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INTRODUÇÃO 
 
 

Objetivo 
 

O presente relatório visa proporcionar, de forma sistematizada, uma visão das 
atividades desenvolvidas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
(FBAUL) no exercício económico compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro 
de 2018, distinguindo os acontecimentos que, ao longo do ano, maior impacto tiveram 
nos seus resultados e quais as ações realizadas pelas unidades administrativas de 
gestão, nomeadamente, os serviços académicos, os serviços relativos aos recursos 
humanos, o serviço financeiro patrimonial, o serviço da biblioteca, o gabinete de 
comunicação, imagem e inovação e a investigação.  
 

Escola 
 

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), a maior e a mais antiga 
escola de artes e design do País, é uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa, a 
qual, por sua vez, é a maior universidade pública do país, com uma notável tradição 
científica e cultural.  
A FBAUL é um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e da ciência, no 
domínio da Pintura, Escultura, Design de Comunicação, Design de Equipamento, 
Desenho, Ciências da Arte e do Património e do Restauro. 
Belas-Artes, espaço privilegiado de liberdade de aprendizagem e de investigação, 
distingue-se pela qualificação artística e científica do corpo docente; pela aposta na 
internacionalização e em métodos de ensino inovadores que aliam o conhecimento 
teórico às competências tecnológicas; pela existência de dois centros de investigação 
reconhecidos e consolidados nas áreas das artes; pela existência de uma abordagem 
prática de aprendizagem realizada nos laboratórios tecnológicos únicos no centro da 
cidade de Lisboa, desde o ProjectLabb a unidades de experimentação nas áreas de 
audiovisual, cerâmica, design, fotografia, gesso, gravura, madeiras, metais, pedra e 
prototipagem. 
É missão desta instituição prestar serviço à comunidade, numa perspetiva de 
valorização mútua, estabelecendo intercâmbios culturais, pedagógicos e científicos 
com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, contribuindo no âmbito 
das suas atividades para o desenvolvimento do País e para a cooperação internacional. 
Localizada no centro da capital do País, em pleno Chiado, bairro cosmopolita, de 
tradições boémias e artísticas, Belas Artes é uma instituição simultaneamente histórica 
e moderna. 
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1. GOVERNO DA FBAUL E ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

 
De acordo com os Estatutos da Faculdade de Belas-Artes, publicados no Diário da 
República, N.º 43, 2.ª série, de 3 de março de 2014, são órgãos de governo da 
Faculdade, o Conselho de Escola, o Presidente da Faculdade, o Conselho Científico, o 
Conselho de Pedagógico e o Conselho de Gestão. São órgãos consultivos da Faculdade 
o Conselho Curatorial e o Conselho de Mecenas. 
Durante o ano de 2018 os Presidentes dos órgãos de Governo e de Gestão da Faculdade 
eram:  
Conselho de Escola: Professor Auxiliar Eduardo Duarte. 
Presidente da Faculdade: Professor Auxiliar Victor dos Reis. 
Conselho Científico: Professora Catedrática Maria João Gamito. 
Conselho Pedagógico: Professor Associado Emílio Vilar. 
Conselho de Gestão: Professor Auxiliar Victor dos Reis.  
A FBAUL compreende unidades administrativas de gestão, assentes na seguinte 
estrutura: 
 
a) A Divisão Académica e de Recursos Humanos;  
b) A Divisão Financeira, Patrimonial e de Apoio à Investigação;  
c) A Divisão de Biblioteca e Arquivo;  
e) O Gabinete de Comunicação, Imagem e Inovação;  
g) O Gabinete de Apoio à Gestão. 
 
No desenvolvimento das suas atividades a FBAUL dispõe de estruturas de suporte 
designadas por Unidades Administrativas de Gestão, dirigidas nos termos do artigo 10.º 
dos Estatutos pela Diretora Executiva. 
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2. ENSINO 
 
O Núcleo Académico e de Mobilidade (NAM), assegura os procedimentos de cariz 
académico, garantindo a gestão dos processos académicos referentes aos 3 ciclos de 
estudo: licenciatura, mestrado e doutoramento e cursos pós-graduados não 
conferentes de grau. O NAM apoia, ainda, todas as iniciativas universitárias de 
intercâmbio nacional ou internacional de alunos e/ou docentes com especial relevância 
para o programa ERASMUS. Apoia também os órgãos de gestão nos processos de 
avaliação e de acreditação dos ciclos de estudo e assegura o tratamento e 
sistematização da informação e dados estatísticos no âmbito académico. 
 

