administração pública. Pode ainda mencionar-se que nas receitas 

correntes do EUL se destacavam as provenientes dos serviços sociais, recreativos, 

culturais e desporto no montante de 1.948.275€, do aluguer de espaços e 

equipamentos no valor de 991.349€ e da aplicação de taxas diversas que atingiram os 

250.829€.  

 

 

DESPESA 
 

A despesa por classificação económica em 2014 dos SCUL está no quadro que segue e 

aí estão apresentados os dados relativos à dotação corrigida e à despesa paga, bem 

como o respectivo grau de execução que respeita à relação entre a despesa paga e a 

dotação corrigida. 
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Quadro 3: Despesa por classificação económica dos SCUL em 2014  

          

Euros 

 Classificação Económica 
  

RUL SPUL Estádio 

Dotação 
Corrigida 

Despesa 
Paga 

Grau de 

Execução 
da Dotação 

Corrigida 

Dotação 
Corrigida 

Despesa 
Paga 

Grau de 

Execução 
da Dotação 

Corrigida 

Dotação 
Corrigida 

Despesa 
Paga 

Grau de 

Execução 
da Dotação 

Corrigida 

(1) (2) 
(3) = 

(2)/(1) 
(1) (2) 

(3) = 

(2)/(1) 
(1) (2) 

(3) = 

(2)/(1) 

Orçamento de Funcionamento                   

01 Despesas com o pessoal 10.444.712 8.351.397 80,0% 3.613.870 3.159.420 87,4% 985.131 968.507 98,3% 

02 Aquisição de bens e serviços 6.367.077 2.817.706 44,3% 2.805.829 544.024 19,4% 3.258.623 2.956.614 90,7% 

03 Juros e outros encargos 354 238,86 67,5% 6 5,18 86,3% 500 66 13,2% 

04 Transferências correntes 8.345.918 7.115.589 85,3% 554.495 235.852 42,5% 18.808 15.918 84,6% 

06 Outras despesas correntes 7.757.045 223.481 2,9% 491.106 11.498 2,3% 173.643 130.700 75,3% 

07 Aquisição de bens de capital 1.601.540 552.258 34,5% 1.765.205 152.083 8,6% 247.698 178.618 72,1% 

Total Orçamento de Funcionamento (a) 34.516.646 19.060.670 55,2% 9.230.511 4.102.882 44,4% 4.684.403 4.250.423 90,7% 

Orçamento de Investimento                 
 

Total Orçamento de Investimento (b) 5.811.909 1.036.699 17,8%       5.679 5.679 100,0% 

Total Orçamento (a) + (b) 40.328.555 20.097.369 49,8% 9.230.511 4.102.882 44,4% 4.690.082 4.256.102 90,7% 

Fonte: MFC 2014 

 

Quanto à RUL pode referir-se no orçamento de funcionamento um grau de execução de 

apenas 55,2% (o que revela uma despesa paga de apenas 19.060.670% em 

34.516.646€ de dotação corrigida); quanto ao orçamento de investimento foi 

executada uma despesa de apenas 17,8% da dotação corrigida; estes dois elementos 

dão um grau de execução do total do orçamento de apenas 49,8% (traduzidos na 

execução de 20.097.369€ de uma dotação final de 40.328.555€). O orçamento total 

teve cativações no montante de 639.518€, dos quais 100.000€ correspondem ao 

orçamento de investimento. A dotação corrigida inclui a aplicação em despesa de 

saldos transitados de 2013, explicando a diferença expressiva relativamente à 

dotação inicial. No orçamento de investimento, na rubrica aquisição de bens de capital 

houve uma taxa de execução muito baixa (apenas 17,8%) porque estava previsto na 

dotação corrigida o valor para a execução da obra do Edifício Câmara Pestana e 

para a Faculdade de Farmácia cuja execução se situou abaixo do previsto. O total das 

despesas de pessoal diminuiu significativamente (menos 45,2% entre 2013 e 2014), em 

parte devido à aposentação e mobilidade interna ocorrida ainda em 2013 mas que 

produziu integralmente efeitos em 2014, e ainda pela saída de 99 pessoas durante o 

próprio ano de 2014. Todavia, houve também um acréscimo de encargos de 345.186€ 

que resultou do acórdão do Tribunal Constitucional, o qual determinou a 

inconstitucionalidade das reduções remuneratórias na Lei do Orçamento de Estado para 

2014, bem como aceitou o aumento da taxa de contribuição para a Caixa Geral de 

Aposentações. 

No que respeita aos SPUL, que não tinham orçamento de investimento, verifica-se que o 

grau de execução do seu orçamento de funcionamento se situou somente em 44,4% (isto 

é, numa dotação corrigida de 9.230.511€ apenas foram efectivamente pagos 

4.102.882€). O baixo nível de execução orçamental está associado à necessidade de 
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respeitar a regra do equilíbrio orçamental, por um lado, e à dependência da execução 

do projeto SAMA, por outro. 

Finalmente, o EUL apresentou um grau de execução do seu orçamento de funcionamento 

próximo da totalidade da sua dotação corrigida, cifrando-se em 90,7%; quanto ao seu 

orçamento de investimento, que foi muito reduzido (apenas 5.679€) o grau de execução 

foi integral (100%). O grau de execução das despesas com o pessoal (98,3%) fica a 

dever-se à mobilidade interna que levou a uma reafectação de pessoal por integração 

das atividades do CEDAR e do centro médico no Estádio, a que correspondeu a 

integração de 18 funcionários (oriundos dos SAS, IST e Reitoria); para além desta 

movimentação houve ainda a integração e a saída de outros colaboradores, o que se 

traduziu num movimento global de 15 entradas (incluindo um bolseiro de investigação).  

Estas mudanças no quadro de pessoal do Estádio, bem como as implicações das decisões 

do Tribunal Constitucional, traduziram-se num aumento das despesas de pessoal (17% 

entre 2013 e 2014). Na rubrica de aquisição de bens e serviços registou-se uma 

redução dos encargos com as instalações, por via da renegociação de tarifas da 

electricidade e uma forte contenção das aquisições de bens. As despesas com a 

aquisição de bens e serviços representam a significativa parcela de 69,6% do total da 

despesa paga porque nelas estão incluídas a contratação de serviços técnico-

desportivos, os encargos das instalações, a limpeza e higiene, a vigilância e segurança, 

despesas que são essenciais à prestação dos serviços por parte do EUL. 

A execução da despesa de funcionamento dos SCUL, distribuída pelas suas diversas 

componentes (desde as despesas de pessoal até às de aquisição de bens de capital), 

está devidamente apresentada na figura que segue. 

No caso da RUL pode verificar-se que as despesas de pessoal assumiam 

preponderância ao significarem 43,8% do total das despesas de funcionamento, 

imediatamente seguidas das transferências correntes com 37,3% e mais abaixo as de 

aquisição de bens e serviços que já só representavam 14,8%.  

Quanto aos SPUL as despesas de pessoal tinham um peso enorme representando 77,0% 

do total das despesas, seguindo-se a larga distância as aquisições de bens e serviços 

com apenas 13,3%. 

Finalmente, no que respeita ao EUL a rubrica mais relevante era a de aquisição de bens 

e serviços com um peso de 69,6% (como acima se referiu), seguia-se-lhe a das despesas 

de pessoal com 22,8% e, depois, a de aquisição de bens de capital mas já com apenas 

4,2%. 
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Figura 4: Execução orçamental da despesa de funcionamento dos SCUL em 2014  

  

 

A distribuição das despesas de pessoal pelas suas diversas componentes (desde 

remunerações certas e permanentes até à ADSE e outras) está apresentada no quadro 

seguinte. 

Em qualquer das entidades que compõem os SCUL se verifica a grande importância que 

assumem as remunerações certas e permanentes no total das despesas de pessoal. 

Assim, na RUL essas remunerações significam 74,7% do total, nos SPUL ascendem a 

79,5% e no EUL representam 76,2%. 

Os encargos com a CGA e a SS representavam na RUL cada uma 8,6% do total das 

despesas de pessoal; nos SPUL cifravam-se, respectivamente, em 9,0% e 8,9%; e no 

EUL a CGA ascendia a 13,8% e a SS a apenas 4,4%. 

De salientar ainda o valor dos abonos variáveis e eventuais na RUL que ascendiam ao 

valor absoluto de 539.214€, o que significava 6,5% do total das despesas de pessoal. 

 

Quadro 4: Despesas com o pessoal, por rubricas/componentes, dos SCUL em 2014  

       
Euros 

 

Remunerações 
Certas e 

Permanentes 

Abonos 
Variáveis 

ou 
Eventuais 

CGA SS ADSE Outras 
Total Despesas com 

Pessoal 

 
1 2 3 4 5 6 (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 

RUL 6.236.620 539.214 717.057 718.270 61.184 79.051 8.351.397 

SPUL 2.473.622 3.863 280.686 278.161 27.932 47.928 3.112.193 

Estádio 738.749 20.601 133.550 43.000 9.046 23.561 968.507 

 Fonte: MFC 2014 

43,8% 

14,8% 
0,0% 

37,3% 

1,2% 
2,9% 

RUL ´01 Despesas com o
pessoal

´02 Aquisição de bens e
serviços

´03 Juros e outros
encargos

´04 Transferências
correntes

´06 Outras despesas
correntes

´07 Aquisição de bens de
capital

77,0% 

13,3% 

0,0% 

5,7% 

0,3% 
3,7% 

SPUL 

22,8% 

69,6% 

0,0% 

0,4% 
3,1% 4,2% 

EUL 
´01 Despesas com o
pessoal

´02 Aquisição de bens e
serviços

´03 Juros e outros
encargos

´04 Transferências
correntes

´06 Outras despesas
correntes

´07 Aquisição de bens
de capital
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ANÁLISE PATRIMONIAL 
 
ANÁLISE DO BALANÇO 

 

O quadro com a estrutura do ativo é o que se segue, discriminando as diversas 

componentes do ativo fixo e do ativo circulante e ainda o valor dos acréscimos e 

diferimentos. 

Quadro 5: Estrutura do Ativo dos SCUL em 2014  

   
Euros 

Estrutura do Ativo RUL SPUL Estádio 

Ativo Fixo 525.266.761 639.332 45.230.282 

 Bens de Domínio Público 324.085   
 

 Imobilizações Incorpóreas 173.548   
 

 Imobilizações Corpóreas 520.840.227 639.332 45.230.282 

 Investimentos Financeiros 3.928.901   
 

Ativo Circulante 24.372.298 5.116.908 398.714 

 Existências 51.329   4.817 

 Dívidas de Terceiros - Curto Prazo 5.900.808 2.644.446 57.506 

 Títulos Negociáveis 10.000.000   
 

 Conta no Tesouro, Depósitos e Caixa 8.420.161 2.472.462 336.391 

Acréscimos e Diferimentos 886.214 30.000 142.691 

Total do Ativo 550.525.273 5.786.241 45.771.687 
Fonte: Balanço 2014 

A RUL tinha um total do ativo de 550.525.273€ (no qual as imobilizações corpóreas 

assumem preponderância com o valor de 520.840.227€), dos quais 525.266.761€ 

correspondiam a ativo fixo, isto é, 95,4% do total do ativo; sendo o ativo circulante de 

apenas 24.372.298€ (ou seja, apenas 4,4% do total do ativo) e os acréscimos e 

diferimentos de 886.214€. As imobilizações corpóreas tiveram acréscimos que ficam a 

dever-se à transferência de terrenos e edifícios (Museu e Palácio Burnay), devido à 

aplicação do DL 266-E/2012, de 31 de dezembro, que obrigou a contabilizar como 

imobilizações corpóreas bens que antes se encontravam sob júdice da rubrica bens do 

domínio público. A desagregação das dívidas de terceiros inclui os montantes devidos 

por clientes e por alunos; a diminuição do valor dos clientes, desde 2013, resulta da 

implementação de novos procedimentos relativos ao controlo de cobranças; já quanto às 

dívidas de alunos verificou-se um acréscimo acentuado (+92%), o qual poderá ser 

resultado das maiores dificuldades que as famílias enfrentam para suportar os custos da 

frequência universitária. As provisões para cobranças duvidosas ascenderam a 

486.903€, das quais 286.512€ respeitavam a dívidas de alunos, 145.066€ de clientes, 

e 55.323€ da Fundação da Universidade de Lisboa. A rubrica de dívidas de terceiros 

era composta em grande parte (5.219.199€) por dívidas de diversas Faculdades e 

Institutos, dos Serviços de Ação Social, da CGD, da FCT, de parceiros de projetos de 

investigação e do Projeto SAMA (este no valor de 473.382€). Os títulos negociáveis, 

que agora ascendem a 10.000.000€, representam a aplicação de excedentes de 

tesouraria (CEDICS), de acordo com a política que foi superiormente decidida para 

rentabilizar os capitais disponíveis. 
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Nos SPUL já o ativo circulante é determinante assumindo o valor de 5.116.908€ e peso 

de 88,4% no total do ativo (dos quais 2.472.462€ correspondiam a disponibilidades 

existentes na conta do tesouro, depósitos e caixa), contra o valor do ativo fixo de 

apenas 639.332€ completamente preenchido pelas imobilizações corpóreas e 

representando apenas 11,0% do total do ativo. Neste ano registou-se um investimento 

bruto de 152.083€ em equipamento administrativo e outras imobilizações corpóreas e 

uma cedência às unidades orgânicas no valor de 21.272€. As dívidas de terceiros 

provinham dos projetos SAMA (2.627.109€) e de outros devedores (2.916€). 

