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1. NOTA DE ABERTURA

A Faculdade de Arquitetura (FA), ou 
simplesmente a escola como os seus membros 
a gostam de designar, dadas as suas origens 
no século XVI, é agora uma das 18 faculdades 
e institutos que constituem a Universidade de 
Lisboa (ULisboa) que resultou da recente fusão 
entre a Universidade de Lisboa (Clássica) e a 
Universidade Técnica de Lisboa (UTL). 

As áreas científicas abrangidas pela nova 
universidade vão desde as ciências e as 
engenharias até às artes e humanidades, 
passando pela arquitetura e o design, tendo 
assim a nova universidade mais de 40.000 alunos.

Como depositária de uma herança secular no 
ensino da Arquitetura em Portugal, a Faculdade 
de Arquitetura persegue a excelência e o 
progresso genuíno com suporte quer na 
dimensão humanista e estética quer na 
dimensão tecnológica e científica.

Nesse sentido, está empenhada num projeto 
de escola coletivo e integrado nos domínios 
da Arquitetura, do Urbanismo e do Design 
estruturando assim a sua identidade.

A FA oferece assim cursos conducentes a 
grau ao nível da Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento nas áreas da Arquitetura, 
Urbanismo e Design. Oferece ainda cursos 
não conducentes a grau que facultam uma 
formação complementar a profissionais que 
pretendem adquirir conhecimentos mais 
aprofundados.

Esta ampla oferta de formação faz da FA 
a maior e mais diversificada escola do país 
nas suas áreas, com cerca de 3000 alunos. 
É também, em termos relativos, a escola 
com maior número de alunos estrangeiros 
provenientes da Europa, mas também de países 
de outros continentes com os quais a FA possui 
acordos de intercâmbio. 

Simultaneamente aposta na promoção de um 
desenvolvimento da investigação nos campos 
de conhecimentos e práticas abordadas na FA, 
na manutenção das melhores condições de 
ensino em todos os ciclos do ensino superior 
e na colaboração com escolas congéneres de 
todo o mundo. A Faculdade de Arquitetura 
procura desenvolver uma ligação eficaz à 
sociedade civil cumprindo a sua vocação de 
instituição de ensino superior. 

A FA do futuro valerá pela forma como souber 
adaptar-se às novas circunstâncias. Para isso, 
é importante que defina como ideia de futuro 
o congregar de toda a comunidade académica 
que a constitui – docentes, investigadores, 
funcionários não docentes e alunos.

A Faculdade de Arquitetura conta com 
um corpo docente altamente qualificado, 
composto maioritariamente por docentes de 
carreira e complementado por profissionais 
de referência nacionais e internacionais, como 
convidados ou professores visitantes, o que lhe 
permite manter um elevado nível científico e 
pedagógico nas diversas formações.  
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Esta característica, aliada à parceria com 
outras escolas e instituições, públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras permite-
lhe ainda desenvolver iniciativas e atividades 
de extensão nos domínios da Arquitetura, do 
Urbanismo e do Design.

Em simultâneo tem-se vindo a verificar um 
aumento do crescimento da FA em número de 
alunos, com consequências de funcionamento 
inevitáveis que levantam algumas dificuldades.

Criar e apresentar um Plano de Atividades 
pressupõe um trabalho persistente e 
continuado, em estreita articulação com a sua 
comunidade académica, as outras escolas 
da ULisboa e a própria Reitoria, de modo a 
desenvolver um processo com vertentes 
internas e externas.

O Plano de Atividades para 2017 continua 
a inserir-se num momento particularmente 
difícil da economia nacional e internacional 
caracterizado por um período de austeridade 
financeira, traduzido na redução do 
financiamento público às universidades 
portuguesas, com influência direta na dotação 
orçamental (OE) da FA para o ano de 2017.

O presente documento não inclui atividades 
consideradas rotineiras ou especificamente 
sectoriais cabendo o enquadramento das 
mesmas aos respetivos planos de atividades 
dos serviços.
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A escola está organizada em dois departamentos 
académicos: o Departamento de Projeto 
de Arquitetura, Urbanismo e Design e o 
Departamento de Artes Humanidades e Ciências 
Sociais. Cada um destes departamentos 
divide-se em seções correspondentes às áreas 
disciplinares da Escola. O primeiro tem quatro 
seções – Arquitetura; Urbanismo; Design; 
Tecnologias – e o segundo três – Desenho, 
Geometria e Computação; História e Teoria; 
Ciências Sociais e do Território.

A FA organiza-se também em três divisões 
administrativas: a Divisão Académica que 
trata do registo dos alunos e é descrita mais 
detalhadamente em Serviços Académicos; 
a Divisão Financeira que gere o orçamento e 
finanças e a Divisão Administrativa que cuida 
dos recursos humanos e do expediente.