2.1. Avaliação e acreditação 
 

Durante o ano de 2018, foram recebidas as decisões do Conselho de Administração da 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) referentes aos pedidos 
de acreditação de novos ciclos de estudos abaixo identificados, inseridos no âmbito do 
processo de Reforma Curricular: 
Licenciatura em Arte Multimédia (NCE/17/00003) - acreditada com condições, por um 
período de 1 ano; 

• Licenciatura em Ciências da Arte e do Património (NCE/17/00004) - acreditada 
com condições, por um período de 1 ano; 
• Licenciatura em Desenho (NCE/17/00005) – acreditada, sem condições, por um 
período de 6 anos; 
• Licenciatura em Design de Equipamento (NCE/17/00007) - acreditada com 
condições, por um período de 1 ano; 
• Licenciatura em Design de Comunicação (NCE/17/00006) - acreditada com 
condições, por um período de 3 anos; 
• Licenciatura em Escultura (NCE/17/00008) – acreditada, sem condições, por 
um período de 6 anos; 
• Licenciatura em Pintura (NCE/17/00002) – acreditada, sem condições, por um 
período de 6 anos; 
• Mestrado em Animação (NCE/17/00094) – não acreditado; 
• Mestrado em Arte Multimédia (NCE/17/00093) - acreditado, sem condições, 
por um período de 6 anos; 
• Mestrado em Desenho (NCE/17/00096) - acreditado, sem condições, por um 
período de 6 anos; 
• Mestrado em Design de Equipamento (NCE/17/00100) - acreditado sem 
condições, por um período de 6 anos; 
• Mestrado em Design de Comunicação (NCE/17/00097) - acreditado sem 
condições, por um período de 6 anos; 
• Mestrado em Escultura (NCE/17/00098) - acreditado, sem condições, por um 
período de 6 anos; 
• Mestrado em Fotografia (NCE/17/00095) – não acreditado; 
• Mestrado em Pintura (NCE/17/00099) - acreditado, sem condições, por um 
período de 6 anos. 
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De igual modo, e tendo em conta as recomendações emanadas pela A3ES no relatório 
de avaliação do curso de Doutoramento em Belas-Artes (processo ACEF/1516/18072), 
que resultou na decisão de acreditação condicional do curso por um ano, a Faculdade 
procedeu à reformulação deste curso, tendo reduzido as áreas de especialização do 
ciclo de estudos para sete, a saber: Arte Multimédia, Ciências da Arte e do Património, 
Desenho, Design de Comunicação, Design de Equipamento, Escultura e Pintura.  
Esta modificação foi aprovada pelo Conselho de Administração da A3ES, tendo assim 
decidido acreditar, por um período de 6 anos, contados a partir da data da acreditação 
condicional, o Doutoramento em Belas-Artes.  
O ano letivo 2018/2019 assistiu à primeira edição do Doutoramento já com as alterações 
decorrentes dessa restruturação. 
Em 2018, a Faculdade foi alvo de um processo especial de renovação de acreditação 
(PERA/1718/1101211), relativo ao Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e 
Produção de Arte Contemporânea, uma vez que o ano de término do prazo de 
acreditação deste curso não se encontrava alinhado com o ano regular de avaliações 
para essa área científica. O Conselho de Administração da A3ES decidiu submeter o 
ciclo de estudos a nova avaliação em concordância com a recomendação e a 
fundamentação da Comissão de Avaliação Externa. 
Ainda no decorrer deste ano, a Faculdade procedeu à submissão junto da A3ES do 
guião do processo de avaliação de ciclo de estudos em funcionamento referente ao 
Mestrado em Museologia e Museografia (ACEF/1819/0218017), dado que o curso tinha 
sido alvo de renovação da acreditação – pelo período de 6 anos – em 7 de julho de 
2014.Por fim, em 2018, a Faculdade procedeu à apresentação, junto da A3ES, do pedido 
de acreditação de um novo ciclo de estudos, no caso o Mestrado em Design para a 
Sustentabilidade (NCE/18/0000005), cujo funcionamento será assegurado em 
associação com a Faculdade de Ciências, o Instituto Superior de Economia e Gestão e 
o Instituto de Ciências Sociais, todos da Universidade de Lisboa. 
 