Quanto ao EUL o valor do seu ativo fixo é decisivo pois apresenta o valor de 

45.230.282€ e o peso de 98,8% no total do ativo, correspondente na íntegra a 

imobilizações corpóreas nas quais se destacam os terrenos e recursos naturais e os 

edifícios e outras construções, sendo que estas sofreram um acréscimo significativo pela 

entrada em utilização de imobilizações que estavam em curso; já o ativo circulante 

representa apenas 398.714€, cuja maior parcela corresponde a disponibilidades 

(contabilizadas na conta do tesouro, depósitos e caixa) no valor de 336.391€; também 

os acréscimos e diferimentos têm relevância ao atingirem o valor de 142.691€. No ano 

em análise houve um investimento bruto de 567.796€ em equipamento básico, 

administrativo, ferramentas e utensílios e outras imobilizações corpóreas; de notar que o 

equipamento de transporte se encontra totalmente amortizado e que a maioria dos 

restantes equipamentos também está praticamente amortizada, o que revela a 

antiguidade de todos esses componentes do imobilizado corpóreo. De referir ainda que 

as dívidas de clientes de cobrança duvidosa ascenderam a 12.306€. 

Apresenta-se em seguida o quadro com a estrutura dos Fundos Próprios e Passivo dos SCUL. 

Quadro 6: Estrutura dos Fundos Próprios e do Passivo dos SCUL em 2014  

   
Euros 

Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo  RUL SPUL Estádio 

Fundos Próprios 537.294.645 2.889.262 42.964.185 

 Património 509.526.423   45.656.531 

 Ajustamentos em Partes de Capital 1.148.324   
 

 Doações -363.206   
 

 Reservas 19.490.239 243.311 
 

 Resultados Transitados 1.877.477 1.913.790 -2.973.223 

 Resultado do Exercício 5.615.387 732.161 280.877 

Passivo 15.463.495 2.896.635 2.807.502 

 Provisões para Riscos e Encargos 1.077.235 0 345.309 

 Dívidas a Terceiros 310.343 0 56.946 

 Acréscimos e Diferimentos 14.075.917 2.896.635 2.405.247 

Total dos Fundos Próprios e do Passivo 
552.758.140 5.785.897 45.771.687 

Fonte: Balanço 2014 

 
    

A RUL tinha um total de fundos próprios e passivo de 552.758.140€, dos quais 97,2% 

eram correspondentes a fundos próprios, com o valor de 537.294.645€, sendo nestes 

de destacar a parcela do património que ascendia a 509.526.423€ e as reservas que 
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também tinham um significado substancial ao ascenderem a 19.490.239€; por outro 

lado, o passivo representava os restantes 2,8% do total dos fundos próprios e passivo, 

com um valor absoluto de 15.463.495€, nos quais assumiam particular destaque os 

acréscimos e diferimentos ao ascenderem a 14.075.917€. O resultado do exercício 

ascendeu a 5.615.387€, correspondendo a 1% do total dos fundos próprios, e sofreu 

um acréscimo significativo já que em 2013 tinha sido de 2.676.252€ (o que representa 

um aumento de mais de 100% de um ano para o outro). A rubrica acréscimos e 

diferimentos resulta dos acréscimos de custos no valor de 2.293.373€, respeitantes a 

remunerações a pagar (815.483€) e outros acréscimos (no montante de 1.477.889€); a 

outra componente dos acréscimos e diferimentos provém dos proveitos diferidos no valor 

de 11.782.545€, que ficava a dever-se, essencialmente, a subsídios para investimentos 

(de 9.192.779€), aos projetos de investigação (cifrados em 1.315.319€) e ainda a 

outros proveitos diferidos (no montante de 1.274.445€); de referir aqui que a RUL é 

beneficiária de dois projetos SAMA (que representaram um financiamento para a 

ULisboa superior a 1,7 milhões de euros), cujos montantes se encontram reflectidos 

também nos proveitos diferidos. 

Quanto aos SPUL pode constatar-se que o total dos fundos próprios e passivo era de 

5.785.897€, dos quais 49,9% correspondiam a fundos próprios, com o valor de 

2.889.262€, onde os resultados transitados assumem particular realce ao ascenderem a 

1.913.790€; já o passivo, que representava 50,1% do total dos fundos próprios e 

passivo, cifrava-se em 2.896.635€, completamente preenchidos pelos acréscimos e 

diferimentos. As dívidas de terceiros provinham dos projetos SAMA, no valor de 

2.627.109€ e de outros devedores. Nos acréscimos e diferimentos a parcela dos 

acréscimos de custos representava 14,3% e tinha origem em remunerações a liquidar e 

em outros acréscimos de custos, enquanto a quota-parte dos proveitos diferidos 

representava 85,7% e correspondia a subsídios para investimentos e a outros proveitos 

diferidos relativos aos projetos SAMA em curso (no valor de 2.159.034€). 

O EUL tinha um total de fundos próprios e passivo de 45.771.687€, dos quais 93,9% 

advinham dos fundos próprios; nestes há que salientar o facto de existir uma parcela 

negativa de resultados transitados expressiva no valor de 2.973.223€, resultante de 

prejuízos de anteriores exercícios. O passivo tinha o valor de 2.807.502€ e 

representava apenas 6,1% do total dos fundos próprios e passivo, sendo de destacar o 

elevado valor que naquele era detido pelos acréscimos e diferimentos que ascendiam a 

2.405.247€. O resultado líquido do exercício é positivo em 2014, tendo o valor de 

280.877€, o que revela uma alteração substancial relativamente ao ano anterior em 

que o prejuízo do exercício tinha ascendido a 829.465€; esta evolução 

significativamente positiva fica a dever-se a uma redução de 35% na estrutura de 

custos e a um aumento dos proveitos de 8%. Os acréscimos e diferimentos são 

representados em 5,8% pelo acréscimo de custos, que respeita essencialmente a 

remunerações a liquidar; quanto à parcela dos proveitos diferidos, que representa os 

restantes 94,2% do total dos acréscimos e diferimentos, é resultante de subsídios ao 

investimento respeitantes a diversas infraestruturas desportivas (pista sintética, campo 

desportivo nº 7 e complexo desportivo/Academia de Golf). 
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Um particular enaltecimento deve dar-se ao facto de as três entidades componentes 

terem apresentado resultados positivos do exercício, respectivamente de 5.615.387€ 

para a RUL, de 732.161€ para os SPUL e de 280.877€ para o EUL. 

 

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Apresenta-se seguidamente o quadro relativo à estrutura de custos e perdas dos SCUL. 

Quadro 7: Estrutura de Custos e Perdas dos SCUL em 2014  

   
Euros 

Estrutura dos Custos e Perdas RUL SPUL Estádio 

Custos Operacionais 18.767.069 4.152.523 4.239.378 
 Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 41.843 0 21.970 

 Fornecimento e Serviços Externos 2.550.456 443.544 2.671.916 

 Custos com o Pessoal 7.805.710 3.173.848 941.825 

 Transferências Correntes Concedidas 6.849.192 235.851 15.918 

 Amortizações do Exercício 1.285.316 298.590 566.035 

 Provisões do Exercício 138.219   19.182 

 Outros Custos e Perdas Operacionais 96.334 687 2.532 

 Custos e Perdas Financeiras 1.741 429 14.782 

 Custos e Perdas Extraordinários 1.842.204 63.233 14.988 

Total de Custos e Perdas 20.611.014 4.216.185 4.269.148 
Fonte: Demonstração de Resultados 2014 

NA RUL os custos operacionais atingiam 91,1% do total de custos e perdas, os quais 

tinham o valor de 20.611.014€; apenas os custos e perdas extraordinários tinham 

também algum significado ao representarem os restantes 8,9% (com o valor de 

1.842.204€). Nos custos operacionais devem destacar-se sobretudo os custos com o 

pessoal que ascendiam a 7.805.710€ e representavam 41,6 daqueles custos e as 

transferências correntes concedidas com o valor de 6.849.192€, representando por sua 

vez 36,5% dos custos operacionais; e as amortizações do exercício ascenderam a 6,8% 

do total dos custos operacionais. Nestas transferências assumem principal relevo as 

Bolsas Erasmus que ascenderam a um valor de 2.404.903€ e um conjunto de 

transferências para diversas entidades que se cifrou em 4.061.254€. Os custos e perdas 

extraordinários ficam a dever-se essencialmente ao valor das perdas em imobilizações, 

que ascenderam a 1.243.400€ e às correções relativas a exercícios anteriores que 

totalizaram 597.102€. 

Os SPUL tinham um total de custos e perdas de 4.216.185€, dos quais 98,5% eram 

correspondentes a custos operacionais (com o valor de 4.152.523€); nestes custos 

assumiram significado destacado os custos com o pessoal ao cifrarem-se em 

3.173.848€, representando 76,4%; e as amortizações do exercício respeitaram apenas 

a imobilizado corpóreo e ascenderam a 7,2% dos custos operacionais. Os custos e 

perdas extraordinários eram relativos a correções de exercícios anteriores e apenas 

significavam os restantes 1,5% do total dos custos e perdas e tinham o valor de 

63.233€.  
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No que se refere ao EUL, do total dos custos e perdas que ascendiam a 4.269.148€, os 

custos operacionais representavam 99,3% (com o valor de 4.239.378€); nestes custos 

destaca-se a parcela relativa aos fornecimentos e serviços externos que significava 

63% (correspondente ao valor de 2.671.916€); já os custos com o pessoal apenas 

ascendiam a 941.825€ e correspondiam apenas a 22,2% dos custos operacionais (e 

tiveram um aumento relativamente ao ano anterior que ficou a dever-se ao aumento de 

16 pessoas que foram incluídas no Estádio por mecanismos de mobilidade interna); e as 

amortizações do exercício respeitaram apenas a imobilizado corpóreo e ascenderam a 

13,4% dos custos operacionais. Por outro lado, os custos e perdas financeiros e os custos 

e perdas extraordinários cifravam-se, respectivamente, em 14.782€ e 14.988€, 

valendo conjuntamente apenas 0,7% do total dos custos e perdas. 

A estrutura de proveitos e ganhos dos SCUL está devidamente apresentada no quadro 

que se segue. 

Quadro 8: Estrutura de Proveitos e Ganhos dos SCUL em 2014  

   
Euros 

Estrutura de Proveitos e Ganhos RUL SPUL Estádio 

Proveitos Operacionais 21.117.838 4.786.572 4.424.077 

 Vendas e Prestações de Serviços 579.224   1.983.069 

 Impostos, Taxas e Outros 607.383   249.953 

 Proveitos Suplementares 464.619 2.829 913.619 

 Transferências e Subsídios Correntes Obtidos 19.466.613 4.783.743 1.277.437 

Proveitos e Ganhos Financeiros 54.271 26 116 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.102.667 161.748 125.832 

Total de Proveitos e Ganhos 22.274.776 4.948.346 4.550.026 

Fonte: Demonstração de Resultados 2014 

    

Na RUL o total de proveitos e ganhos ascendeu a 22.274.776€, dos quais 94,8% 

corresponderam a proveitos operacionais, sendo que nestes assumiram importância 

destacada as transferências e subsídios correntes obtidos que atingiram o valor de 

19.466.613€ e representaram só por si 92,2% dos proveitos operacionais; já os 

proveitos e ganhos financeiros eram apenas de 54.271€, resultantes de juros obtidos, e 

não tinham praticamente expressão em termos percentuais, enquanto os proveitos e 

ganhos extraordinários representavam 5,0% do total de proveitos e ganhos com o valor 

de 1.102.667€. A rubrica de transferências e subsídios correntes que tinha uma 

representatividade esmagadora correspondia às transferências do orçamento de 

estado (no valor de 12.957.452€), ao programa Erasmus (com o montante de 

2.736.467€) e ainda a projetos de investigação em que a ULisboa é proponente ou 

parceira. As vendas e prestações de serviços apenas representavam 2,7% do total dos 

proveitos e ganhos e derivavam de produtos de merchandising, serviços de alimentação 

e alojamento, realização de estudos, ações de formação e entradas em Museus. 

No que respeita aos SPUL o total de proveitos e ganhos foi de 4.948.346€, dos quais 

96,7% eram proveitos operacionais, com o valor de 4.786.572€, e nestes assumia 

importância capital o valor das transferências e subsídios correntes obtidos que 
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representava praticamente a totalidade daqueles proveitos (com a cifra de 

4.783.743€); os proveitos e ganhos financeiros eram praticamente inexistentes, apenas 

com o valor de 26€, e os proveitos e ganhos extraordinários representavam os restantes 

3,3% do total de proveitos e ganhos com a importância de 161.748€ e eram 

respeitantes a correções de exercícios anteriores e outros proveitos e ganhos 

extraordinários.  

Finalmente, no caso do EUL o total de proveitos e ganhos ascendeu a 4.550.026€, dos 

quais 97,2% provinham de proveitos operacionais, com o valor de 4.424.077€, sendo 

que nestes tanto as vendas e prestações de serviços (1.983.069€) quanto as 

transferências e subsídios correntes obtidos (1.277.437€) assumiam particular relevo; já 

os proveitos e ganhos financeiros eram praticamente inexistentes (com apenas 116€ e 

provenientes de juros obtidos) e os proveitos e ganhos extraordinários representavam os 

restantes 2,8% do total de proveitos e ganhos assumindo o valor de 125.832€, sendo 

originados de correcões de exercícios anteriores (em 35.521€), de ganhos em 

imobilizações (em 11.000€), da redução de amortizações e provisões (em 1.500€) e de 

outros proveitos e ganhos extraordinários (em 77.811€). Em 2014 houve uma 

reclassificação de proveitos que anteriormente estavam considerados em vendas e 

prestações de serviços, nomeadamente os impostos, taxas e outros que passaram a ser 

autonomamente contabilizados, o que originou uma quebra do valor das vendas e 

prestações de serviços face ao ano anterior. Do total dos proveitos 44,8% respeitam a 

prestações de serviços que o Estádio realiza, com o valor de 1.983.069€, dos quais 

1.949.228€ são provenientes de serviços de actividade física e 25.872€ de serviços de 

saúde e os restantes 7.968€ de outros serviços. 