2. ORGÃOS DE GOVERNO 
E GESTÃO DA ESCOLA



9 //Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

3. GESTÃO

A FA da ULisboa é gerida por quatro órgãos. 
O Conselho de Escola elege o Presidente, aprova os 
estatutos, os planos e os relatórios de atividades, 
incluindo o orçamento e fiscaliza a sua execução.
O Conselho Científico gere os aspetos científicos da 
vida académica, tais como a aprovação de cursos, 
unidades curriculares, regulamentos, comissões 
científicas e investigação. 
O Conselho Pedagógico tem como missão 
assegurar e promover a qualidade pedagógica 
do ensino, nomeadamente estabelecimento de 
horários e distribuição de salas.
O Conselho de Gestão é liderado pelo Presidente 
que superintende a Escola com especial enfoque 
nos aspetos administrativos, económicos e 
financeiros. 
Os membros destes quatro órgãos são: 
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1 – Conselho de Escola

• Professor Associado João Carlos Vassalo   
   Santos Cabral (Presidente)

• Professor Auxiliar António Miguel Santos Leite    
  (Vice-Presidente)

• Professora Auxiliar Carla Cristina Morais 

• Professor Auxiliar José António Jacob Cabido

• Professor Auxiliar José Manuel  
   dos Santos Afonso

• Professor Auxiliar José Rui de Carvalho     
   Mendes Marcelino

• Professor Doutor Auxiliar Luís Miguel  
  Cotrim Mateus

• Cooptado, Doutor Nicolau Fernando Ramos  
   dos Santos

• Funcionária, Dr.ª Maria Isabel Praça Almeida

• Aluno, Diogo Manuel Martins Rodrigues

• Aluno, Filipe António Ponte Sousa

2 – Presidente da FA

• Professor Auxiliar João Cottinelli Telmo  

   Pardal Monteiro

 

3 – Conselho Científico

• Professor Catedrático Carlos Francisco Dias  
  Coelho (Presidente)

• Professora Auxiliar Maria Alexandra Salgado  
   Ai Quintas (Vice-Presidente)

• Professora Auxiliar Filipa Maria Salema Roseta  
   Vaz Monteiro (Vice-Presidente)

• Professor Catedrático Fernando José Carneiro   
  Moreira da Silva

• Professora Associada Ana Leonor Magalhães 
Madeira Rodrigues

• Professor Associado António José Morais

• Professor Associado José Manuel Aguiar 
Portela da Costa

• Professora Associada Maria Madalena Aguiar    
  Cunha Matos

• Professor Auxiliar Amílcar de Gil e Pires

• Professora Auxiliar Ana Marta das Neves  
   Santos Feliciano

• Professor Auxiliar David de Sousa Vale

• Professor Auxiliar Francisco Manuel 
Camarinhas Serdoura

• Professor Auxiliar João Paulo Rosário Martins

• Professor Auxiliar Jorge Manuel 

  Tavares Ribeiro

• Professor Auxiliar José Nuno Dinis                
   Cabral  Beirão

• Professora Auxiliar Manuela Cristina Paulo  
   Carvalho Almeida Figueiredo

• Professora Auxiliar Maria Dulce Costa de  
   Campos Loução

• Professora Auxiliar Maria João de Mendonça    
  e Costa Pereira Neto

• Professora Auxiliar Rita Assoreira Almendra 
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4 – Conselho Pedagógico

• Professor Auxiliar Francisco José de Almeida 
dos Santos e Agostinho (Presidente)

• Professor Auxiliar Pedro Jorge Dias Pimenta 
Rodrigues (Vice-Presidente)

• Professor Auxiliar José Luís Mourato Crespo

• Aluno, Damião Emanuel Gouveia Freitas 

• Aluno, Frederico de Castro Fortunato Alves 
Soutelo

• Aluno, Simão Mendes Carvalho

 5 – Conselho de Gestão

• Professor Auxiliar João Cottinelli Telmo Pardal    
Monteiro (Presidente)

• Professor Catedrático Jorge de Novais Telles Faria 
Correa Basto (Vice-Presidente)

• Professor Auxiliar Carlos Jorge Henriques     
Ferreira (Vice-Presidente)

• Professor Auxiliar Mário Say Ming Kong

• Coordenadora Técnica Maria Isabel Mendes      

Figueiredo Garcia
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A FA tem por missão assegurar a criação, 
desenvolvimento e transmissão do 
conhecimento disciplinar/científico (teórico 
e prático) nos domínios da Arquitetura, 
do Urbanismo e do Design, de forma 
socioculturalmente responsável e operativa. 
Na sua missão a FA rege-se por elevados 
padrões de qualidade e exigência, promove a 
investigação especializada e interdisciplinar.
A missão da FA é formar profissionais capazes 
de trabalhar com a sociedade portuguesa, 
contribuindo para o aumento do seu potencial 
de inovação , competitividade e exportação.
No cumprimento da sua missão a FA promove 
a cooperação com outras instituições de 
formação e investigação no plano nacional e 
internacional, com especial destaque para os 
países de língua oficial portuguesa.
A FA aposta em estratégias de abertura das 
portas ao mundo, que permitem a captação de 
novos públicos, tendo como objectivo fomentar 
a cooperação e o dialógo com congéneres 
internacionais
A FA pode realizar ações em comum com 
outras entidades, assim como criar ou 
participar em associações, fundações, 
sociedades ou consórcios compatíveis com a 
sua missão e atribuições.