2.2. Implementação da Reforma curricular 
 

Face à decisão favorável de acreditação dos novos planos de estudo, no ano letivo 
2018/2019 deu-se o início de funcionamento dos mesmos, o que implicou igualmente a 
fixação pelo Conselho Científico da Faculdade das condições e regras e planos de 
transição entre a anterior organização de estudos, em funcionamento desde o ano 
letivo 2008/2009 e a nova organização decorrente da Reforma Curricular, de modo a 
assegurar-se as legítimas expectativas dos estudantes atualmente inscritos. Ficou 
assim definido que o processo de transição ficará concluída no ano letivo de 
2019/2020. 
Tal conduziu a que os estudantes que se encontravam inscritos, no ano letivo 
2017/2018, no 2.º ano curricular das licenciaturas em Arte Multimédia, Ciências da Arte 
e do Património, Desenho, Design de Comunicação, Design de Equipamento e 
Escultura, bem como aqueles que estando inscritos no 3.º ano curricular não tenham 
concluído a respetiva licenciatura, permanecerão matriculados e inscritos, no ano 
letivo 2018/2019, na anterior organização de estudos (2008/2009), de modo a 
completarem a licenciatura no plano de estudos cessante. Os estudantes que se 
encontravam inscritos, no ano letivo 2017/2018, no 3.º ano curricular da licenciatura em 
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Pintura, bem como aqueles que estando inscritos no 4.º ano curricular não tenham 
concluído a respetiva licenciatura, permanecerão matriculados e inscritos, no ano 
letivo 2018/2019, na anterior organização de estudos (2008/2009), de modo a 
completarem a licenciatura no plano de estudos cessante. 
Findo o ano letivo 2018/2019, os estudantes indicados acima que não tenham 
completado a respetiva licenciatura transitam, no ano letivo 2019/2020, para a nova 
organização de estudos decorrente da Reforma Curricular. 
Nos Mestrados e Doutoramento é adotado princípio idêntico, sendo que os estudantes 
que transitem ou permanecem em 2018/2019 no último ano curricular do respetivo 
curso ficarão matriculados e inscritos na anterior organização de estudos (2008/2009), 
sendo que, findo o ano letivo 2018/2019, caso não concluam o curso transitarão 
obrigatoriamente, no ano letivo 2019/2020, para a nova organização de estudos 
decorrente da Reforma Curricular. 
Deste modo, iniciou o funcionamento em 2018/2019 a nova organização de estudos dos 
cursos, sendo que, dada a sua extensão e complexidade, o processo de implementação 
e parametrização dos novos planos curriculares, a transição e integração curricular dos 
estudantes e o fornecimento dos necessários esclarecimentos e informações sobre o 
processo, representou um assinalável acréscimo de trabalho para o Núcleo Académico 
e de Mobilidade que assegurou o acompanhamento técnico de todo este processo.  
 

2.3. Oferta formativa em 2018/2019 
 

No decurso do ano letivo 2018/2019 foram ministrados os seguintes ciclos de estudos 
e cursos na Faculdade de Belas Artes: 
 
Licenciaturas: 
Arte Multimédia  
Ciências da Arte e do Património  
Desenho 
Escultura 
Estudos Gerais (em associação com Escolas da Universidade de Lisboa) 
Design de Comunicação 
Design de Equipamento 
Pintura 
 
Pós-Graduações: 
Arte Sonora 
Digital Experience Design (DXD) 
Discursos da Fotografia Contemporânea 
Indústrias e Cultura Criativas: Gestão e Estratégias (em associação com a Escola 
Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa) 
Visualização de Informação (em associação com o ICSTE – Instituto Universitário de 
Lisboa) 
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Mestrados: 
Mestrado em Arte Multimédia 
Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte 
Contemporânea 
Mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte 
Mestrado em Desenho 
Mestrado em Design de Comunicação 
Mestrado em Design de Comunicação e Novos Media 
Mestrado em Design de Equipamento 
Mestrado em Educação Artística 
Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (em associação com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 
Mestrado em Escultura 
Mestrado em Museologia e Museografia 
Mestrado em Práticas Tipográficas e Editoriais Contemporâneas (em associação com 
a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa) 
Mestrado em Pintura 
 
Doutoramentos: 
Doutoramento em Belas-Artes, nas seguintes áreas de especialização: Arte 
Multimédia; Ciências da Arte e do Património, Desenho; Design de Comunicação; 
Design de Equipamento; Escultura; Pintura  
Doutoramento em Artes (em associação com o Instituto Politécnico de Lisboa, e a 
Faculdade de Letras, Instituto de Ciências Sociais e Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa) 
Doutoramento em Educação Artística (em associação com a Universidade do Porto e 
o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 

 
2.4. Ingresso em 2018, nas Licenciaturas 

 
No que respeita à procura dos cursos, a Faculdade de Belas-Artes registou uma 
redução significativa no total de candidatos para as suas Licenciaturas, no âmbito do 
Concurso Nacional de Acesso, em relação ao ano letivo anterior (mais precisamente 
uma diminuição de 196 candidatos, o que representa -8%), assistindo-se igualmente a 
uma contração no número total de candidatos em primeira opção, que passou de 578 
em 2017/2018 para 527 candidatos em 2018/2019, representando assim menos 51 
candidatos e, logo, uma redução de -9%. 
Importa igualmente destacar que em 2018/2019 a Faculdade disponibilizou menos 15 
vagas face ao ano anterior para ingresso através do Concurso Nacional de Acesso, 
tendo assim promovido uma diminuição de 5 vagas, respetivamente, nas Licenciaturas 
em Design de Comunicação, Pintura e Arte Multimédia. 
Ao nível Da colocação dos estudantes, importa ainda salientar que dos 346 colocados 
através do Concurso Nacional, 221 foram colocados em primeira opção, o que 
representa uma percentagem de 63,9%, em linha com o registado no último ano letivo. 
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TABELA I — Candidaturas e colocações nas Licenciaturas 2018/2019 (1ª fase do CNA) 