 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SOLVABILIDADE E LIQUIDEZ 

Apresenta-se em seguida um quadro com um conjunto de indicadores financeiros que se 

reportam à solvabilidade e liquidez dos SCUL. 

Quadro 9: Evolução dos Indicadores de Solvabilidade e Liquidez dos SCUL em 2014  

Indicadores RUL SPUL Estádio 

Autonomia Financeira 
0,97 0,50 0,94 

(Fundos Próprios/Ativo Total) 

Solvabilidade 
385,61 8.423,50 752,02 

(Fundos Próprios/Capitais Alheios) 

Endividamento 
0,003 0,0 0,001 

(Capitais Alheios/Ativo Total) 

Liquidez Geral 
78,53 14.918,00 1,00 

(Ativo Circulante/Passivo Circulante) 

Liquidez Reduzida 
78,37 14.918,00 0,99 

( (Ativo Circulante - Existências)/Passivo Circulante)) 

Liquidez Imediata 
59,35 7.208,00 0,85 

(Disponibilidades/Passivo Circulante) 
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Quanto ao indicador de autonomia financeira deve dizer-se que se aproxima do valor 

unitário na RUL e no EUL o que significa que existe um bom grau de cobertura do ativo 

total por fundos próprios, enquanto nos SPUL esse indicador é bem mais fraco revelando 

insuficiência de fundos próprios face ao nível do valor do ativo total. 

O indicador de solvibilidade tem valores muito para além dos considerados adequados, 

o que exprime o facto de nas três entidades que compõem os SCUL não existirem 

praticamente capitais alheios, situação que tem a ver com o facto de não haver recurso 

ao endividamento. Esta situação específica é também confirmada no rácio de 

endividamento que tem, pelo que se referiu, valores praticamente nulos. 

Finalmente, o indicador de liquidez geral no caso da RUL e dos SPUL revela a 

inexistência de quaisquer dificuldades de tesouraria, dado que os valores muitíssimo 

elevados revelam grandes fundos de maneio; já no caso do EUL o indicador tem valor 

inferior à unidade o que revela dificuldades de tesouraria, as quais resultam de dívidas 

de anos anteriores muito expressivas que têm exigido transferências de fundos da 

Universidade para as colmatar. 
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SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

 
4.1 Gabinete de Apoio 
 

O Gabinete de Apoio (GA) tem por principal missão apoiar o Reitor, a Equipa Reitoral 

e a Administração dos SCUL. 

Este apoio consiste em:  

 agendar e organizar reuniões;  

 preparar, organizar e reproduzir a documentação necessária para as 

reuniões;  

 organizar as diversas agendas; 

 assegurar as comunicações telefónicas. 

Em 2014, o apoio dado pelo Gabinete foi alargado ao concurso para a criação de 

Colégios da ULisboa. 

Paralelamente, é também o GA que apoia administrativamente os restantes órgãos da 

ULisboa, nomeadamente o Conselho Geral, o Conselho de Gestão, o Conselho de 

Coordenação Universitária e o Senado. 

Este apoio consiste em:  

 organizar e manter os arquivos;  

 assegurar a comunicação entre os membros dos órgãos e entre estes e os 

órgãos de governo das Escolas;  

 elaborar as convocatórias e as atas;  

 secretariar as diversas reuniões;  

 divulgar as deliberações;  

 gerir e organizar a correspondência.  

 

 

 

4 

Convite da exposição “José Sebastião e Silva: O 

Homem, O Cientista, O Professor”.  

Esta iniciativa que decorreu no lobby de entrada 

da Reitoria, entre 23 de outubro de 2014 e 16 de 

janeiro de 2015, pretendeu homenagear o mais 

influente e original matemático português do 

século XX.  
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O GA deu também apoio administrativo ao Provedor do Estudante. Em 2014, foram 

rececionados 74 processos de reclamação efetuados pelos estudantes, tendo cabido ao 

Gabinete a receção dessas reclamações, a organização dos respetivos processos e de 

toda a documentação necessária, bem como o atendimento de estudantes e Escolas 

sempre que solicitado. 

O GA faz também a gestão da agenda dos motoristas, a gestão das deslocações da 

Equipa Reitoral bem como do fluxo de correspondência entre as Escolas e os SCUL. 

Sempre que necessário, o GA dá apoio logístico na realização de eventos nos espaços 

da Reitoria, não só na reserva e preparação das salas como na sua divulgação. 

É no GA que se encontra a Assessoria de Imprensa da Equipa Reitoral que também gere 

o serviço de clipping à Universidade. 
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4.2 Gabinete de Auditoria Interna 
 

Ao Gabinete de Auditoria Interna (GAI) compete apoiar a gestão, contribuindo para a 

melhoria do desempenho, para um sistema de controlo eficaz e para a promoção da 

qualidade, acompanhando, com independência técnica, a organização e funcionamento 

dos serviços. 

Em 2014, ao nível da organização do Gabinete, uma vez que correspondeu ao 

primeiro ano de funcionamento, foram concebidos alguns novos instrumentos como o 

Código de Ética da Auditoria Interna ou o Estatuto da Auditoria Interna, ambos 

submetidos superiormente para aprovação. 

Das atividades desenvolvidas pelo GAI no âmbito do apoio à gestão da avaliação do 

sistema de controlo interno, merecem destaque:  

 a preparação do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, Corrupção e 

Infrações Conexas;  

 a revisão dos manuais de procedimentos elaborados na sequência da 

necessidade de adequar processos e procedimentos à nova realidade 

organizacional dos SCUL;  

 a realização de um estudo sobre a metodologia a adotar para a 

integração de Unidades Especializadas em Escolas da ULisboa e o respetivo 

acompanhamento da sua implementação;  

 a colaboração nos procedimentos de contratação de serviços de auditoria 

externa para os exercícios de 2013 e de 2014;  

 o acompanhamento da auditoria externa ao exercício de 2013;  

 colaboração na revisão do Relatório e Contas Consolidadas da UTL, do ano 

de 2012;  

 o processo de contratação de serviços de fiscal único. 
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4.3 Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade 
 

O Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade (GAGQ) tem por missão assegurar 

as atividades relacionadas com a avaliação e acreditação dos ciclos de estudos 

ministrados pelas Escolas da ULisboa e assegurar o apoio técnico e administrativo às 

iniciativas promovidas pelo Conselho de Garantia da Qualidade, sendo formalmente 

constituído por dois núcleos: o de Avaliação e o de Acreditação. 

O desenvolvimento das atividades e projetos do Gabinete tem sido orientado em torno 

de 6 eixos de atuação: (i) Suporte ao funcionamento do GAGQ; (ii) Gestão da Oferta 

Formativa da ULisboa; (iii) Promoção de processos de garantia da qualidade; (iv) 

Participação em redes e grupos de trabalho; (v) Projetos e estudos – Qualidade 

ULisboa e (vi) Comunicação – Qualidade ULisboa, envolvendo a participação dos 

colaboradores do GAGQ de acordo com as suas competências, independentemente do 

núcleo a que estão afetos. 

No primeiro eixo, assumem relevância as ações estruturantes ao bom funcionamento do 

Gabinete como a elaboração:  

 do Manual e do Plano da Qualidade da ULisboa;  

 dos manuais de procedimentos de criação e acreditação, alteração e 

extinção de ciclos de estudos;  

 do Regulamento do Sistema Integrado da Gestão da Qualidade (SIGQ) da 

ULisboa. 

O segundo eixo, que decorre das atribuições relacionadas com a gestão da oferta 

formativa e que são desenvolvidas em permanente articulação com as 18 Escolas da 

Universidade, com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e 

com a Direção Geral do Ensino Superior (DGES), destacando-se o papel do GAGQ na 

gestão dos processos de criação, acreditação, registo, avaliação, alteração e extinção 

dos diversos ciclos de estudos. 

Em relação à promoção de processos de avaliação e garantia da qualidade são dignos 

de realce:  

 os questionários construídos para a avaliação das unidades curriculares;  

 a avaliação da satisfação do pessoal não docente, dos serviços da Reitoria 

ou da satisfação dos utentes das residências universitárias;  

 a criação de um plano geral de inclusão, no âmbito da rede de Estudantes 

com Necessidades Educativas Especiais (ENEE). 

Em relação à participação em redes e grupos de trabalho, salienta-se, em 2014, a 

participação no Grupo de Trabalho para a Qualidade no Ensino Superior da Comissão 

Sectorial para a Qualidade na Educação e Formação (GT2-CS11) e a participação no 

Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior 

(GTAEDES). 
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No que diz respeito aos projetos e estudos no âmbito da qualidade na ULisboa, o 

GAGQ participou, entre outros, no Protocolo Study in Lisbon, celebrado com a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), através da constituição de uma base de dados sobre a 

oferta formativa da ULisboa dirigida a estudantes internacionais (cursos conferentes e 

não conferentes de grau) ou no Projeto “Inovação pedagógica no ensino superior: e-

learning e tecnologias digitais” (projeto financiado pela FCT). 

Por último, no sexto eixo, foi feita uma proposta de comunicação para a Qualidade 

ULisboa, que incluía: 

 o portal da ULisboa;  

 a gestão e atualização do site da QualidadeUL;  

 a criação da página da Qualidade ULisboa no Facebook;  

 a Newsletter QualidadeULisboa. Continuou também a ser feita a divulgação 

da oferta formativa conferente de grau da ULisboa e a gestão do Portal de 

Emprego. 

 

  

Seminário “Inclusão no Ensino Superior. 10 Anos do 

Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com 

Deficiências no Ensino Superior”, realizado no dia 19 de 

Junho no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de 

Lisboa  
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4.4 Gabinete de Estudos e Planeamento 
 

O Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) tem por atribuições a elaboração dos 

estudos necessários à tomada de decisão e o apoio à melhoria da qualidade e eficácia 

do planeamento estratégico e operacional da Universidade. 

No final de 2014 o GEP, tendo por base a missão da ULisboa, procedeu à definição da 

sua missão, da visão e dos valores orientadores da sua ação.  

Assim, o GEP tem por missão elaborar estudos e recolher informação de suporte à 

tomada de decisão, visando promover a qualidade e a eficácia do planeamento 

estratégico e operacional da Universidade, tendo como base a visão de que pretende 

ser um serviço de excelência pelas suas competências no desenvolvimento de estudos, do 

planeamento e da prospetiva, ao serviço da afirmação da ULisboa como referência no 

mundo. Assim, o GEP conduzirá a sua ação com base num conjunto de princípios onde se 

exibem valores como: o rigor, a qualidade, a inovação, a mudança, a cooperação, a 

complementaridade, o compromisso e a responsabilidade. 

Durante o primeiro ano da sua instituição o GEP procurou realizar trabalhos e estudos 

do âmbito do planeamento e das componentes estratégicas da ULisboa, nomeadamente 

os que respeitavam à definição das estruturas base para a realização dos planos e 

relatórios de atividades das unidades orgânicas (Escolas e Serviços Centrais), da 

bateria de indicadores de desempenho da Universidade, da fundamentação 

operacional do processo de planeamento estratégico, do relatório de contas e gestão 

da Reitoria e dos Serviços de Ação Social e do plano de atividades dos SCUL e do 

respetivo QUAR. 

Em 2014, a atuação do GEP orientou-se de acordo com 4 grandes áreas de 

intervenção: (i) Apoio ao planeamento estratégico e operacional da ULisboa; (ii) 

Acompanhamento e apoio no preenchimento de bases de dados; (iii) Estudos e análises 

e (iv) Participação em Redes e Projetos. 

No âmbito do apoio ao planeamento estratégico e operacional destacam-se:  

 Elaboração de uma proposta de plano estratégico para a ULisboa 2014-

2017. Neste âmbito, foi também elaborada uma proposta de identificação 

e caracterização dos objetivos operacionais dos SCUL de acordo com os 

eixos e objetivos estratégicos definidos superiormente;  

 Colaboração na elaboração dos Relatórios de Gestão e Contas de 2012 e 

2013 (de 2012 e 1º semestre de 2013 da Reitoria da UTL e dos SAS UTL; 

2º Semestre de 2013 da Reitoria e dos Serviços Partilhados da ULisboa) em 

especial nos capítulos relativos à caracterização e atividades; 

 Finalização da revisão do Relatório de Auditoria e revisão dos Relatórios de 

Gestão e Contas de 2012 da Reitoria e dos SAS UTL (em colaboração com 

o Gabinete de Auditoria da ULisboa); 

 Elaboração do Relatório de Gestão e Contas Consolidadas de 2013 

(capítulo do ensino e oferta formativa); 

 Elaboração do Plano de Atividades de 2014 dos SCUL; 
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 Elaboração do QUAR 2014 dos SCUL; 

 Elaboração de um ficheiro agregado de indicadores de desempenho da 

ULisboa, com a consolidação do levantamento realizado em todas as áreas 

de atividade da Universidade. Paralelamente, foram identificados e 

parametrizados um conjunto de indicadores de desempenho da ULisboa, 

integrados com os objetivos do Plano de Ação Reitoral 2014-2017; 

 Preparação das matrizes para futuros inquéritos às unidades orgânicas, com 

vista à construção de um Sistema de Informação Integrado (SII); 

No âmbito do acompanhamento e apoio no preenchimento de bases de dados, feito em 

articulação com as diversas Escolas, importa realçar o apoio que lhes foi dado na 

transposição de informação para a plataforma INDEZ (pessoal docente e investigador), 

incluindo a análise comparativa dos anos de 2011 a 2013 ou o apoio às Escolas no 

preenchimento da plataforma PRIES do “Registo Biográfico de Docentes do Ensino 

Superior”, incluída no REBIDES 2013. 