4. MISSÃO
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A visão da presente gestão da FA é a partir da sua 
condição de referência a nível nacional, expandir o 
seu reconhecimento internacionalmente, quer na 
Europa, nos PALOP e no resto do Mundo, a médio 
prazo e a longo prazo. Esta visão pressupõe que 
é desígnio da FA ser na Universidade de Lisboa, 
a escola de projeto, nos domínios da Arquitetura, 
do Urbanismo e do Design, mas deseja-se que 
estes domínios se alarguem progressivamente, 
completando-se e especializando-se e articulando-
se com outras áreas de conhecimento, bem como 
em articulação com as outras escolas quer da 
ULisboa quer de outras instituições de ensino 
e investigação nacionais e internacionais. Este 
objetivo pressupõe também um investimento sério 
na investigação e nos métodos de ensino, pois só 
assim a escola poderá estar na vanguarda dos 
conhecimentos e da prática e contribuir para o 
tecido produtivo.
 

5. VISÃO
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A FA oferece cursos conducentes a grau ao 
nível da Licenciatura, Mestrado e Doutoramento 
segundo o processo de Bolonha nas áreas da 
Arquitetura, Urbanismo e Design. Oferece ainda 
cursos não conducentes a grau que facultam 
uma formação complementar a profissionais 
que pretendem adquiri conhecimentos mais 
aprofundados e/ou mais atualizados. 

A sua principal característica é a formação 
através do Projeto no 1º e no 2º ciclo, onde 
os conhecimentos adquiridos em todas as 
disciplinas são aplicados na conceção projetual 
que pode ir desde a escala da mão à escala do 
território. Apesar deste enquadramento, é o 
objetivo da FA formar um leque mais alargado 
de profissionais como projetistas, consultores, 
investigadores e quadros públicos ou privados, 
em áreas que se estendem da construção à 
indústria em ambiente urbano ou rural.

Será certamente pela articulação destes 
objetivos que uma elevada percentagem dos 
seus graduados obtêm colocação um ano após 
terminarem o curso. Atualmente, a FA está 
apostada em formar profissionais capazes 
de trabalhar com a sociedade nacional e 
internacional, contribuindo para aumentar o 
seu potencial de inovação, competitividade 
e exportação. Por este motivo, favorece-se 
o desenvolvimento de projetos finais e de 
dissertações científicas em colaboração com 
entidades públicas e privadas, fomentando o 
empreendedorismo e criando oportunidades 
futuras para os alunos.

6. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA  
 

A formação no 3º ciclo é dirigida à investigação 
avançada nas três áreas disciplinares da FA, 
sendo enquadrada pelo CIAUD, o Centro de 
Investigação, em Arquitetura, Urbanismo e 
Design  classificado de Excelente (durante 
7 anos) e de Muito Bom na última avaliação 
realizada pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia.
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A FA localiza-se em Lisboa, cidade capital, em 
plena área metropolitana de Lisboa, e no Polo 
Universitário da Ajuda. Os principais meios 
de transporte são os autocarros da Carris. No 
entanto, o Polo Universitário do Alto da Ajuda é 
de fácil acesso por qualquer tipo de transporte 
rodoviário.

7. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  
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Para materializar os objetivos estes serão 
assentes nos valores definidos no programa da 
atual gestão, no âmbito das eleições de 2015:

1. Adotar princípios de ética, rigor, eficiência 
orçamental e respeito pela lei;

2. Dignificar e respeitar individualmente 
todos, com critérios de mérito e igualdade de 
oportunidades;

3. Promover sempre uma sã e prudente gestão 
da causa pública;

4. Adotar práticas de gestão transparente.

Objetivos Estratégicos

Objetivo 1 – Assegurar as condições 
de melhoria e alargamento do ensino e 
investigação  

Objetivo 2 – Promover uma melhor coesão e 
dinamização da FA no seu todo, isto é, entre 
os professores, investigadores, funcionários e 
alunos, bem como entre os diversos elementos 
de uma estrutura organizativa

Objetivo 3 - Racionalizar e melhorar os 
recursos humanos, financeiros e patrimoniais 
da FA

Objetivo 4 – Valorizar as carreiras de docentes, 
investigadores e funcionários

Objetivo 5 – Melhorar as instalações e 
equipamentos da FA

8. OBJECTIVOS PARA 2016  

Objetivo 6 – Promover as relações no interior 
da ULisboa e externamente a nível nacional e 
internacional

Objetivo 7 – Desenvolver a informação, 
necessária e útil, interna e externamente