Curso 

Vagas 1ª 
Fase 

Concurso 
Nacional 

de Acesso 
2018/2019 

Total 
Candid
atos (1ª 
Fase) 

Total 
Candid

atos 
em 1ª 

Opção 

Total 
Coloc
ados 

Coloca
dos em 

1ª 
Opção 

% 
Coloca
dos em 

1ª 
Opção 

Nota de 
Candidat

ura do 
Último 

Colocado 

Desenho 35 344 99 35 30 85,7% 165,5 
D.C 55 461 139 56 47 83,9% 177,0 
D. E 55 298 52 54 34 63% 152,5 

Escultur
a 

55 205 20 57 18 31,6% 135,5 

Pintura 55 331 66 57 32 56,1% 159,0 
CAP 30 197 26 30 12 40% 146,0 
A.M 55 427 125 57 48 84,2% 163,5 
Total 340 2263 527 346 221 63,9%  

Fonte: DGES 

 
 

2.5. Alunos inscritos 
 

2.5.1. Licenciaturas 
 

No ano letivo 2018/2019, no total de estudantes inscritos nos ciclos de Licenciatura, a 
Faculdade regista uma redução marginal de apenas 5 estudantes comparativamente 
ao ano letivo anterior. Verificou-se igualmente uma redução marginal no cômputo de 
inscritos pela primeira vez, neste caso de somente nove estudantes, relativamente ao 
ano anterior (representando um diminuição percentual de -2,3%). Assim, em 
2018/2019, a 31 de dezembro de 2018, encontram-se inscritos nas Licenciaturas 1184 
alunos, divididos pela forma que a Tabela I demonstra, sendo que desses, 388 alunos 
ingressaram pela primeira vez nos cursos da Faculdade, não só por intermédio do 
Concurso Nacional de Acesso, mas igualmente através das outras vias de acesso 
normativamente previstas (regimes especiais de acesso, regime de par 
instituição/curso e concursos especiais de acesso: maiores de 23 anos, titulares de 
outros cursos superiores e concurso especial de acesso para estudantes 
internacionais).  
Fazendo uma análise por curso, verificamos igualmente variações extremamente 
marginais em cada curso em relação ao ano anterior. Assim, regista-se uma quebra de 
-4% no total de inscritos nas Licenciaturas em Design de Equipamento e Pintura (menos 
11 estudantes no caso deste último curso), sendo de salientar que a Licenciatura em 
Design de Equipamento já tinha registado no ano anterior uma quebra de -6%, tendo 
assim passado num período de 2 anos de 163 para 147 estudantes inscritos. A 
Licenciatura em Escultura regista somente uma redução de -1%, correspondente a uma 
quebra de 2 estudantes. Ao nível dos aumentos, Ciências da Arte e do Património 
totaliza mais 2% de alunos (2 estudantes), Design de Comunicação apresenta uma 
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acréscimo de 3%, enquanto que Desenho viu o seu cômputo de estudantes crescer 5% 
(mais 6 estudantes). 
Como tal, pode concluir-se que a manutenção praticamente inalterada do contingente 
total de estudantes relativamente ao ano letivo transato, foi sustentada 
maioritariamente pelo acréscimo registado nas Licenciaturas em Desenho e Design de 
Comunicação. 
É ainda de salientar que no ano letivo 2018/2019, a Faculdade admitiu 18 estudantes 
internacionais através do concurso especial previsto para este regime de ingresso (mais 
4 do que no ano anterior), que implica igualmente um regime específico no respeitante 
à propina devida pela frequência do ciclo de estudos. Mais especificamente, foram 
admitidos 2 estudantes para a Licenciatura em Desenho, 6 para Licenciatura em Arte 
Multimédia, 5 para Design de Comunicação, 2 para Design de Equipamento e 3 para 
Pintura. De referir que todos os estudantes admitidos possuem nacionalidade 
brasileira, com exceção de um estudante de nacionalidade colombiana que foi 
admitido na Licenciatura em Pintura.  
 