Nos estudos e análises, parte significativa do trabalho desenvolvido pelo Gabinete em 

2014, destacam-se:  

 Análise do RAIDES 2013;  

 Síntese dos documentos e relatórios: “Características-chave das 

Universidades de Classe Mundial” (Banco Mundial, 2009); “Universidades 

de Classe Mundial” (Banco Mundial, 2009); “Preparing Universities for an 

Era of Change” (Glion Colloquium); “Global sustainability and the 

responsibilities of the universities” (Glion Colloquium,  2011-12); “O Ensino 

Superior na Ásia: Expansão Horizontal, Expansão Vertical” (Relatório 

UNESCO, 2014); “Education at a Glance 2014 – OECD Indicators” 

(Relatório da OCDE, 2014). 

 Documento de Trabalho em forma de Memorando “As Directrizes da 

Excelência na Investigação”, feito a partir do Relatório “Growing the best 

and the brightest – The drivers of research excellence”, da Economic Insight, 

elaborado para o “Department for Business, Innovation and Skills” do Reino 

Unido (2014); 

 Estudo sobre os resultados do acesso 1ª e 2ª fase da candidatura de 2014; 

 Estudo de análise das preferências dos alunos colocados na ULisboa (por 

cursos e Escolas); 

 Estudo comparativo dos alunos colocados na ULisboa, face aos colocados 

noutros estabelecimentos de ensino superior português; 

 Elaboração do ficheiro com os Alunos Colocados na ULisboa provenientes da 

Escola Secundária Maria Amália; 

 Recolha de elementos relativos à ULisboa (Escolas e dados gerais da 

Universidade) para o estudo da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) sobre 

a Área Metropolitana de Lisboa; 

 Apoio à participação da ULisboa nos Rankings Times Higher Education (THE), 

e Shangai (ARWU), incluindo o respetivo levantamento de dados; 

 Compilação de informação para o U-Multirank de 2015 e apoio às Escolas 

com cursos inseridos nos domínios científicos em avaliação; 
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 Preparação e remessa dos dados relativos ao Multirank 2015 e análise 

sobre os indicadores do ranking e do seu peso relativo; 

 Análise comparativa dos rankings em que entra a ULisboa (para determinar 

as tipologias dos dados utilizados nas respetivas metodologias); 

 Levantamento no H-Index (Web of Science) das publicações dos 

investigadores que propuseram a constituição de Colégios na ULisboa; 

 Tratamento de dados relativos à Ficha Azul aplicada aos estudantes inscritos 

na ULisboa (formação inicial) em colaboração com os Serviços Académicos; 

 Resposta ao inquérito da Direção Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (DGEEC) sobre os docentes da ULisboa. 

 

 

 

No âmbito da participação do GEP em Redes e Projetos: 

 Participação no Projeto “Acesso, Sucesso e Insucesso. PER… cursos estudantis 

no ensino Superior Público” (em conjunto com a UMinho, UPorto, CIPES e 

UÉvora); 

 Apoio ao projeto do CRUP “Inserção profissional de diplomados em 

Portugal: sistematização das metodologias utilizadas nas universidades e 

construção de um guião-modelo para coleta de dados a nível nacional”; 

 Gestão do Projeto “Insucesso e Abandono Escolares na Universidade de 

Lisboa: Cenários e Percursos (PTDC/ESC/64875/2006); 

 Preparação e realização das duas primeiras reuniões da Rede TAP - Rede 

de Técnicos de Apoio ao Planeamento (a primeira das quais incluiu a 

apresentação do GEP, da sua missão, visão e valores, bem como dos 

fundamentos da criação da Rede e das expectativas relativas ao seu 

funcionamento). Esta Rede, criada sob proposta do GEP que é também o seu 

catalisador, foi concebida como um centro de apoio operacional em 

matérias de planeamento tendo aí representados os técnicos de 

planeamento de todas as unidades orgânicas (Escolas e SAS) da ULisboa; 

 Apoio ao Projeto Lisboa 2020, coordenado pelo Professor João Ferrão; 

A transversalidade do GEP possibilita a sua atuação e contributo noutras áreas.  

Em 2014, por exemplo, no apoio à investigação importa referir a preparação de um 

“RoadMap” para a Rede de Saúde da ULisboa & Empresas, incluindo o levantamento 

Seminário “Modernização Administrativa e Tecnológica na 

Universidade de Lisboa”, realizado no Salão Nobre da 

Reitoria no dia 20 de março de 2014. 

Esta iniciativa pretendeu divulgar os projetos de 

modernização administrativa desenvolvidos na ULisboa e 

promover, tendo em conta a circunstância do encerramento 

de um Quadro Comunitário de Apoio e o início de outro, a 

apresentação do estado-da-arte na Modernização 

Administrativa na Administração Pública e as linhas gerais 

do próximo Programa Quadro. 
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das áreas de investigação do conjunto de empresas farmacêuticas selecionadas para 

trabalho de colaboração científica com a ULisboa. 

Entre outras atividades realizadas, é ainda importante referir para 2014:  

 A atualização dos “Factos e Números” do sítio da ULisboa;  

 A participação no levantamento de informações para a exposição da 

ULisboa “723+1”;  

 O apoio dado aos Serviços Financeiros da ULisboa no processo de 

consolidação de contas da ULisboa; 

 O apoio pontual à prestação da informação financeira sobre o projeto 

“SAMA” (relativa aos pedidos de pagamento). 
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4.5 Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de 
Conhecimento 
 

O Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento (GPETC) 

assegura a gestão administrativa e financeira dos projetos, apoia os responsáveis dos 

projetos na negociação, abertura, execução e elaboração dos relatórios financeiros, 

bem como, em colaboração com as estruturas das Escolas, apoia as atividades de 

investigação científica e de desenvolvimento tecnológico da Universidade, de 

transferência de conhecimento e sua valorização económica, e de gestão e valorização 

da propriedade intelectual, dinamizando as relações empresariais e o apoio ao 

empreendedorismo, a nível nacional e internacional. 

O GPETC tem como missão ser um serviço de excelência que atua nos seguintes 

domínios: (i) Apoio à identificação de programas e oportunidades de financiamento, 

nacionais e europeias, que possam beneficiar a investigação científica, gerando talento 

e aumentando visibilidade das atividades de I&D da ULisboa; (ii) Apoio à submissão e 

gestão de projetos de I&D; (iii) Promoção e dinamização da ligação da ULisboa às 

Empresas; (iv) Dinamização de ações de divulgação e promoção de valorização do 

conhecimento e de uma cultura de empreendedorismo; (v) Proteção e valorização do 

conhecimento gerado na ULisboa; (vi) Disseminação dos resultados da atividade de 

investigação da Universidade na perspetiva da sua divulgação e exploração, para o 

benefício da sociedade e da economia; (vii) Apoio a programas multidisciplinares e 

interdisciplinares, com a finalidade de dar resposta a desafios societais. 

 

 

 

No ano de 2014 o GPETC procurou afirmar-se e posicionar-se como um Gabinete de 

referência nas suas áreas de intervenção, tendo intervindo nomeadamente nos seguintes 

tipos de atividades:  

 Garantia de uma gestão adequada dos financiamentos internacionais 

atribuídos à Reitoria e Museus, assegurando as tarefas de gestão de 9 

projetos;  

 Garantia do apoio à gestão dos projetos das Unidades de I&D residentes 

no Edifício Interdisciplinar, assegurando as tarefas correspondentes em 34 

projetos e outras atividades correlacionadas;  

1ª Conferência Anual da Rede Agro-ULisboa realizada no 

salão nobre da Reitoria em 13 de outubro de 2014. 

A Rede Temática Interdisciplinar AgroAlimentar e Floresta 

(RedeAGRO) é uma iniciativa da Reitoria da Universidade 

de Lisboa (ULisboa) para valorizar as competências de 

investigação e desenvolvimento da universidade numa área 

estratégica para a região e para o país. 
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 Garantia de uma gestão adequada dos financiamentos atribuídos à 

ULisboa, assegurando as tarefas de gestão de 6 projetos;  

 Garantia de consultoria e apoio à preparação de candidaturas a projetos, 

assegurando as tarefas relacionadas com 5 candidaturas; 

 Identificação, divulgação e apoio na angariação de financiamentos 

competitivos, com a realização de um conjunto amplo de atividades e 

tarefas necessárias para promover o sucesso em candidaturas nacionais e 

internacionais (8 iniciativas);  

 Garantia do apoio às Unidades de I&D residentes no Edifício 

Interdisciplinar, com a organização de mais de 100 seminários nacionais, 10 

conferências internacionais, 16 candidaturas a financiamentos da FCT e 

vários procedimentos concursais de bolsas;  

 Promoção da interação da Universidade de Lisboa com o tecido produtivo, 

através da apresentação do Programa de Apoio a Empresas Sociais (Banco 

de Inovação Social), e apoio a 2 parcerias institucionais e ao Programa 

Start (Health);  

 Promoção da valorização do conhecimento e da propriedade intelectual, 

que incluiu o apoio a vários programas, à rede de empreendedorismo e 

transferência de conhecimento, à realização da primeira conferência anual 

da Rede de Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento (Rede 

ETC), à primeira semana de empreendedorismo estudantil, e ainda várias 

ações de gestão da propriedade intelectual; 

 

 

 

 Aumento da visibilidade e melhoria da sistematização da produção 

científica da Universidade de Lisboa, participação ativa no Programa 

Horizonte 2020 em parceria com empresas (acompanhamento do 

Programa), estabelecimento de parcerias de desenvolvimento científico e 

tecnológico com empresas (através das redes temáticas interdisciplinares: 

Saúde, AgroAlimentar e Florestal e Mar), e ainda a integração da 

Universidade de Lisboa e suas Escolas em redes europeias e mundiais 

(consórcios LisbonLiving+ e redes temáticas interdisciplinares). 

  

1ª Conferência anual da Rede de Empreendedorismo e 

Transferência de Conhecimento, que se realizou no Salão 

Nobre da Reitoria em 23 de junho de 2014. 

Esta iniciativa, destinada exclusivamente à comunidade 

ULisboa, centrou-se na promoção e difusão de conceitos e 

boas práticas, dando a conhecer o trabalho realizado na 

Universidade dentro destas áreas. 
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4.6 Gabinete de Controlo de Gestão 
 

O Gabinete de Controlo de Gestão (GCG) procede à análise permanente da evolução 

da execução dos planos e orçamentos sob a sua responsabilidade, prestando 

informações periódicas que permitam o seu controlo. 

Em 2014, o GCG desenvolveu as seguintes atividades: 

 Controlo da massa salarial da Universidade de Lisboa em 2014 tendo por 

objetivo o cumprimento do art.º 56º da Lei do Orçamento do Estado para 

2014; 

 Análise do pessoal existente nos SCUL e nos Serviços de Ação Social, antes e 

após a criação da ULisboa em 2013; 

 Relatórios de controlo de gestão das Escolas e Serviços Autónomos da 

Universidade de Lisboa; 

 Avaliação do impacto nas despesas com pessoal da ULisboa em 2014, em 

consequência da suspensão e alteração das reduções remuneratórias a 

partir de 31 de maio 2014. Na sequência do apuramento do acréscimo de 

despesa com pessoal, a Universidade de Lisboa obteve um reforço do 

orçamento do estado no montante equivalente ao valor apurado; 

 Análise da situação orçamental e das despesas com pessoal de várias 

Escolas da Universidade; 

 Análise Económico-financeira de três empresas de construção para escolha 

da empresa que daria continuidade à empreitada de construção do Instituto 

Câmara Pestana (ICP). 
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4.7 Gabinete Jurídico 
 

O Gabinete Jurídico (GJ) presta serviços de apoio jurídico e contencioso. 

O GJ tem como principal caraterística a sua transversalidade técnico-jurídico e 

administrativa no apoio prestado à Equipa Reitoral e às Unidades Orgânicas da 

ULisboa, designadamente no que diz respeito às carreiras docente e de investigação, 

ao apoio na ligação da Universidade à Sociedade e ao apoio prestado através de 

consulta jurídica e defesa de processos de contencioso que envolvam a ULisboa ou 

qualquer uma das suas unidades orgânicas. 

Carateriza-se especificamente pela prestação de apoio técnico-jurídico à equipa 

Reitoral e às Escolas, designadamente através da participação em procedimentos de 

contratação pública, da colaboração prestada através de consulta jurídica e de 

intervenção em processos de contencioso nas diversas matérias ligadas ao 

funcionamento e atividade da ULisboa. 

O GJ desenvolve também a sua ação ao nível da realização de estudos, pareceres e 

informações de caráter jurídico sobre assuntos relacionados com a atividade dos SCUL e 

restantes Unidades Orgânicas da Universidade. 

São também da competência do GJ, outros assuntos relacionados com contratos, minutas 

de escrituras e outra documentação de caráter legal; divulgação de legislação 

pertinente; organização e instrução de inquéritos e processos de natureza disciplinar e 

ainda a realização de toda e qualquer atividade enquadrável no âmbito jurídico. 

Assim, em 2014, o GJ desenvolveu as seguintes atividades: 

 Elaborou 268 informações/pareceres; 

 Participou em 110 processos contenciosos; 

 Elaborou 489 ofícios; 

 Exarou 30 despachos e deliberações; 

 Apoiou 2 processo de inquérito; 

 Apoiou 2 processos disciplinares; 

 Instruiu 5 processos disciplinares. 
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4.8 Departamento de Assuntos Académicos 
 

O Departamento de Assuntos Académicos (DAA) acompanha, no domínio técnico e 

administrativo, as matérias de âmbito académico, designadamente, as relativas ao 

regime escolar dos alunos e às provas académicas e concursos para a contratação do 

pessoal docente e investigador, dando apoio aos órgãos da Universidade e das Escolas 

em todas as matérias correlacionadas com as suas competências. 