Objetivos Operacionais

Objetivo 1 – Incluir a presença de 
representantes dos serviços administrativos, da 
AEFA, bem como de outros órgãos nas reuniões 
do Conselho de Gestão

Objetivo 2 – Definir planos de ação adequados 
aos orçamentos e recursos humanos 
disponíveis

Objetivo 3 – Promover a abertura de 
procedimentos concursais para docentes

Objetivo 4 – Definir planos de progressão na 
carreira para os funcionários, enquadrados pelo 
orçamento disponível e pelas políticas gerais 
da Administração Pública

Objetivo 5 – Implementar a captação 
de recursos financeiros a começar pelo 
reconhecimento das fontes e mecanismos 
possíveis

Objetivo 6 – Apoiar a investigação, o debate 
e atividades de divulgação no âmbito do 
conhecimento e da prática conjuntamente com 
o Conselho Científico e com o CIAUD 
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Objetivo 7 – Resolver os problemas mais 
prementes das instalações e equipamentos 
da FA, nomeadamente das infiltrações da 
água das chuvas, condições das salas de aula, 
segurança, racionalização da distribuição dos 
espaços às diversas atividades e racionalização 
/ adequação do equipamento informático.

Objetivo 8 – Reforçar o acervo da Biblioteca / 
Centro de Documentação com novas aquisições 
e criação de um Banco de Imagens

Objetivo 9 – Estabelecer protocolos com outras 
escolas da ULisboa tendo em vista a partilha de 
docentes e projetos de investigação comuns

Objetivo 10 – Valorizar as relações com 
entidades exteriores à ULisboa quer através de 
programas da UE, quer através de protocolos 
com entidades públicas e privadas e ainda 
através de projetos específicos de prestação de 
serviços com componentes de investigação e 
pedagógicas
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9. MEDIDAS E AÇÕES 

Os objetivos apresentados serão assentes 
em medidas e ações a implementar 
nomeadamente:

• Organização e Carreiras – recrutar, formar e 
qualificar o corpo docente e não docente da FA;

• Potenciação do Ensino - Melhoria dos cursos 
em funcionamento criação de novos cursos 
conducentes a grau, de especialização e de 
pós-graduação;

• Investigação – fomento da atividade científica 
e de investigação transversal;

• Modernização Administrativa – garantir 
a qualidade dos serviços, como suporte às 
atividades de ensino, investigação e prestação 
de serviços à comunidade académica;

• Relações culturais e exteriores – divulgar a 
FA e promover boas relações com as entidades 
exteriores à FA;

• Relação com as associações profissionais 
– promover uma relação mais profícua com 
as associações profissionais nas quais os 
estudantes da FA se irão inscrever;

• Atividades culturais – promover a 
comunicação, os debates as reflexões e o 
estabelecimento de pontes interdisciplinares;

• Envolvimento – assegurar a integração dos 
estudantes na FA e acompanhar o seu percurso 
na FA;

• Espaço, Infraestruturas e Equipamento – 
desenvolver um plano global dos espaços da 

FA de forma a otimizar o funcionamento das 
instalações;

• Revitalização da sustentabilidade 
ambiental da FA – elaboração de um plano 
de racionalização dos consumos energéticos 
de forma a contribuir para a sustentabilidade 
ambiental da FA de forma financeiramente 
viável e sem custos diretos.
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DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES /  
ATIVIDADES A DESENVOLVER
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A. Reforço do sentido de pertença à ULisboa

A Universidade de Lisboa desenvolveu a sua 
atividade, através de uma estreita ligação, 
em conjunto com as unidades orgânicas, 
nos domínios do ensino, investigação e da 
prestação de serviços, nas quais a Faculdade 

de Arquitetura se insere, pelo que definimos 
para 2017 objetivos de reforço do sentido de 
pertença da FA como unidade orgânica da 
ULisboa.
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B. Ensino 

A formação universitária pressupõe a aquisição 
de um conjunto de competências aplicáveis 
ao longo da vida profissional dos alunos, é 
por isso, linha estratégica da FA aprofundar 
a fonte de enriquecimento obtida através da 
investigação e da aquisição de conhecimentos 
científicos e técnicos.

A FA oferece cursos de Licenciatura, Mestrados 
Integrados, Mestrados-Não Integrados, Cursos 
Intensivos e de Curta Duração, Programas de 
Pós-Graduação e  Doutoramento.

A Divisão Académica da Faculdade de 
Arquitectura da Ulisboa subdivide-se em três 
áreas: 

- Secretaria de Graduação (1º e 2º ciclo);

- Secretaria de Pós-Graduação (3º ciclo; cursos 
avançados e não conducentes a grau);

-  Secretaria de Mobilidade (alunos incoming  
e outgoing).

Sendo esta unidade responsável pela 
organização e gestão da relação dos alunos 
com a instituição, nesta área prestam-se 
informações aos alunos, certificam os graus 
académicos.

Os esforços de inovação e modernização são 
constantes, permitindo aos alunos aceder 
comodamente à plataforma electrónica 
(NETPA), a partir da homepage da instituição.