 
TABELA I – Inscritos nas Licenciaturas da Faculdade em 2018/2019 

Curso Total 
Inscritos 

Inscritos 
pela 1ª Vez 

Desenho 132 43 
Design de Comunicação 216 70 
Design de Equipamento 147 58 

Escultura 144 51 
Pintura 242 67 

Ciências da Arte e do 
Património 

95 31 

Arte Multimédia 208 68 
Total 1184 388 

 
 

2.5.2. Pós-Graduações 
 

No ano letivo 2018/2019, assistiu-se à quarta edição dos cursos pós-graduados de 
especialização não conferentes de grau académico, que iniciaram o seu funcionamento 
na Faculdade no ano letivo de 2015/2016, tendo-se registado um significativo aumento 
de estudantes (+20%), no total de inscritos, face ao ano anterior. Os números são 
apresentados na tabela infra. 
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TABELA IV – Alunos inscritos nas Pós-Graduações, no ano letivo 2018/2019 

Pós-Graduação Total Inscritos Inscritos pela 1ª Vez 
Arte Sonora 15 15 

Digital Experience Design (DXD) 19 19 
Discursos da Fotografia 

Contemporânea 
18 18 

Total 52 52 
Fonte: RAIDES 18 

 
 
Fazendo uma análise por curso ao nível da variação do total de estudantes, verificamos 
um extraordinário aumento de mais do dobro em Arte Sonora (+ 8 estudantes), sendo 
que Digital Experience Design apresenta um incremento de 3 estudantes, enquanto 
que Discursos da Fotografia Contemporânea é o único curso com contração, mas 
somente de dois estudantes. 
 

2.5.3. Mestrados 
 
No ano letivo 2018/2019 assistiu-se a contração do total de estudantes inscritos nos 
Mestrados (-30 estudantes, o que representa uma diminuição de -7%), sendo que 
importa salientar que tal ocorre após se te verificado no ano anterior o maior 
contingente de sempre de estudantes inscritos em Mestrado  (418), bem como o maior 
volume de novas admissões neste grau de ensino. 
Também ao nível do total de inscritos pela primeira verifica-se uma redução, neste caso 
de muito maior monta, com uma diminuição de 56 novos estudantes, o que representa 
uma variação de -28%. Assim, o total de 146 novas admissões representa um cômputo 
que coloca este indicador em valores aproximados aos registados em 2015/2016, onde 
foram admitidos 137 novos estudantes. 
Contudo, ao nível desta redução, importa salientar que em 2018/2019 o Mestrado em 
Educação Artística não abriu nova edição. Por outro lado, a Faculdade promoveu 
igualmente uma redução no total de vagas colocadas a concurso, devido ao limite 
máximo de admissões fixado pela A3ES nos respetivos processos de acreditação, bem 
como pela necessidade de adequar o total de estudantes inscritos às condições de 
funcionamento pedagógico dos cursos. Deste modo, na quase totalidade dos cursos 
foi fixado um total de 24 vagas, 18 das quais para estudantes nacionais e equiparados 
e 6 para estudantes internacionais, o que, naturalmente, contribuiu para a contração 
de novas admissões. 
Por fim,  sublinhe-se o facto do Mestrado em Design de Comunicação, por força do 
processo de acreditação do novo ciclo de estudos que conduziu a uma alteração da 
designação do curso, ter vindo substituir o oferta letiva anteriormente assegurada pelo 
Mestrado em Design de Comunicação em Novos Media. 
De modo a que estes dados possam ser analisados de uma forma mais simplificada, 
apresentamos a tabela infra. 
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TABELA IV – Alunos inscritos nos Mestrados, no ano letivo 2018/2019 

Mestrados 
Total 

Inscritos 
Inscritos pela 1ª 

Vez 
Arte Multimédia 44 15 

Ciências da Conservação, Restauro e P. de 
Arte .C 

21 9 

Crítica, Curadoria e Teorias da Arte 32 19 
Desenho 42 21 

Design de Comunicação 19 19 
Design de Comunicação e Novos Media 25 0 

Design de Equipamento 50 16 
Educação Artística 17 0 

Escultura 25 5 
Museologia e Museografia 47 14 

Pintura 36 17 
Práticas Tipográficas e Editoriais 

Contemporâneas 
30 11 

Total 388 146 
Fonte: RAIDES 18 

 
 