O DAA compreende as Áreas de Provas Académicas e Concursos e de Estudantes e 

Certificação Académica e o Núcleo de Formação ao Longo da Vida. A Área de Provas 

Académicas e Concursos compreende, por sua vez, os Núcleos de Provas Académicas e 

de Concursos de Pessoal Docente e Investigador, sendo a Coordenação deste último 

assegurada pela Coordenadora da Área. 

 

 

 

Em 2014, no âmbito das funções que estão atribuídas estatutariamente ao DAA, ou que 

lhe são confiadas por necessidades de serviço, foi desenvolvido um largo conjunto de 

ações, destacando-se como prioritárias para o desenvolvimento do Gabinete, para 

além da qualidade e disponibilidade colocadas nas atividades diárias e contínuas, as 

seguintes:  

 Participar, sempre que solicitado, na consolidação da regulamentação 

académica da ULisboa com vista à uniformização e melhoria de 

procedimentos;  

 Apoiar as Escolas e outros interessados nas áreas de competência do DAA: 

acesso, creditação (académica e de experiência profissional), certificação, 

reconhecimento de habilitações estrangeiras, bolsas de mérito escolar, 

provas académicas, cotutelas e título de doutoramento europeu, concursos 

de pessoal docente e investigador;  

 Harmonizar os processos de seleção dos Maiores de 23;  

 Produzir indicadores estatísticos;  

 Promover a Formação Pedagógica para docentes;  

 Promover cursos livres no âmbito do Programa de Formação Universitária 

para Seniores;  

 Promover a ligação às Escolas através do GATUL (Grupo Técnico de Apoio 

à Universidade de Lisboa) Académicos;  

A 25 de fevereiro de 2014, a ULisboa, promoveu o 

Dia Aberto M23, um evento que pretendeu 

aproximar o público adulto do meio universitário, 

divulgar a oferta formativa e dar resposta às suas 

dúvidas. 

Para mais informações consulte: 

http://www.ulisboa.pt/home-

page/estudar/formacao-ao-longo-da-vida/maiores-

de-23-anos/  

http://www.ulisboa.pt/home-page/estudar/formacao-ao-longo-da-vida/maiores-de-23-anos/
http://www.ulisboa.pt/home-page/estudar/formacao-ao-longo-da-vida/maiores-de-23-anos/
http://www.ulisboa.pt/home-page/estudar/formacao-ao-longo-da-vida/maiores-de-23-anos/
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 Assegurar o funcionamento do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 

(GAES) da ULisboa. 
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4.9 Departamento de Relações Externas e Internacionais 
 

O Departamento de Relações Externas e Internacionais (DREI) gere a imagem 

institucional da ULisboa e apoia as atividades de internacionalização da Universidade, 

de acordo com a estratégia e diretrizes emanadas da Equipa Reitoral. 

O DREI é composto por 4 núcleos: o Núcleo de Comunicação (NC), o Núcleo de 

Programação Cultural e Ligação à Sociedade (NPCLS), o Núcleo de Mobilidade (NM) e 

o Núcleo de Relações Institucionais (NRI).  

Da atividade desenvolvida pelo NC em 2014, merecem destaque:  

 As diversas campanhas de comunicação:  

 Futurália 2014;  

 Projeto 189 – Universidade de Lisboa em bicicleta;  

 Campanha de acesso dos M23;  

 Campanha do Office 365 para estudantes da ULisboa;  

 Campanha de comunicação do Verão na ULisboa. 

 

 O assegurar da comunicação institucional da ULisboa e a sua imagem, 

gerindo a forma como se relaciona junto dos seus públicos, quer externa 

quer internamente, o que se traduz:  

 na gestão da presença web da ULisboa;  

 na gestão diária do site da Universidade (o site é o principal meio de 

comunicação digital da Instituição e registou, em 2014, 691.167 

visitas que se traduziram em 1.820.599 visualizações de páginas);  

 na gestão das Redes Sociais, sendo o Facebook a rede social onde 

foram concentrados maiores esforços (de 9.406 seguidores em janeiro 

para os 13.424 no final de dezembro) mas também o Youtube, 

Instagram e LinkedIn;  

 na gestão da área de comunicação e imagem, sendo de referir a 

criação de um Banco de Imagens da ULisboa que inclui todos os seus 

espaços ou o desenho de diversos materiais de merchandising;  

 em diversas ações de comunicação e multimédia, tendo sido 

disponibilizadas diversas peças (vídeos institucionais, entrevistas e 

reportagens) acessíveis no canal de vídeo do Youtube da ULisboa;  

 na coordenação editorial, a paginação e a produção gráfica de 

formatos impressos, tendo sido produzidas várias publicações como 

por exemplo a brochura “Universidade de Lisboa – Estudante 

Internacional” ou o calendário ULisboa 2015. 

 

 Os serviços de comunicação transversal que o NC presta no seu quotidiano 

que permitem trazer visibilidade a iniciativas de vários serviços (SCUL, SAS, 

EUL, etc.), nomeadamente através da criação do respetivo plano de 

comunicação, da definição da imagem gráfica e da utilização de meios e 

canais de comunicação diversificados. São disso exemplos, entre outros:  
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 o Cinema na Reitoria;  

 a Abertura do Ano Académico 2014/15;  

 o Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL);  

 o Ciclo de Conferências Ágora;  

 comunicação dos eventos "Start @ ULisboa" e "Start health@ulisboa";  

 as redes temáticas interdisciplinares da ULisboa;  

 o Projeto SAMA - Modernização Administrativa na Universidade de 

Lisboa (MAT);  

 o Educa Angola 2014. 

 

         

Imagens relativas à participação da Universidade de Lisboa na Futurália 2014 (Salão de Oferta Educativa, Formação e 

Empregabilidade) entre 26 e 29 de março de 2014. O certame serviu para que as diversas Escolas presentes divulgassem as suas 

ofertas de formação, bem como esclarecer as dúvidas de potenciais candidatos. A representação da ULisboa neste certame incluiu 

também a divulgação de atividades promovidas pelo Instituto Confúcio e pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência. 

 

No que diz respeito à atividade do NPCLS importa referir: 

 A continuação do desenvolvimento e dinamização de diversas atividades e 

projetos culturais da ULisboa como: 

 o Concerto da Primavera;  

 a Exposição 40 anos do 25 de abril;  

 o FATAL 2014;  

 o ciclo de Cinema na Reitoria;  

 a Ópera Rigoletto; 

 a Gala de Ópera. 

  

 O Núcleo prestou também apoio à organização de diversos lançamentos 

literários, com especial destaque para o encerramento da publicação da 

obra do Padre António Vieira na aula Magna, com o seu 30º volume; 

 

 A gestão dos espaços e infraestruturas da Reitoria. O Núcleo celebrou 63 

contratos que corresponderam a cerca de 200.000 Euros, tendo prestado 

apoio logístico a centenas de dias de utilização dos espaços da Reitoria, 

através da articulação de diversos serviços, como vigilância, limpeza, 

serviços audiovisuais e serviços de manutenção; 
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 A organização dos atos solenes e as cerimónias académicas, como foram a 

cerimónia de Abertura dos Anos Académicos 2013/2014 e 2014/2015 ou 

o 1º Aniversário da ULisboa, que também incluiu a exposição “723+1”; 

 

                   

Imagens da inauguração da Exposição “723+1”, comemorativa do primeiro aniversário da Universidade de Lisboa (25 de julho de 

2014, Átrio da Reitoria). 

 

 Coordenação com as Escolas e restantes unidades orgânicas a participação 

da Universidade em ações de divulgação e promoção das suas atividades. 

O Programa Verão na ULisboa é exemplo disso, numa iniciativa que contou 

com a participação de 14 Escolas tendo estado igualmente envolvidas 

outras Unidades Orgânicas, como os Serviços de Ação Social, os Museus e o 

Estádio Universitário e permitiu a cerca de 770 jovens conhecerem e 

interagirem com as diversas áreas do saber lecionadas na Universidade; 

 

 Organização dos processos relativos aos concursos de atividades 

extracurriculares, destinados a Estudantes e a Docentes, Investigadores e 

Pessoal Não Docente, dando apoio técnico e administrativo aos respetivos 

júris. No 1º e 2º semestre de 2014 foram atribuídos 145.000 Euros em 

apoios distribuídos pelas 83 candidaturas aprovadas (num total de 247 

projetos candidatados) dando origem a 110 procedimentos para aquisição 

de bens e serviços, de acordo com os orçamentos enviados pelos projetos 

apoiados; 

 

 Coordenação das atividades ligadas ao Prémio Universidade de Lisboa e a 

outros prémios atribuídos pela Universidade. O NPCLS deu apoio ao Prémio 

Universidade de Lisboa, Prémio Europeu Professor António de Sousa Franco 

e Bolsas Universidade de Lisboa/Fundação Amadeu Dias; 

 

 Gestão e comercialização de produtos comerciais. A criação da ULisboa, 

implicou a criação de uma nova linha de produtos de merchandising (29 

novos produtos), tendo sido assegurado, com a colaboração do Gabinete do 

Reitor, o funcionamento da loja com um período de abertura ao público 

alargado e a gestão de stocks. 

Relativamente à atividade do NM, destacam-se: 
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 Gestão da participação da ULisboa no Programa PROALV - SubPrograma 

ERASMUS. Com a junção das duas anteriores universidades, a ULisboa 

movimenta anualmente perto de 3.000 estudantes ao abrigo deste 

Programa (recebe cerca de 1.750 e envia 1.000 estudantes portugueses 

para realizarem um período de estudos ou estágio em mobilidade). A 

ULisboa envia ainda cerca de 45 docentes e aproximadamente 10 

funcionários não docentes em mobilidade para instituições europeias. As 

mobilidades realizadas ao abrigo do Programa Erasmus, concretizam-se ao 

abrigo de Acordos Bilaterais entre as instituições; 

 

 Gestão dos Consórcios ERASMUS – Tec FLOW e Erasmus Al Sud. Ambos os 

consórcios têm como objetivo promover a empregabilidade dos jovens 

europeus e fomentar o desenvolvimento de parcerias com empresas, 

apostando a ULisboa em promover a sua visibilidade e estreitar relações de 

cooperação com o tecido produtivo; 

 

 Promoção da participação da ULisboa nas várias ações do novo Programa 

Erasmus+. Todas as candidaturas foram submetidas de forma centralizada 

em nome da ULisboa, instituição detentora da Carta Erasmus. O NM iniciou o 

processo de divulgação do programa com o objetivo de incentivar o número 

de candidaturas submetidas pela ULisboa. O NM foi responsável pelos 

projetos diretamente ligados à mobilidade de estudantes, ou seja pela 

Ação-Chave 1 (mobilidades individuais para fins de aprendizagem), que 

consiste na continuação do Programa Erasmus “tradicional”, com a 

introdução de algumas novidades. Foi também necessário proceder-se ao 

estabelecimento de novos Acordos Interinstitucionais Erasmus para permitir a 

mobilidade de beneficiários do Programa a partir do ano letivo 2014/15. 

O NM foi igualmente responsável pela renovação da candidatura à Carta 

Erasmus de Ensino Superior que vigorará até 2020; 

 

 Organização de cursos de línguas para estudantes estrangeiros, que 

decorrem da política de internacionalização da Universidade. Anualmente 

são organizados cursos de português para estudantes Erasmus, com o 

objetivo de os acolher e integrar na ULisboa, proporcionando-lhes uma base 

de conhecimentos mais sólidos que lhes permita vivenciar a experiência 

Erasmus na ULisboa da forma mais proveitosa possível. Neste sentido, foram 

organizados cursos de português pela FL e pelo ISCSP, Escolas que 

habitualmente organizavam os cursos nas anteriores UL e UTL. Apesar da 

estrutura dos cursos das 2 Escolas ser um pouco diferente, foi efetuado um 

esforço de harmonização de procedimentos, tendo daí resultado a 

assinatura de protocolos com ambas as Escolas. A oferta e estrutura destes 

cursos foi divulgada às restantes Escolas que escolheram, consoante as suas 

necessidades e realidade, a Escola com quem pretendiam trabalhar. Os 

cursos, cofinanciados com o recurso a verbas do Programa Erasmus, tiverem 

um custo de inscrição por participante de 75 Euros; 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SCUL 2014 44 

 Gestão das Mobilidades ao abrigo de Protocolos. A mobilidade de 

estudantes ao abrigo de Protocolos é uma das formas de colaboração que 

tem conhecido maior desenvolvimento, tendo-se intensificado nos últimos 20 

anos. Na ULisboa, este processo está centralizado na Reitoria que 

anualmente envia cerca de 150 estudantes para as várias Escolas. Com o 

objetivo de combinar a diversidade de cada Escola, ao mesmo tempo que 

se transmitia uma imagem de união, foram desenvolvidos procedimentos 

únicos de candidatura e regras de acesso para cada uma das Escolas, os 

quais foram posteriormente divulgados junto das instituições parceiras; 

 

 Gestão do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI). O PLI é uma 

iniciativa da CAPES juntamente com o CRUP e as Universidades Portuguesas, 

visando: (i) ampliar a formação de docentes para o ensino básico no Brasil; 

(ii) dinamizar as ações voltadas à formação de docentes com ênfase na 

formação inicial desenvolvida nos cursos de licenciatura e (iii) apoiar a 

formulação e implementação de novas diretrizes curriculares para a 

formação de docentes, com enfoque no Ensino Básico e Secundário. Na 

ULisboa decorreram 8 projetos nos anos 2012-2014, nas seguintes Escolas: 

FBA (1), FC (1), FL (2), FMH (3), FMH/ISA (1) – colaboração do IE para as 

didáticas dos projetos da FL e FC. A ULisboa contou com um total de 56 

estudantes PLI em 2013/14. A CAPES assegurou o pagamento das propinas 

dos estudantes, durante os 2 anos letivos de estudos na ULisboa; 

 

 Gestão do Centro de inscrição da International Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience (IAESTE). Esta associação promove o 

intercâmbio de estudantes universitários entre os países-membros, com o 

objetivo de proporcionar-lhes uma experiência técnica relevante e 

remunerada na sua área de formação. A IAESTE Portugal tem o seu 

secretariado sediado no IST. A nível dos SCUL, existe um centro de inscrição, 

que permitiu divulgar e angariar estágios para estudantes de, e para, 

algumas das nossas Escolas nomeadamente: FA, FMV, FMH, ISA, ISEG e, a 

partir de 2014, também para a FFL. O IST e a FC dispõem de um centro 

específico para os seus estudantes. Anualmente, cerca de 200 estudantes 

candidatam-se a este programa para um número de estágios que varia 

entre os 5 e os 10; 

 

 Gestão do Programa de mobilidade Almeida Garrett. Por iniciativa do 

CRUP foi aprovado o Programa Almeida Garrett que visa promover a 

qualidade e reforçar a dimensão nacional do Ensino Superior. Este 

Programa teve início no 2.º semestre do ano letivo de 2009/10 e permite a 

mobilidade de estudantes das Universidades que integram o CRUP. 