À Secretaria da Divisão Académica compete, 
entre outras actividades da área académica 
que lhe são superiormente atribuídas, a gestão 
administrativa e académica dos processos 

que afectam a vida académica do aluno, desde 
a fase da sua inscrição e matrícula até à 
finalização dos estudos de primeiro, segundo 
ou terceiro ciclo. Compete ainda a organização 
e acompanhamento dos processos relativos 
à realização das provas académicas de 
agregação e de doutoramento; a organização 
e controlo dos processos de equivalências, 
de reconhecimento e de registo de graus 
académicos.

Assegurar com eficácia a gestão e controlo 
do pagamento de propinas e de outros 
emolumentos devidos pelos alunos de todos 
os ciclos de estudo, bem como a emissão de 
listagens de alunos devedores de propinas para 
divulgação.

Elaboração de relatórios solicitados pela 
Divisão Financeira da FA, Reitoria da ULisboa e 
outras entidades.

Prestar informações sobre as condições de 
ingresso e frequência dos cursos ministrados 
na FA, conferentes e não conferentes de 
grau e ainda gerir e organizar o processo 
de seleção de reingressos, mudanças de 
curso, transferências, concursos especiais e 
candidaturas a 2º e 3º ciclos de estudo.

Como serviços de apoio à oferta educativa a 
FA que com a colaboração dos outros serviços 
da FA presta apoio aos docentes, não docentes 
e alunos na gestão da vida académica do 
aluno que assenta nos objetivos de seguida 
apresentados.
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Ingresso na Faculdade no ano letivo 2015/2016, Cursos, regime e vagas.
Previsão para 2016/2017
 

Licenciaturas 1º ciclo e vagas

I. 1º e 2º Ciclo

Mestrados Integrados e vagas
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Caracterização dos cursos e ECTS  
necessários para conclusão de cada  
curso de 1º Ciclo e Mestrados Integrados
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Alunos inscritos em 2015/2016 e previsão para 2016/2017

Este quadro poderá sofrer alterações com a confirmação dos dados para entrega do RAIDES16.

*Ainda existem alunos que não concluíram o curso de Cenografia a quando do encerramento  do 
mesmo, por isso realizam Unidades Curriculares correspondentes do outros cursos da FA, de 
acordo com o plano de extinção  do Curso de Cenografia.

A Divisão Académica não tem informação em que curso deve ser feito o reingresso, em caso de 
interrupção de estudos por parte dos alunos . (Falta de deliberação do Órgão competente)
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Alunos Diplomados em 2014/2015 e previsão para 2015/2016

Este quadro poderá sofrer alterações com a confirmação dos dados para entrega do RAIDES16.

*Ainda existem alunos que não concluíram o curso de Cenografia a quando do encerramento  do 
mesmo, por isso realizam Unidades Curriculares correspondentes do outros cursos da FA, de 
acordo com o plano de extinção  do Curso de Cenografia.
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Alunos Inscritos nos Mestrados em 2015/2016 – previsão para 2016/17

Caracterização dos Cursos de Mestrado – Funcionamento e previsão em 2016/2017

Este quadro poderá sofrer alterações com a confirmação dos dados para entrega do RAIDES16.



29 //

PLANO DE ACTIVIDADES 2017

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

Alunos Diplomados em 2014/2015 e previsão para 2015/2016

Este quadro poderá sofrer alterações com a confirmação dos dados para entrega do RAIDES16.
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II. 3º Ciclo

Caracterização dos Cursos de Doutoramento – 
Funcionamento e previsão em 2016/2017

Alunos Inscritos nos Doutoramento em 2015/2016 – previsão para 2016/17

Este quadro poderá sofrer alterações com a confirmação dos dados para entrega do RAIDES16
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Alunos Diplomados em 2014/2015 e previsão para 2015/2016
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III. Estudantes Estrangeiros Outgoing/ Incaming
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C. Investigação, transferência de  
conhecimento e empreendedorismo 

A FA dispõe de recursos dedicados à 
Investigação, nomeadamente o Centro de 
Investigação em Arquitetura, Urbanismo e 
Design (CIAUD), o Gabinete de Projetos, os 
Laboratórios de Investigação, o Centro de 
Prestação de Serviços (CPS) e o Gabinete 
de Empreendedorismo e Transferência de 
Conhecimento (GETCPI), que se distinguem 
pela sua qualidade, no panorama científico 
nacional e internacional.