Em 2018/2019, é importante destacar o facto da Faculdade de Belas-Artes ter admitido, 
no contingente específico de vagas no âmbito do regime de candidatura para 
estudantes internacionais, previsto no Regulamento da Universidade de Lisboa, e com 
fixação de propinas diferenciadas (no caso 4.000 EUR), 20 estudantes internacionais 
para os seus Mestrados, o que representa a primeira redução registada neste indicador, 
dado que no ano anterior tinham sido admitidos 29 novos estudantes internacionais 
para os Mestrados, significando deste modo uma redução de -31%. Esta quebra é 
significativa, sendo que no entanto importa ter presente que o ano de 2017/2018 tinha 
apresentando um extraordinário aumento de 141% face a 2016/2017, onde tinham sido 
admitidos 12 estudante internacionais.  
Contudo, o ingresso de estudantes internacionais continua a representar 14% do total 
de novos estudantes nos Mestrados (o mesmo que em 2017/2018), o que é um dado 
extremamente significativo da capacidade de atração de estudantes além-fronteiras da 
Faculdade. 
O detalhe deste regime específico de ingresso, é indicado na tabela infra: 
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TABELA IV – Estudantes internacionais admitidos nos Mestrados 

Mestrados Total Inscritos pela 1ª Vez 
Arte Multimédia 2 

Ciências da Conservação, Restauro e Produção 
de Arte Contemporânea 

2 

Crítica, Curadoria e Teorias da Arte 4 
Desenho 2 

Design de Comunicação 4 
Design de Equipamento 1 

Escultura 1 
Museologia e Museografia 1 

Pintura 3 
Total 20 

 
 

2.5.4. Doutoramentos 
 
Relativamente ao mais elevado grau académico, encontram-se inscritos no 
Doutoramento em Belas-Artes 112 estudantes, o que representa um aumento de 3 
doutorandos comparativamente ao ano pretérito. Pela primeira vez, inscreveram-se 
neste ciclo de estudos, em 2018/2019, 23 estudantes, o que representa uma diminuição 
de 8 novas admissão face a 2017/2018 (-26%). 
Merece ainda uma nota a admissão, em contingente específico de vagas no âmbito do 
regime de candidatura para estudantes internacionais previsto no Regulamento da 
Universidade de Lisboa, de 3 estudantes internacionais, não obstante ter sido aplicado 
a estes doutorandos o mesmo regime de propinas dos estudantes nacionais e 
equiparados, aprovado pelo Conselho Geral da Universidade de Lisboa. 
  

2.5.6. Total de alunos inscritos em 2018/2019 
 

Passamos agora a compilar os dados referentes a todos os graus de ensino ministrados 
na Faculdade de Belas Artes, de modo a podermos obter o número total de alunos 
inscritos nas atividades letivas da mesma, no ano letivo 2018/2019. É algo que se fará 
na tabela infra, onde é igualmente registada a percentagem da distribuição por ciclos 
de estudos dos estudantes inscritos onde, naturalmente, as Licenciaturas ocupam uma 
posição predominante. 
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TABELA VIII – Total de alunos inscritos por grau de ensino em Belas-Artes no ano letivo 18/19 

Grau Total Inscritos % 
Inscritos pela 

1ª Vez 
% 

Licenciatura 1184 68 % 388 64 % 
Pós-

Graduação 
52 2 % 52 9 % 

Mestrado 388 22 % 146 24 % 
Doutoramento 112 6 % 23 4 % 

Total 1736  609  
Fonte: RAIDES 18 

 
 
Ainda dentro da secção respeitante ao número de alunos inscritos nos cursos da 
Faculdade de Belas-Artes, e no sentido de permitir uma análise evolutiva deste 
indicador, é realizada uma síntese dos últimos doze anos letivos, repartida por graus 
de ensino. Tal é o objetivo do quadro seguinte. 
 
 
TABELA IX – Evolução do total de alunos inscritos por grau de ensino em Belas-Artes 

Grau de 
Ensino 

07/ 
08 

08/ 
09 

09/ 
10 

10/ 
11 

11/ 
12 

12/ 
13 

13/ 
14 

14/ 
15 

15/ 
16 

16/ 
17 

17/ 
18 

18/19 

Licenciatura 1215 1089 1035 1059 1128 1183 1195 1215 1210 1188 1189 1184 

Pós-
Graduação 

- - - - - - - - 35 44 43 52 

Mestrado 41 107 283 361 331 307 303 337 317 331 418 388 

Doutorament
o 

50 47 88 109 130 144 136 119 95 99 109 112 

Totais 1306 1243 1406 1529 1589 1634 1634 1671 1657 1662 1759 1736 

 
 
Assim, como podemos verificar, o total de estudantes inscritos na Faculdade de Belas-
Artes em 2018/2019 registou uma diminuição marginal de 23 estudantes em 
comparação com o último ano (-1,3%). Importa ainda sublinhar que o total de inscritos 
pela primeira vez registou igualmente uma diminuição, neste caso de 62 estudantes, o 
que representa uma diminuição de -9,2%, variação esta que teve por base, 
essencialmente, a quebra substancial de novas admissões registadas nos Mestrados, 
que representa uma variação de -28% face ao período homólogo. 
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2.6. Alunos diplomados 
 
Relativamente ao número de alunos diplomados pela Faculdade de Belas-Artes, no 
período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, os quadros infra efetuam a 
agregação dos respetivos dados, no que respeita às Licenciaturas e Mestrados.  
 