Anualmente cerca de 15 estudantes são recebidos na ULisboa e enviados 

para Instituições parceiras. O Programa não dispõe de suporte financeiro; 
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 Gestão do alojamento de estudantes estrangeiros. O NM gere, em conjunto 

com a Área de Alojamento dos SAS, a ocupação de 140 vagas anuais para 

alunos estrangeiros em mobilidade na ULisboa nas diversas residências. 

Por sua vez o NRI desenvolveu as seguintes atividades: 

 Gestão dos protocolos ULisboa 

 Foi iniciado o processo de implementação da base de dados de 

protocolos de cooperação nacionais e internacionais no site da 

ULisboa, em articulação com o Núcleo de Gestão de Sistemas de 

Informação do Departamento de Informática; 

 Foi monitorizada a caducidade, a necessidade de termos adicionais e 

a identificação da sua efetividade junto das UO com o apoio do NM;  

 Dos contactos estabelecidos com IES, a nível mundial, foram efetivados 

62 acordos; 

 Foram catalogados, para análise superior, os Protocolos de 

Cooperação Nacional transitados das anteriores UL e UTL. Existem 

382 protocolos de cooperação nacionais de renovação automática ou 

de prazo indeterminado no âmbito das anteriores universidades;  

 Foram estabelecidos 8 acordos de cooperação a nível nacional e 

concretizadas parcerias que garantam vantagens exclusivas para as 

entidades que visitam a ULisboa, nomeadamente em hotéis. 

 

 Organização e acompanhamento de visitas de missões internacionais à 

ULisboa com o objetivo de potenciar a cooperação efetiva entre a ULisboa 

e as instituições internacionais: 

 Foram geridos todos os pedidos de visita institucional à ULisboa; 

 Foram elaboradas as agendas de trabalhos e planeadas as 

atividades sociais e visitas às UO; 

 Para promover estas ações foi publicitado no site da Universidade o 

registo de visitas com uma notícia e respetiva ilustração; 

 Foi implementado um Manual de Procedimentos para as visitas 

institucionais à ULisboa; 

 Foram organizadas 24 visitas e respetivos relatórios com o objetivo 

central de facilitar o futuro estabelecimento de protocolos, convénios 

ou acordos entre a ULisboa e outras universidades ou instituições 

estrangeiras. 

 

 Coordenar as atividades desenvolvidas no âmbito das redes e associações 

internacionais ligadas ao Ensino Superior: 

 Foi coordenada a participação da ULisboa em 22 redes nacionais e 

internacionais de cooperação universitária; 

 Foi, também, realizado o levantamento de outras Redes para permitir 

que, superiormente, fosse avaliado o interesse da participação da 

ULisboa em Redes que, do ponto de vista estratégico, permitam 
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incrementar a internacionalização e potenciem o desenvolvimento de 

projetos internacionais. 

 

 Organizar as representações da ULisboa em missões internacionais no 

âmbito de protocolos ou parcerias estratégicas. Foi compilada e avaliada a 

informação sobre eventos internacionais de promoção do Ensino Superior, 

nos países considerados estratégicos. A ULisboa, em conjunto com as suas 

Escolas, participou na 4.ª edição da Feira de Amostras do Sistema 

Educativo, Educa ANGOLA 2014. 

 

 Apoiar o DREI nas áreas prioritárias de intervenção relativamente à 

internacionalização da ULisboa 

 Foi elaborada uma análise de mercados estratégicos de intervenção 

para a atração de estudantes internacionais como resposta ao Plano 

de Ação da Universidade para 2014-2017 e ao Plano de Atividades 

para 2014. Estes documentos referem o novo Estatuto do Estudante 

Internacional como uma oportunidade para a ULisboa reforçar a sua 

posição como uma Universidade para o Mundo, especialmente nos 

PLOP; 

 Acompanhou, em colaboração com o NC e NM, os trabalhos de 

criação da versão inglesa do site da ULisboa, sobretudo no que diz 

respeito aos conteúdos relativos a programas e projetos 

internacionais; 

 Foi disponibilizada informação para o desenvolvimento de material 

informativo em língua inglesa da ULisboa. 
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4.10 Departamento de Recursos Humanos 
 

Cabe ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) assegurar a gestão de processos e 

de atos referentes aos trabalhadores da Universidade, independentemente do tipo de 

vínculo ou carreira. 

O DRH desenvolveu atividades nas seguintes áreas: formação e avaliação; gestão de 

recursos humanos; processamento de vencimentos; e contratação e apoio jurídico. 

No âmbito da formação do projeto POPH foram realizadas 37 ações de formação, 

correspondentes a 1.061 horas de formação, onde estiveram inscritos 767 formandos, 

dos quais 615 pertenciam a unidades da ULisboa (388 formandos internos realizaram a 

formação, sendo pertencentes às diversas Escolas e Unidades Orgânicas da ULisboa). 

Quanto à formação externa foram realizadas ações envolvendo 12 colaboradores, num 

total de 367 horas de formação e correspondendo a 1.145 Euros de encargos. 

No âmbito da gestão de recursos humanos foram desenvolvidas ações variadas, da 

simples redação de ofícios até à elaboração de balanços sociais, passando também, 

nomeadamente, por: elaboração de informações, procedimentos de acidentes em 

serviço, resposta a pedidos diversos (juntas médicas, licenças parentais, de trabalho 

extraordinário), inscrições e reinscrições nos sistemas de segurança social e na ADSE, e 

ainda a elaboração do INDEZ. 

No âmbito do processamento de vencimentos foram processados 31.510 vencimentos 

correspondentes a várias Escolas da ULisboa, nomeadamente, FD, FF, ICS, IE, IGOT, FL, 

FM, FMD, FP, e também da Reitoria, dos Serviços Partilhados e do Estádio Universitário. 

Finalmente, no âmbito da contratação e apoio jurídico, foram realizadas ações relativas 

ao procedimento de bolsa de gestão de ciência e tecnologia, procedimento de bolsa de 

cientista convidado, de bolsa de investigação, de mobilidade, de bolsa de mérito social; 

realizaram-se também procedimentos concursais comuns e de dirigentes e de nomeação 

de júris para períodos experimentais, de publicação de atos da Universidade em Diário 

da República, e ainda de elaboração de contratos e de emissão de pareceres. 
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4.11 Departamento Financeiro 
 

O Departamento Financeiro (DF) assegura os processos financeiros necessários à 

atividade da Universidade, garantindo a preparação e gestão orçamental, a 

realização de despesa, a realização e cobrança de receita, a consolidação, controlo e 

prestação de contas, e outras obrigações fiscais. 

O DF atuou em 2014 em várias áreas, e nomeadamente nas de orçamento, 

contabilística e de consolidação, controlo e prestação de contas. 

Na Área de Orçamento as atividades desenvolvidas foram as seguintes:  

 Elaboração do Orçamento de Estado (OE) da ULisboa, correspondente não 

só à elaboração da proposta de Orçamento da Universidade, mas também 

ao apoio às unidades para elaborarem os seus próprios orçamentos; este 

apoio tem sido prestado sobretudo ao nível da elaboração das peças de 

Balanço Previsional e Demonstração de Resultados Previsional, bem como ao 

carregamento e envio on-line dos orçamentos de cada unidade; 

 Alterações orçamentais, executadas à medida que vão sendo necessárias no 

Portal SIGO da DGO, incluindo também todas as alterações orçamentais 

das unidades FM, FBA e FF; 

 Registo de documentos orçamentais do IGOT; 

 Reporte mensal dos mapas de execução orçamental das seguintes unidades: 

RUL, SPUL, EUL, FBA, FD, FF, FM, FMD, ICS e IGOT; acrescem ainda os 

demais reportes, onde se inclui o envio dos mapas de conta gerência e 

todas as solicitações feitas pela DGO; 

 Apuramento dos saldos orçamentais e de gerência de 11 unidades: RUL, 

SPUL, FBA, FD, FF, FM, FMD, FP, ICS, IE e IGOT. 

Na Área Contabilística destacam-se:  

 Faturação, com a emissão de faturas, notas de crédito e recibos para as 

seguintes unidades: RUL, SPUL, ICS e IGOT; 

 Clientes com dívidas em mora, tendo sido efetuado trimestralmente um 

levantamento das dívidas em mora há mais de 90 dias e procedido à 

notificação dos respetivos devedores; 

 Contabilização de documentos de receita, os múltiplos sistemas de faturação 

na Universidade de Lisboa e a inexistência de interfaces para o sistema de 

contabilidade SINGAP, impõem a necessidade de proceder à 

contabilização manual da receita proveniente dessas aplicações; 

 Contabilização de documentos de despesa, que passa por 5 fases distintas, 

as quais obrigam a procedimentos próprios sincrónicos com as regras 

orçamentais, da contabilidade pública e do POC-educação; 

 Apuramento de IVA e outros impostos, serviço foi prestado às unidades: RUL, 

SPUL, EUL, FD, FF, FM, FMD, ICS e IGOT. 

Por sua vez, a Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas desenvolveu:  
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 A Consolidação de Contas. No ano de 2014 o perímetro de consolidação 

da Universidade de Lisboa congregava 37 entidades, tendo os SCUL 

procedido à Consolidação de Contas do perímetro atrás descrito, com 

exceção de 6 entidades que não entregaram contas aprovadas 

atempadamente (FA, Instituto do Direito do Consumo, Instituto Europeu, 

Instituto da História do Direito e Pensamento Político, Associação para o 

Desenvolvimento da Faculdade de Letras e Associação da Faculdade de 

Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento); 

 Controlo, conferência e encerramento de contas, atividade realizada para 

10 unidades: RUL, SPUL, EUL, FD, FBA, FF, FM, FMD, ICS e IGOT; 

 Elaboração e entrega das Contas de Gerência no Tribunal de Contas, com 

os SCUL a procederem ao encerramento de contas de 11 unidades: RUL, FD, 

FBA (1 conta de gerência de 2013 e 1 conta de gerência intercalar de 

2014), FP, IE, IGOT, FF, FMD, ICS, SPUL e FM e apoiaram o encerramento 

de contas do Estádio Universitário; 

 Acompanhamento das equipas de auditoria, a fim de auxiliar as unidades e 

tendo em conta todas as tarefas de contabilização, controlo e conferência 

dos processos contabilísticos das unidades da Universidade de Lisboa, os 

SCUL fizeram o acompanhamento das equipas de auditoria, fornecendo 

todos os elementos solicitados e coadjuvando as unidades para integrar as 

instruções sugeridas pelas equipas de auditoria. 

 

 

 

  

O Verão na ULisboa é uma iniciativa da Universidade de 

Lisboa, destinada a alunos do 8.º ao 12º anos de 

escolaridade, proporcionando-lhes a oportunidade de 

conhecer e experimentar o ritmo e o espírito da vida 

académica (palestras, experiências, visitas, workshops). 

Existem diversos programas à escolha e duas semanas de 

intensa atividade para viver em grande a experiência 

universitária da ULisboa. Em 2014, esta iniciativa decorreu 

de 30 de junho a 11 de julho. 
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4.12 Departamento de Património e Compras 
 

O Departamento de Património e Compras (DPC) exerce a sua ação na construção, 

reabilitação e manutenção das instalações e equipamentos da Universidade, 

programando e desenvolvendo os projetos de empreitadas, assegurando os processos 

de aquisição de bens e serviços, de gestão e acompanhamento de contratos, de gestão 

de bens patrimoniais, e de gestão ambiental garantindo procedimentos uniformizados e 

normalizados. 

O DPC desenvolveu, ao longo do ano de 2014, para além das atividades de gestão 

dos seus Recursos Humanos, apoio às 4 áreas que o compõem (Manutenção, 

Sustentabilidade, Edificado e Compras e Aprovisionamento), elaborando e concebendo 

circuitos e documentação vária de apoio à gestão, bem como implementando 

procedimentos uniformizados e normalizados e fundamentalmente, efetuando a 

coordenação e acompanhamento de contratos assegurando, também, a aplicação dos 

princípios legais nas empreitadas e na aquisição de bens e serviços.  

Na Área de Manutenção salienta-se:  

 a elaboração de especificações técnicas com vista ao lançamento de 

procedimentos agregados (Escolas e serviços da ULisboa) de aquisição de 

serviços (onde se destaca a vigilância e segurança, a limpeza, AVAC, a 

jardinagem, os combustíveis, etc.);  

 a manutenção preventiva e ativa dos vários equipamentos da 

responsabilidade dos SCUL;  

 a regularização do parque de viaturas. 