Estes recursos de investigação têm objetivos 
e atividades distintas mas complementares 
entre si que passamos a descrever:

I. Centro de Investigação em Arquitetura, 
Urbanismo e Design (CIAUD)

O Centro de Investigação em Arquitetura, 
Urbanismo e Design (CIAUD) foi criado 
pelo Conselho Cientifico da FA em Maio de 
2006. O CIAUD constitui o primeiro Centro 
de Investigação criado na FA e tem como 
missão promover e estimular a criação, o 
desenvolvimento e a inovação do conhecimento 
científico, artístico e tecnológico nos domínios 
da Arquitetura, do Urbanismo e do Design.  
Tem por objetivo também promover a interação 
com outras áreas do conhecimento e contribuir 
para a melhoria da educação e da qualidade 
da vivência individual e pública do ambiente 
nas diversas escalas dos objetos, do espaço 

arquitetónico, do espaço urbano e do território, 
procurando afirmar-se como uma comunidade 
científica dentro dos padrões internacionais 
acreditados. 
Está organizado em quatro núcleos, três dos 
quais correspondem às áreas científicas da 
Escola – arquitetura, urbanismo e design- 
enquanto o outro corresponde à área científica 
de ergonomia. A investigação está organizada 
em várias linhas, abrangendo os quatro 
núcleos, promovendo assim a investigação 
interdisciplinar.
O CIAUD é atualmente financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 
alguns projetos de pesquisa são financiados por 
instituições públicas e privadas, ou por fundos 
europeus. A estratégia recente do centro é 
aumentar o número destes últimos projetos.
A produção científica do CIAUD pode ser 
aferida pela quantidade de artigos em revistas 
e atas de congressos e de livros publicados 
pelos seus investigadores a nível internacional, 
o qual resultou na classificação de Excelente 
(durante 7 anos) e de Muito Bom na última 
avaliação atribuída pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 
O CIAUD apoia ainda a organização de 
conferências, seminários e workshops pelos 
seus membros, os quais contribuem para a 
criação de um ambiente científico dinâmico e 
internacional na FA.
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Para 2017 foram definidos 3 objetivos 
estratégicos consolidados em quatro grandes 
objetivos operacionais como poderemos 
verificar no quadro que se segue:
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Previsão do Nº de Membros do CIAUD a 31/12/2017
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II. Centro de Prestação de Serviços (CPS)

O Centro de Prestação de Serviços é uma 
estrutura interna da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa, orientada para a 
prestação de Serviços de valor acrescentado 
à comunidade, que visam a transferência do 
conhecimento e da tecnologia nos domínios da 
arquitetura, urbanismo e design, mas também 
ampliar a capacidade pedagógica e científica.
O centro contribui, assim, para a promoção 

das relações entre a universidade e a 
sociedade civil, aproveitando o conhecimento 
especializado e os investigadores da Escola. O 
Centro está também ligado a outras unidades 
da FA como o Centro de investigação (CIAUD), 
os grupos e os laboratórios de investigação e o 
gabinete de transferência de tecnologia. 
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III. Laboratórios

A FA possui vários laboratórios especializados 
com equipamentos avançados, cada um 
dos quais coordenado por um investigador 
nomeado para cuidar da sua operação, 
manutenção e expansão. Estes laboratórios 
trabalham em estreita colaboração com 
os grupos de investigação, os cursos de 
doutoramento e mestrado e os centros de 
investigação e prestação de serviços, apoiando 
o desenvolvimento de teses e projetos. Os 
laboratórios estão disponíveis para uso pela 
comunidade académica e científica da FA, mas 
também pela comunidade externa. Os termos 
e as condições de acesso são estabelecidos 
em regulamentos que visam garantir o acesso 
seguro e adequado, a utilização e a manutenção 
do seu equipamento. Podem ser cobradas taxas 
de utilização com a finalidade de contribuir para 
a sua sustentabilidade financeira.

Os Laboratórios atuais são:

• Laboratório de Digitalização 3D;

• Laboratório da Cor;

• Laboratório de Fotografia e Imagem de Síntese;

• Laboratório de Prototipagem Rápida;

• laboratório de Realidade Virtual;

• Laboratório de Desenvolvimento Têxtil;
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Laboratório de Digitalização 3D

O laboratório de digitalização 3D é uma 
estrutura da FAUL que concentra um conjunto 
de equipamentos passíveis de serem utilizados 
em processos de digitalização tridimensional. 
Foi criado na sequência da aquisição do 
referido equipamento no âmbito do projecto de 
investigação.
A criação deste laboratório foi acção do grupo 
de investigação do CIAUD. 

Este projecto significou também a aquisição de 
experiência e know-how no manuseamento dos 
referidos equipamentos.
A sua missão concentra-se prioritariamente no 
apoio a actividades de investigação no domínio 
da digitalização tridimensional aplicada à 
conservação, à arquitectura, urbanismo e ao 
design, para além de outros domínios possíveis.
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Laboratório da cor

O Laboratório da Cor integra campos de 
conhecimento intra e interdisciplinares, na área 
da cor e da luz, consiste numa interligação 
de conhecimentos científicos, artísticos e 
tecnológicos através da construção de uma 
rede de conhecimentos a partilhar entre 
organismos congéneres.  