 
TABELA I – Diplomados nas Licenciaturas da Faculdade em 2018 

Curso 
Total 

Diplomados 
Desenho 33 

Design de Comunicação 51 
Design de Equipamento 40 

Escultura 31 
Pintura 52 

Ciências da Arte e do 
Património 

23 

Arte Multimédia 56 
Total 286 

Fonte: RAIDES 18 

 
 
TABELA IV – Alunos diplomados nos Mestrados em 2018 

Mestrados Total Diplomados 
Arte Multimédia 13 

Crítica, Curadoria e Teorias da Arte 4 
Desenho 8 

Design de Comunicação e Novos Media 5 
Design de Equipamento 16 

Educação Artística 9 
Escultura 6 

Museologia e Museografia 10 
Práticas Tipográficas e Editoriais Contemporâneas 8 

Pintura 6 
Total 85 

Fonte: RAIDES 18 

 
 
Relativamente ao Doutoramento em Belas-Artes, no ano de 2018, diplomaram-se 11 
alunos neste ciclo de estudos. 
 
Para se obter uma visão agregada, a tabela abaixo procede à compilação, por grau de 
ensino, do total de diplomados no período em análise. Importa esclarecer que, tal como 
no ano anterior, e devido à introdução da nova plataforma Fenix, foi possível indicar no 
inquérito RAIDES todos os estudantes que reuniram as condições legalmente previstas 
para a emissão do diploma de um dos níveis de formação, independentemente de 
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terem ou não solicitado a sua emissão, o que conduziu a um natural aumento nos 
agregados de estudantes diplomados, face a anos anteriores. 
 

 
TABELA XIX – Número de diplomados em 2018 na Faculdade de Belas-Artes 

Grau de Ensino Diplomados 
Licenciaturas 286 
Mestrados 85 
Doutoramento 11 

Total 382 
Fonte: RAIDES 18 

 
 
TABELA XIX – Evolução no total de diplomados na Faculdade de Belas-Artes 
 

Ainda dentro da secção respeitante ao número de alunos diplomados nos cursos da 
Faculdade de Belas-Artes, e no sentido de permitir uma análise evolutiva deste 
indicador, é realizada uma síntese dos últimos dez anos letivos, repartida por graus de 
ensino. Tal é o objetivo do quadro seguinte. 
 

Grau de 
Ensino 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Licenciaturas 227 161 180 195 196 193 203 294 257 286 
Mestrados 11 27 49 71 101 82 67 72 69 85 
Doutoramento 5 4 10 8 13 20 12 20 16 11 

Total 243 192 239 274 310 295 279 386 342 382 
Fonte: RAIDES 
 

 
2.7. Internacionalização e programas de mobilidade 

 
Relativamente ao número de alunos a frequentar programas de mobilidade 
internacional, a Faculdade de Belas-Artes registou novamente um aumento neste 
capítulo, tendo recebido no ano letivo 2017/2018, 79 alunos para a realização de 
programas de intercâmbio estudantil (mais 9 do que 2016/2017), com natural destaque 
para o programa ERASMUS+ — foram recebidos 70 alunos através desta modalidade 
e 8 através de protocolos de cooperação internacional específicos. Em relação ao ano 
anterior, registou-se um considerável aumento de 13 alunos recebidos ao abrigo de 
intercâmbio ERASMUS (+ 23%). Já ao abrigo de protocolos de cooperação, foram 
recebidos menos 4 estudantes. 
O quadro abaixo efetua o resumo dos dados relativos aos estudantes em mobilidade 
recebidos na Faculdade de Belas-Artes, indicando o programa de intercâmbio e o país 
de origem dos alunos, para além do seu quantitativo. 
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TABELA XIX – Número de estudantes em mobilidade incoming 
 

 Protocolos 
ERASMUS 

Estudos 
ERASMUS 
Estágios 

Alemanha  11  
Áustria  2  
Bélgica  5  
Brasil 4 0  

Dinamarca  1  
Estónia  1  

Eslováquia  1  
Eslovénia  2  
Espanha  8  
Finlândia  1  

França  3  
Holanda  1  
Hungria  5  

Itália  18  
Israel 2 0  

Irlanda  2  
Letónia  1  

Noruega  3  
Polónia  4  

Reino Unido  1  
República Checa  0 1 

Suíça 2 0  
Total 8 70 1 

 
 