 

 

 

Por sua vez, na Área de Sustentabilidade, são dignos de nota:  

 a elaboração de especificações técnicas com vista ao lançamento de 

procedimentos agregados no âmbito da energia (eletricidade e gás) e 

resíduos (resíduos perigosos e serviços de higiene); 

 a elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde da AM;  

 a auditoria energética ao edifício dos 3I’s;  

 o estudo luminotécnico dos museus da Politécnica;  

No âmbito do Projeto 189 – “Universidade de Lisboa 

em bicicleta”, que acabou por sair vencedor 

no Orçamento Participativo de 2014 da Câmara 

Municipal de Lisboa, toda a comunidade académica e 

utilizadores de bicicleta foram convidados a participar 

no evento “Volta à ULisboa – pedalar pelo projeto 

189″.  

Este passeio de bicicleta pela Universidade na cidade 

de Lisboa fez, em 25 de outubro de 2014, o percurso 

que liga a Cidade Universitária, à Alameda, ao 

Quelhas, ao Chiado e à Ajuda. 

 

http://www.ulisboa.pt/sociedade/projeto189-universidade-de-lisboa-em-bicicleta/
http://www.ulisboa.pt/sociedade/projeto189-universidade-de-lisboa-em-bicicleta/
http://www.lisboaparticipa.pt/pages/orcamentoparticipativo.php/A=715___collection=cml_article
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 a conceção e submissão do projeto “ULisboa em Bicicleta” que 

posteriormente foi o mais votado no Orçamento Participativo da CML 

2014/2015;  

 a realização dos planos de segurança e saúde para os projetos do 

edificado. 

Na Área de Edificado destacam-se:  

 a elaboração de peças para o lançamento de procedimentos de projeto, 

empreitadas, fiscalizações e coordenação de segurança em obra;  

 a elaboração de projetos, execução e fiscalização de empreitadas, para o 

IOP, IGOT, ICP; 

 a remodelação de espaços da FMD e Reitoria, Residência Universitária do 

Pólo da Ajuda e do novo pavilhão para a FF.  

Na Área de Compras e Aprovisionamento importa referir:  

 a realização e acompanhamento de todos as fases e de todos os 

procedimentos concursais e concursais agregados;  

 a realização e acompanhamento dos processos individuais solicitados pelas 

UO;  

 o apoio ao lançamento das empreitadas;  

 o registo do património das Unidades Orgânicas (IGOT, IE, FP, FMD, FF, ICS 

e FBA) e dos SCUL;  

 a garantia da atualização do inventário e cadastro dos bens afetos à 

ULisboa; 

 a gestão do economato dos SCUL. 
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4.13 Departamento de Informática 
 

O Departamento de Informática (DI) é responsável por gerir as políticas de tecnologias 

de informação e de comunicação da ULisboa. 

(A enviar pela Unidade) 

 
Proposta para os SAMA 
 

A Universidade de Lisboa encetou em 2011 duas candidaturas ao Sistema de Apoio à 

Modernização administrativa (SAMA), no âmbito do QREN, uma para a “Simplificação e 

Normalização de Processos e Sistemas de Informação” (SAMA1) e a outra, para a 

implementação de um “Balcão Único – BU” (SAMA2). 

A fase de implementação do SAMA 1, terminou em 31 de dezembro de 2013, tendo-se 

procedido em 2014 às seguintes atividades: 

 Prestação final de contas à entidade financiadora, tendo o projeto 

encerrado com uma taxa de execução de 98.74% aproximadamente; 

 Elaboração de Relatório Final de Projeto, com a descrição de todos os sub-

projetos desenvolvidos, metodologias utilizadas, os resultados obtidos e os 

ganhos que derivam da sua implementação; 

 Divulgação dos resultados, através de um seminário que teve lugar a 20 de 

Março, no Salão Nobre da Reitoria, e que contou com a presença de mais 

de 250 pessoas e onde foi apresentado o vídeo que evidência todo o 

percurso seguido para a modernização administrativa e tecnologia na 

ULisboa. 

Relativamente ao SAMA 2, e considerando a dimensão da nova universidade de Lisboa, 

foi necessário proceder-se a uma redefinição da estratégia de operacionalização que 

resultou no lançamento, em 2014, de um concurso internacional para a contratação de 

parceiros que nos auxiliassem na evolução e instalação, do Sistema FenixEdu, ERP 

aconselhado pela AMA para os estabelecimentos de Ensino Superior, em 14 das nossas 

Escolas, dando desta forma corpo ao projeto Balcão Único da Universidade de Lisboa. 

Foi igualmente lançado, no âmbito do SAMA 2, o concurso público do IDM para a 

implementação de um sistema de identidade único para a ULisboa. 

A Modernização Administrativa e Tecnologia da ULisboa engloba, ainda, duas 

iniciativas a decorrer entre 2014 e 2015 que são a implementação de um Sistema 

Financeiro Integrado para a Universidade (SAMA 3) e, a implementação de Modelo de 

Cloud Services (SAMA 4), este último visando a melhoria das condições do Data Centers 

e a disponibilização de serviços core IT na Cloud. No conjunto destes quatro projetos a 

Universidade obteve um financiamento superior a 4,8 M€ para a modernização dos 

seus sistemas de informação e redes de dados. 

Durante o ano de 2014 foram preparadas todas as peças contratuais do concurso 

internacional para a implementação do Sistema Financeiro Integrado (SAMA 3) e foi, 

igualmente, lançado o concurso internacional para a implementação de um modelo 
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Cloud Services com o objetivo de renovar tecnologicamente a infraestrutura de Core 

Switching, a infraestrutura de Switching de Agregação e Acesso de algumas Escolas, 

bem como a modernização tecnológica do sistema de rede sem fios (wireless) da 

Universidade de Lisboa. 
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4.14 Área de Documentação, Arquivo e Expediente 
 

Á Área de Documentação, Arquivo e Expediente (ADAE) compete coligir e facultar a 

documentação necessária à gestão da Universidade, à preservação, ao tratamento 

técnico, à avaliação e difusão do património bibliográfico e documental, à gestão do 

expediente, à elaboração e atualização dos arquivos, ao estabelecimento e aplicação 

de critérios e instrumentos de gestão de documentos. 

As atividades e projetos desenvolvidos em 2014, para além do alinhamento com os 

objetivos estratégicos enunciados no Plano de Ação do Reitor para 2014-17, 

compreenderam a gestão da mudança com o enfoque no capital humano, bem como o 

alinhamento de uma herança cultural e de práticas organizacionais distintas a uma nova 

realidade - a ULisboa.  

Das atividades e projetos realizados destaca-se:  

 a prestação pelos SCUL de serviços especializados às diferentes Escolas e 

Unidades Orgânicas através da consolidação de contratos e protocolos 

herdados;  

 a promoção de novos processos de contratação transversais;  

 a prestação do serviço de correio interno;  

 a gestão de correspondência;  

 a promoção da qualidade do catálogo integrado para os SCUL e Escolas 

aderentes;  

 a prestação de serviços de referência e leitura, consulta e reprodução de 

documentos ao Cidadão, Comunidade ULisboa e Unidades dos SCUL ou 

ainda  

 a criação de serviços de helpdesk ao Expediente e Bibliotecas das Escolas 

da Universidade. 

A constituição e apoio à coordenação do Conselho dos Arquivos e das Bibliotecas 

ULisboa, bem como a participação nos grupos de trabalho do projeto comum para as 

universidades portuguesas no âmbito da MEF - macro estrutura funcional da 

administração pública, constituem os projetos chave para a promoção de uma política 

de comunicação da marca Universidade de Lisboa no âmbito arquivístico e 

biblioteconómico. 

A avaliação e melhoria da qualidade dos processos de gestão foi impulsionada pela 

produção de instrumentos de gestão documental e bibliográfica para os SCUL com 

enfoque no manual de procedimentos, normas de corrupção e conflitos de interesse, 

normas de registo, entrega e confidencialidade de documentos e informação, normas 

sobre os direitos e deveres na utilização de recursos e infraestruturas e de parecer 

sobre o acesso, reprodução e difusão de informação e documentação administrativa e 

nominativa. 

A promoção de ações de divulgação da ciência produzida na Universidade através do 

acesso público à ciência e da valorização da cultura científica concretizou-se através da 
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realização de ações, da participação em eventos e na sua organização, no âmbito 

arquivístico e biblioteconómico. 

A (re)alocação de equipa e espaços físicos afetos à ADAE, o estudo de integração de 

depósitos transversais e normalizados, a criação de um espaço comum para 

atendimento à comunidade académica e cidadão, bem como a implementação de 

infraestruturas  transversais para áreas de tratamento documental, limpeza e 

estabilização de documentação de arquivo e bibliográfica constituem as atividades 

predominantes na reabilitação e beneficiação das infraestruturas da ULisboa. 

A melhoria das infraestruturas, dos sistemas tecnológicos e administrativos da 

Universidade pela integração de sistemas de gestão de bibliotecas, para um único 

sistema de gestão de bibliotecas para as Escolas ULisboa, foi promovida através da 

aferição e diagnóstico dos sistemas de gestão de bibliotecas existentes no contexto da 

ULisboa, da realização de parecer sobre os sistemas integrados de gestão das 

Bibliotecas existentes, bem como do estudo de mercado para o desenvolvimento de um 

sistema de gestão de Bibliotecas em Open source. 

 

  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SCUL 2014 56 

4.15 Área dos Museus 
 

A Área dos Museus (AM) coordena o pessoal que presta serviço nos Museus da ULisboa 

/ Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em articulação com a respetiva 

Direção. Os seus fins e atividades revestem-se de um caráter científico, pedagógico e 

cultural e são desenvolvidas nos termos dos estatutos da Unidade Especializada dos 

Museus, conforme definido nos Estatutos da ULisboa. 

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) recebeu, em 2014, um 

total de 157.101 visitantes, distribuídos entre o edifício principal (24%), o Jardim 

Botânico (60%) e as atividades do Serviço Educativo (16%). A variação dos públicos do 

Jardim e do Serviço Educativo (SEAC) apresentou uma grande sazonalidade, com 

acentuado decréscimo nos meses de novembro a março no Jardim Botânico e um pico 

nos públicos do SEAC de janeiro a maio. 

Além das exposições permanentes do Laboratório e Amphiteatro Chimico e do Jardim 

Botânico, o Museu manteve abertas ao público uma dezena de exposições de longa 

duração. Foram realizadas intervenções de fundo em vários espaços, incluindo a 

restruturação da secção de ictiologia da exposição “Coleções de naturalista” (Sala da 

Baleia, junho 2014), a musealização dos nichos do átrio e a exposição do “Objeto do 

Mês”. 

O Museu também colaborou na itinerância da exposição “Insetos em Ordem”, integrada 

no programa “O Mundo na Escola”, do Ministério da Educação e da Ciência, e 

disponibilizou 4 exposições itinerantes, na Gruta da Moeda, no Centro Ciência Viva da 

Floresta e no Centro Ciência Viva de Lagos. 

No conjunto de eventos e atividades organizadas pelo Museu em 2014, destacamos 

pela sua importância:  

 Noite Europeia dos Investigadores, com cerca de 2.000 visitantes numa só 

noite (26 de setembro);  

 XXVIII Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis (5 a 8 dezembro) 

com 5.128 visitantes;  

 Teatro no Museu em parceria com diversos grupos de teatro que exploram 

os espaços expositivos ou temáticas associadas ao Museu. 

Foram ainda realizados outros tipos de eventos, onde se incluem, respetivamente:  

 Ciclo Objeto/Tema do Mês;  

 Programas comemorativos;  

 Atividades do Serviço de Educação e Animação Cultural destinadas a 

grupos escolares e famílias;  

 Ciclos de conferências e eventos científicos. 

No que respeita à Educação e Difusão da Cultura Científica, em 2014 encontravam-se 

em execução no MUHNAC dois projetos de Educação e Difusão da Cultura Científica. 

Também em 2014 o MUHNAC incorporou nas suas coleções históricas e de história 

natural 7.485 novos exemplares e 30.000 novos registos de sons.  
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As coleções e os arquivos do MUHNAC foram estudados por 105 investigadores-

visitantes, nacionais e estrangeiros, totalizando cerca de 420 dias na Instituição. No 

âmbito do Programa de Apoio ao Património Científico, o MUHNAC continuou a 

trabalhar com cerca de 20 instituições, incluindo vários antigos liceus e escolas da 

Universidade de Lisboa, no sentido da valorização das suas coleções científicas e 

histórico-científicas. 

O MUHNAC iniciou ainda em 2014, com o apoio da Reitoria, o levantamento do 

património científico e artístico da antiga UTL, no sentido de complementar o 

levantamento já existente da antiga UL e, mais geralmente, divulgar e preservar o 

património cultural da Universidade de Lisboa. O Museu desenvolveu também 

atividades de conservação e gestão das suas coleções científicas e histórico-científicas, 

acervos bibliográficos e documentais, que totalizam cerca de 800 mil objetos, desde os 

séculos XVII ao XXI. 

No que se refere às atividades de investigação e desenvolvimento, em 2014 

encontravam-se em execução no MUHNAC nove projetos, centrados no desenvolvimento 

das coleções científicas, estudo da biodiversidade, e na educação e difusão da cultura 

científica, dois dos quais com financiamento internacional (H2020, “Millenium Seed 

Bank”) e quatro com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. No 

âmbito da investigação e desenvolvimento existem ainda parcerias com a Fundação 

Calouste Gulbenkian, Agência Ciência Viva e Comunidade Intermunicipal Alentejo 

Litoral. 

 

 

 

  

Iniciativa “Tertúlias no Museu” sobre a Erosão 

Costeira realizada em 28 de junho de 2014.  