Tem como missão articular o conhecimento 
teórico com a aplicação prática por ligar a 
leccionação dos 3 ciclos de estudos da FA 
à experimentação fomentando assim a boa 
utilização de equipamentos e materiais por 
criar hábitos de trabalho rigorosos nos estudos 
da cor e da luz.
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Laboratório de Fotografia e Imagem de Síntese

O Laboratório de Fotografia e Imagem de 
Síntese agrega 2 ferramentas principais 
existentes online. Promove a  utilização destas 
ferramentas é pública, tendo por objectivo 
constituir uma base de exposição, e acesso 
a trabalhos sobre fotografia e imagem. 
catalogação.
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Laboratório de Prototipagem Rápida

A missão do Laboratório de Prototipagem 
Rápida (LPR) é enriquecer a formação superior 
em arquitetura, urbanismo e design através do 
uso de tecnologias de informação.
Com o objectivo de promover uma abordagem 
inovadora ao ensino profissional de 
arquitectura, urbanismo e design usando a 
tecnologia para reforçar o método tradicional 

de ensino de projecto em estúdio.
As vantagens do método tradicional são 
a aprendizagem através da resolução de 
problemas complexos que exigem criatividade 
e interdisciplinaridade.
Na abordagem proposta o ambiente físico 
tradicional do estúdio é completado por um 
ambiente virtual.
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Laboratório de Realidade Virtual (LRV)

O Laboratório de Realidade Virtual (LRV) 
tem como objectivo  a formação superior em 
arquitetura, urbanismo e design.
Por meio de diferentes ambientes de imersão 
dentro da realidade virtual, o LRV tem a 
missão de oferecer  suporte às atividades 
de projeto, possibilitando a visualização e a 
experimentação de modelos em ambiente.
A interdisciplinaridade é matriz essencial 
para as atividades desenvolvidas no âmbito 

do laboratório, associando diferentes 
ferramentas computacionais e processos de 
projeto, modelação e análise. Os diferentes 
ambientes virtuais disponibilizados no LRV 
complementam, ampliam e potenciam as 
atividades desenvolvidas no ambiente físico 
tradicional do estúdio.
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Laboratório de Desenvolvimento Têxtil

O laboratório foi implementado a 15 de 
Fevereiro de 2015, tendo sido equipado 
com teares manuais de 4, 8 e 16 quadros 
respetivos. Este equipamento possibilito 
cumprir com o objectivo, de realização de uma 
ação de Formação de Iniciação à Tecelagem 
com duração de 70 horas, em cooperação 

com o Centro de Formação Profissional do 
Artesanato - CEARTE através de protocolo 
estabelecido com a FA ULisboa, esta formação 
foi especialmente dirigida aos alunos do 2º ano 
do Curso de Licenciatura em Design de Moda 
da FA ULisboa.
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IV. Gabinete de Empreendedorismo e  
Transferência de Conhecimento (GETCPI)

O objetivo do Gabinete de Empreendedorismo 
e Transferência de Conhecimento (GETCPI) 
é proteger e explorar o valor económico do 
conhecimento e da inovação produzidos 
na FA e, ao mesmo tempo, promover o 
empreendedorismo e fomentar as relações 

entre a Universidade e a indústria. O gabinete 
apoia o registo e licenciamento de patentes, 
modelos de utilidade, marcas e desenhos 
industriais, de forma a implementar uma 
propriedade intelectual protegida.
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D. Internacionalização

O objetivo do Gabinete de Empreendedorismo 
e Transferência de Conhecimento (GETCPI) 
é proteger e explorar o valor económico do 
conhecimento e da inovação produzidos 
na FA e, ao mesmo tempo, promover o 
empreendedorismo e fomentar as relações 
entre a Universidade e a indústria. 

 O gabinete apoia o registo e licenciamento 
de patentes, modelos de utilidade, marcas e 
desenhos industriais, de forma a implementar 
uma propriedade intelectual protegida.
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E. Ligação à Sociedade

A Faculdade de Arquitetura com a aplicação 
dos seus Estatutos materializa a sua atividade 
de cidadania e cultura através do Gabinete de 
Imagem e Comunicação.

I. Congressos, Seminários e Conferências
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O apoio à organização de congressos, 
seminários e conferências quer da FA quer de 
entidades externas públicas e privadas, através 
do recentemente criado Centro de Congressos 
da FA, é da responsabilidade do Gabinete 
de Comunicação e Imagem que faz a gestão 
do espaço em conjunto com o gabinete de 
manutenção e obras.
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II. Gabinete Editorial de Comunicação 

O Gabinete Editorial e de Comunicação é uma 
estrutura que tem como missão coordenar 
e dinamizar todas as atividades de carácter 
editorial e de comunicação interna e externa da 
FA. Cabe ainda ao gabinete a gestão integrada 
da imagem exterior da FA, nomeadamente, 
a gestão dos sítios oficiais da internet, bem 
como todos os outros meios de comunicação 
de carácter oficial. Além disso, promove e gere 
atividades culturais relacionadas com as áreas 
científicas da Escola incluindo conferências, 
colóquios e lançamento de livros.
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III. Alumni