Esta iniciativa visa promover a abordagem e debate 

sobre temas científicos de atualidade e com grande 

relevância para a sociedade. Cada tertúlia teve 

oradores convidados, especialistas de várias áreas, 

ligados às questões propostas nas suas diversas 

vertentes. As tertúlias realizaram-se, em datas 

alternadas, entre 22 de março e 20 de setembro de 

2014. 
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4.16 Estádio Universitário de Lisboa 
 

No ano de 2014 o EULisboa funcionou como serviço autónomo integrado nos Serviços 

Centrais da ULisboa, tendo tido por missão promover o Desporto, a Atividade Física, a 

Saúde e o Bem-Estar no seio da comunidade académica, compreendendo o Núcleo de 

Serviços Técnico-Desportivos (NSTD), o qual incorporou duas novas instalações 

desportivas, a Academia de Fitness e o CEDAR, esta última localizada no campus da 

Ajuda; o Núcleo de Saúde e Bem-Estar (NSBE) com dois Centros Médicos (CEDAR e 

Lumiar) e o Núcleo de Instalações e Serviços Gerais (NISG).       

Para além do aumento das instalações desportivas, o EULisboa implementou, a partir de 

1 de janeiro de 2014, uma atualização do sistema de gestão integrada das instalações, 

através da aplicação e@sport, tendo passado a existir um único sistema de gestão e 

uma única base de dados para todos os serviços prestados pelo EULisboa nas áreas do 

Desporto, Saúde e Bem-estar.    

O NSTD garantiu o normal funcionamento do Programa de Atividade Física e 

Desportiva Orientada (PAFDO), iniciado em 1997, através da manutenção do 

funcionamento dos projetos desportivos da Escola de Natação, Fitness, Escola de 

Desportos de Luta e Combate, Escola de Ténis e Escola de Desportos Coletivos. Para 

além destes projetos de atividades regulares, desenvolveu-se o projeto “Crescer no 

EUL”, iniciado em 2013, através do qual se realizaram um conjunto alargado de 

iniciativas, nomeadamente as “Férias Desportivas” e o “Dia do EUL”. Importa aqui referir 

que este projeto “Crescer no EUL” procurou complementar os projetos regulares já 

existentes, tendo atingido uma dimensão significativa do ponto de vista dos utentes 

envolvidos, bem como dos proveitos atingidos em 2014.        

Relativamente ao funcionamento do NSBE, destaca-se a coordenação e harmonização 

dos preços e funcionamento dos Centros Médicos do Lumiar e do CEDAR. Por outro lado, 

as atividades de Bem-Estar prestadas em todas as instalações passaram a estar 

integradas num único Gabinete de Saúde e Bem-Estar, incluindo as atividades de 

Hidroterapia.  

O EULisboa presta, para além da cedência de espaços e instalações desportivas, um 

programa muito diverso de atividades físicas e desportivas. No âmbito do PAFDO 

funcionam, para além das Escolas de Desporto (Natação, combate, coletivos e Ténis), 

diversos serviços na área do Fitness, tendo envolvido um total de 11.755 utentes. 

Na Escola de Natação funcionou com um vasto leque de atividades aquáticas, 

nomeadamente a Adaptação ao Meio Aquático, Natação Pura, Pólo Aquático, Natação 

para Bebés e Natação Sincronizada. Este projeto envolveu, mensalmente, cerca de 

3.572 utilizadores regulares. 

Na área do Fitness foram criados novos conceitos (Fun, Health ou Performance), de 

acordo com os objetivos e características das diferentes instalações com este tipo de 

oferta (AF/CEDAR ou Complexo de Piscinas ou Centro de Ténis). Nesta área foram 

também prestadas sessões de Hidroginástica, Pilates, Balance, Step, Core, TRX, Yoga, 

entre outras atividades físicas, incluindo treino individual nas diferentes maquinas e 

equipamentos cardiovasculares ou até Treino Personalizado (PT. Este projeto teve uma 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SCUL 2014 59 

assiduidade média mensal de cerca de 2.253 utentes, divididos pelo CEDAR (445), 

Academia de Fitness (620) e Complexo de Piscinas/Centro de Ténis (1188). 

A Escola de Desportos Coletivos abrangeu, além das aulas de Introdução aos Desportos 

Coletivos, dirigida aos escalões etários mais baixos, as modalidades de Rugby 

(parceria com o SCP-Rugby), Futsal, Futebol 11, Voleibol e Basquetebol, tendo este 

projeto envolvido cerca de 313 utentes mensais. 

A Escola de Desportos de Luta e Combate que funcionou exclusivamente no Pavilhão nº 

3, ofereceu as modalidades de Judo, Capoeira, Jujutsu (MMA), Karaté, Kickboxing, 

Esgrima e Aikido, tendo acolhido cerca de 371 utentes por mês. 

O Ténis teve o seu programa desportivo organizado por níveis de 

desenvolvimento/rendimento, embora os seus utentes tenham tido igualmente acesso a 

aulas individuais, em grupos mais pequenos ou mesmo de treino personalizado, tendo 

movimentado cerca de 263 utentes mensais. 

Na atividade de atletismo, através de utilização livre, estiveram inscritos 181 utentes. 

No que diz respeito à tipologia de praticantes/utentes, o EULisboa divide-se em 3 

grandes segmentos: Os Estudantes do Ensino Superior (42%); os Docentes, funcionários e 

investigadores do Ensino Superior (6%) e os outros utentes que não tem qualquer 

relação com as Instituições do Ensino Superior (52%). 

No final de 2014 a ULisboa tinha 37 estudantes com estatuto de atletas de alto 

rendimento, sendo 13 do escalão A, 13 do escalão B e 11 do escalão C. Dos referidos 

estudantes, 12 eram estudantes da Faculdade de Motricidade Humana, 7 do Instituto 

Superior Técnico, 5 do Instituto Superior de Economia e Gestão, 3 da Faculdade Belas 

Artes, 3 da Faculdade de Medicina, 2 da Faculdade de Direito, 1 da Faculdade de 

Ciências e 1 da Faculdade de Arquitetura. 

A ULisboa esteve representada nos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) de 

2013/2014 com 40 delegações, através da participação de 9 AAEE’s, bem como da 

própria ULisboa com 11 medalhas (4 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze), incluindo a 

participação no Campeonato Nacional de Piscina Curta (18 de janeiro de 2014) com 6 

estudantes atletas. Segundo dados da Federação Académica do Desporto Universitário 

(FADU), foram ganhas 75 medalhas pela ULisboa, sendo 35 de ouro, 19 de prata e 21 

de bronze, tendo a ULisboa sido a 3ª instituição do ensino superior com maior número 

de medalhas obtidas nos CNU’s 2013/2014. 

No que diz respeito a eventos desportivos internacionais organizados sobre a égide da 

FISU (International University Sports Federation), destaca-se: a participação no 14º 

Campeonato do Mundo Universitário de Futsal (13 a 20 de julho de 2014, Antequera – 

Espanha) onde a Seleção Nacional Universitária Masculina se classificou em 6º lugar (em 

16 participantes), tendo contado com 2 atletas da ULisboa (Nilson Miguel e Tiago 

Carvalho); a participação no 7º Campeonato do Mundo Universitário de Voleibol de 

Praia (23 a 27 de julho de 2014, Porto – Portugal) onde a dupla Maria Tinoco 

(ULisboa) e Margarida Reis se classificaram na 17ª posição (em 26 participantes). 

O EULisboa acolheu, através da cedência das suas instalações, diversos eventos 

desportivos, nomeadamente: (i) Preparação da cerimónia de abertura da Final da 

Champions League (Estádio da Luz); (ii) Rugby Youth Festival (Torneio Internacional de 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SCUL 2014 60 

Rugby com 600 participantes); (iii) Festival das cores; (iv) Jogos da Seleção Nacional de 

Rugby; (v) Jogos das equipas de Rugby do CDUL e do SCP-Rugby; (vi) Foram 

organizadas pelo EULisboa diversos eventos desportivos, especialmente vocacionados 

para os próprios utentes: Torneios e convívios Escola de Desportos de Combate, Torneios 

e convívios Escola de Desportos Coletivos, Torneios de Polo Aquático no Complexo de 

Piscinas ou Torneio Escada do Centro de Ténis. 

As AAEE’s da ULisboa solicitaram apoio ao EULisboa, especialmente para a realização 

de treinos das suas equipas nas instalações desportivas do EULisboa, localizadas no 

campus da Cidade Universitária, bem como no Campus da Ajuda.  

Em 2014 o EULisboa cedeu gratuitamente, através da Associação Desportiva do Ensino 

Superior de Lisboa (ADESL), 7.491 horas de utilização de instalações desportivas 

variadas, tendo em vista a realização e treinos dos Campeonatos Regionais 

Universitários de Lisboa (CRUL). Segundo dados da ADESL, no ano letivo de 

2013/2014, participaram nos CRUL 1.357 estudantes da ULisboa.  

Para além disso, existiram alguns outros eventos que mereceram o apoio e colaboração 

do EULisboa com a AEFMUL, durante o ano de 2014: (i) Healthy Buddy - projeto de 

apoio ao combate à obesidade infanto-juvenil, onde diversos alunos da Faculdade de 

Medicina apoiaram outros jovens sinalizados pelo Hospital de Santa Maria. Realizaram 

de 15 em 15 dias atividades nas instalações do EULisboa, de acordo com as 

possibilidades e modalidades escolhidas; (ii) Corrida Saúde + Solidária (corrida e 

marcha de apoio a diversas instituições, via inscrições e participação) onde participaram 

cerca de 1.400 pessoas, com partida em frente à Reitoria e chegada no Estádio de 

Honra do EULisboa. 

Durante o ano de 2014 foram realizadas 2490 consultas nos dois Centros Médicos em 

funcionamento (CEDAR e Lumiar), sendo 1707 de Psicologia (882 no Centro Médico do 

CEDAR e 835 no Centro Médico do Lumiar), 353 de Clínica Geral (49 no Centro Médico 

do Lumiar e 304 no Centro Médico do CEDAR), 196 de Planeamento Familiar, 82 de 

Oftalmologia, 73 de Ginecologia, 48 de Psiquiatria, 29 de Perturbações do 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (PDCA) e 2 consultas do viajante.     

As atividades de Bem-Estar foram desenvolvidas na área da Hidroterapia e 

Ginástica/Natação Pré e Pós-Parto, tendo envolvido cerca de 147 utentes mensais.     

No âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho e durante o ano de 2014, foram 

realizados 230 exames através dos Serviços de Ação Social da ULisboa (SASUL), tendo 

sido preparado pelo EULisboa o lançamento de um concurso público para a prestação 

de serviços de Medicina no Trabalho na ULisboa.  
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

ADAE - Área de Documentação, Arquivo e Expediente 

ADSE - Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública 

ARWU - Academic Ranking of World Universities 

AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 

CAPES – Fundação para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CIPES – Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior 

CML – Câmara Municipal de Lisboa 

CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

DAA – Departamento de Assuntos Académicos 

DF – Departamento Financeiro 

DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

DGES – Direção Geral do Ensino Superior 

DGO – Direção Geral do Orçamento 

DI – Departamento de Informática 

DPC – Departamento de Património e Compras 

DREI - Departamento de Relações Externas e Internacionais 

DRH – Departamento de Recursos Humanos 

ENEE – Estudantes com Necessidades Educativas Especiais 

EUL – Estádio Universitário de Lisboa 

FA – Faculdade de Arquitetura  

FBA – Faculdade de Belas-Artes 

FC – Faculdade de Ciências 

FCG – Fundação Calouste Gulbenkian 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

FD – Faculdade de Direito 

FF - Faculdade de Farmácia 

FL – Faculdade de Letras 

FM – Faculdade de Medicina 

FMD – Faculdade de Medicina Dentária 

FP - Faculdade de Psicologia 

GA – Gabinete de Apoio 

GAES – Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 

GAGQ – Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade 

GAI – Gabinete de Auditoria Interna 

GATUL - Grupo de Apoio Técnico da Universidade de Lisboa 

GCG – Gabinete de Controlo de Gestão 

GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento 

GJ – Gabinete Jurídico 

GPETC - Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento 

GTAEDES - Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior 

IAESTE - International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 

5 
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ICP – Instituto Câmara Pestana 

ICS – Instituto de Ciências Sociais 

IE – Instituto de Educação 

IGOT – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 

INDEZ - Inquérito anual realizado às Instituições de Ensino Superior Público. 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 

ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 

IST – Instituto Superior Técnico 

I&D – Investigação e Desenvolvimento 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MEF - Macro Estrutura Funcional da Administração Pública 

MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e da Ciência 

NC – Núcleo de Comunicação 

NM – Núcleo de Mobilidade 

NPCLS – Núcleo de Programação Cultural e Ligação à Sociedade 

NRI – Núcleo de Relações Internacionais 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OE – Orçamento de Estado 

PLI - Programa de Licenciaturas Internacionais 

PLOP - Países de Língua Oficial Portuguesa 

POPH - Programa Operacional Potencial Humano 

PRIES – Plataforma de Recolha de Informação do Ensino Superior 

PROALV - Programa Aprendizagem ao Longo Vida 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RAIDES - Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior 

REBIDES - Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior 

Rede ETC – Rede de Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento da Universidade de Lisboa 

Rede TAP – Rede de Técnicos de Apoio ao Planeamento da Universidade de Lisboa 

RUL – Reitoria da Universidade de Lisboa 

SAMA - Sistema de Apoio à Modernização Administrativa 

SAS ULisboa – Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa 

SCUL – Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

SEAC - Serviço Educativo e de Animação Cultural 

SIGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

SIGQ - Sistema Integrado da Gestão da Qualidade 

SII – Sistema de Informação Integrado 

SINGAP - Sistema Integrado para a Nova Gestão da Administração Pública 

SPUL – Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa 

THE - Times Higher Education Ranking 

UL - Universidade de Lisboa (antes da fusão) 

ULisboa – Universidade de Lisboa 

UO – Unidade Orgânica 

UTL – Universidade Técnica de Lisboa (antes da fusão) 