O objetivo do Gabinete dos Alumni é garantir 
que os ex-alunos continuem em contacto e 
envolvidos com a escola, participando nas suas 
atividades académicas e sociais. Tanto alunos 
inscritos como estudantes de mobilidade são 
considerados alunos da FA para efeitos de 
candidatura ao Gabinete dos Alumni.
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F. Recursos Pedagógicos e Científicos

I. Centro de Documentação - Biblioteca

A FA possui uma biblioteca especializada em 
arquitetura, urbanismo e design que contem 
também muitas obras de áreas afins, tais 
como a engenharia e as artes. Os alunos da FA 
têm acesso a bibliotecas de outras escolas da 
universidade e a um sistema de empréstimo 
inter-bibliotecas que lhes permite requisitar 
obras de outras bibliotecas universitárias do  
país. Através da biblioteca há a possibilidade de 
acesso a Bases de Dados.

A Biblioteca e o Centro de documentação, 
doravante designada por Biblioteca, é um 
serviço de apoio, que depende diretamente 
do Presidente da Faculdade de Arquitetura, 
é coordenada por um Professor, e por um 
Bibliotecário. Encara-se a possibilidade de 
ampliar o acervo digital.
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II. Centro de Informática da Faculdade de Arquitetura (CIFA)
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III. Centro Multimédia da Faculdade de Arquitectura
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G. Instalações e Equipamentos

A FA possui um Gabinete de Manutenção 
e Obras que tem como responsabilidade 
as operações de manutenção e melhoria 
dos espaços da FA, garantindo ainda o uso 
adequado das instalações.

 



63 //

PLANO DE ACTIVIDADES 2017

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

a. Manutenção

b. Melhoria
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H. Avaliação da Qualidade

A FA à semelhança das restantes escolas da 
Universidade de Lisboa tem como objetivo 
promover a implementação do Plano 
Estratégico, com a gestão da qualidade 
baseada no SIGQ (UL), e a implementação 
de uma política de garantia da qualidade do 

ensino, da investigação, da internacionalização 
e da cooperação com os parceiros e com a 
sociedade. Estes procedimentos materializam-
se no Gabinete de Planeamento onde irá ser 
criado brevemente o Gabinete de Gestão da 
Qualidade.
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I. Recursos Humanos

A FA presta apoio no desenvolvimento 
da carreira de docente, não docentes e 
investigadores através da Divisão Administrativa, 
nomeadamente da Secção de Recursos Humanos 
de forma a minorar os problemas decorrentes da 
situação económica atual.

A missão da Divisão Administrativa é contribuir 
para a gestão de Recursos Humanos, nas 
suas diversas fases e vertentes, assegurar o 
apoio aos Órgãos da FA e a gestão corrente da 
documentação entrada e expedida da FA, bem 
como garantir a gestão corrente dos serviços 
gerais da FA.
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a. Grelha Recursos Humanos  - Identificação da Escola 
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J. Recursos Financeiros

A Faculdade de Arquitetura possui uma Divisão 
Financeira cuja missão é gerir, controlar e 
assegurar a atividade financeira da FA-UTL 
nos domínios patrimonial, contabilístico e de 
tesouraria, sob a orientação do Presidente da 
FA e compreende:

a) A secção de contabilidade;

b) A secção de tesouraria;

c) A secção de compras e economato;

d) A secção do património, inventário e 
aprovisionamento;

e) O gabinete de gestão financeira de projetos

Gabinete de Projetos

A Secção de Projetos I&D e de Prestação de 
Serviços da FA tem como missão a gestão 
de projetos de investigação científica no que 
concerne a sua gestão financeira e administrativa 
perante a Fundação de Ciência e Tecnologia 
O acompanhamento de todas as ações 
relacionadas com as atividades de investigação 
levadas a cabo pelos investigadores e docentes 
da FA, constitui também a missão desta Secção. 
 
 
 
 

Todos os protocolos bem como os acordos 
de cooperação com entidades externas à FA 
integram a missão da secção de Projetos.
Na generalidade a Secção de Projetos I & D e 
de Prestação de Serviços assume como missão 
todas as atividades de gestão e acompanhamento 
da investigação produzida pela Faculdade de 
Arquitetura em toda a sua envolvência. 
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K. Orçamento para 2017



71 //

PLANO DE ACTIVIDADES 2017

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa



PLANO DE ACTIVIDADES 2017

// 72 



73 //

PLANO DE ACTIVIDADES 2017

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

Nota Final

O presente Plano de Atividades para o ano de 
2017 enquadra-se no compromisso assumido 
com a escola, funcionários, docentes e alunos 
de uma transparência na gestão. 

Este compromisso será materializado através 
da implementação de medidas e ações de 
gestão transparentes elevam a FA ao nível das 
melhores escolas de Arquitetura, Urbanismo, 
Design e Design de Moda do nosso país e da 
Europa.

 