Relativamente à colocação de alunos da Faculdade em entidades de acolhimento com 
as quais a Faculdade de Belas-Artes tenha protocolos (vulgo alunos OUT) registou-se 
um cômputo total de 62 alunos para a realização de programas de estudo no ano letivo 
2017/2018, tendo ainda 3 estudantes realizado um período de mobilidade para estágio.  
Tal representa um forte aumento no total de mobilidades realizadas comparativamente 
ao ano anterior (+17 ao nível de ERASMUS para estudos, +1 mobilidade ao abrigo de 
protocolo de cooperação institucional e -1 para mobilidade para estágio).  
O quadro abaixo efetua o resumo dos dados relativos ao envio de estudantes em 
mobilidade, indicando o programa de intercâmbio e o país de destino, para além do 
quantitativo de estudantes. 
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TABELA XIX – Número de estudantes em mobilidade outgoing 
 

 Protocolos ERASMUS Estudos ERASMUS Estágios 

Alemanha  9  
Áustria  2  
Bélgica  6  

Eslovénia  1  
Espanha  6 1 
Estónia  1  

Finlândia  1  
França  5  

Hungria  2  
Itália  16 2 

Montenegro 1 0  
Noruega  1  
Polónia  4  

Reino Unido  7  
Total 1 61  

 
 
Assim, e em conclusão, pode-se verificar que em 2017/2018, tal como no anterior, o 
total de mobilidades recebidas pela Faculdade, no caso 79, superou largamente o total 
de estudantes enviados pela Faculdade para realizar no estrangeiro um período de 
mobilidade, no caso 65. 
Fazendo igualmente um cômputo total de fluxos de mobilidades executados (IN e OUT) 
regista-se em 2017/2018 um total de 144 mobilidades, superando largamente o total 
verificado no ano anterior, no caso 117 fluxos de mobilidade, representado assim um 
aumento de 23%. 
Assim, e de modo a poder fazer-se uma análise mais detalhada do aumento nos fluxos 
de mobilidade na Faculdade de Belas-Artes, o que naturalmente conduz a 
constrangimentos ao nível da capacidade de gestão processual dos mesmos, é 
apresentado o quadro abaixo, que faz uma descrição dos indicadores: 
 
 

Fluxo de Mobilidade 2014/2015 2015/2016 2016/20177 2017/2018 
Incoming 85 56 70 79 
Outgoing 49 67 47 65 

Total 134 123 117 144 
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No que respeita aos alunos inscritos por país de nacionalidade, relativamente aos ciclos 
de estudos conferentes de grau académico, em 2018/2019, a sua distribuição é a 
indicada na tabela abaixo, podendo-se registar que os alunos estrangeiros inscritos na 
Faculdade representam 10,8% do total, num quantitativo de 187 estudantes (apenas + 
5 do que ano anterior, tendo-se assim registado um incremento muito marginal, o que 
representa uma estagnação no crescimento muito substancial que se vinha a registar), 
sendo que os estudantes oriundos do Brasil representam o contingente mais 
significativo, no caso 116. Nesta contabilidade não são considerados os estudantes 
inscritos na Faculdade a realizar um período de estudos em mobilidade. 
	
	
TABELA XIX – Inscritos por nacionalidade, em 2018/2019 

País de Nacionalidade Inscritos 
Alemanha 7 
Angola 1 
Austrália 1 
Bielorrússia 1 
Brasil 116 
Bulgária 1 
Cabo Verde 3 
China 3 
Colômbia 1 
Espanha 7 
Estados Unidos da América 1 
Federação da Rússia 1 
França 3 
Grécia 1 
Irão (República Islâmica do) 1 
Irlanda 1 
Itália 21 
Líbano 1 
Lituânia 1 
Marrocos 1 
México 1 
Moldávia (República da) 1 
Paraguai 1 
Polónia 1 
Portugal  1549 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte 

2 

Roménia 2 
Turquia 1 
Ucrânia 4 
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Venezuela (República Bolivariana da) 1 
Totais 1736 

 
Fonte: RAIDES 18 

 
 
De modo a possuir-se uma visão mais abrangente do incremento do total de estudantes 
estrangeiros na Faculdade nos anos mais recentes, a tabela abaixo procede à 
compilação do cômputo total e da percentagem face ao total de estudantes. 
 
 
TABELA XIX – Evolução de estudantes estrangeiros 

  14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Total  95 108 121 182 187 

em % do total de 
estudantes 

 
5,7% 6,7% 7,3% 10,3% 10,8% 

 
 
De salientar ainda que a Faculdade possui, em 2018/2019, 93 estudantes inscritos com 
o estatuto de estudante internacional, nos termos fixados no artigo 3.º do Estatuto do 
Estudante Internacional (Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março), representando um 
aumento de 15% em relação ao ano letivo pretérito, dando assim seguimento a uma 
tendência de crescimento já registada anteriormente, mas neste caso com uma taxa de 
incremento mais moderada. É considerado como estudante internacional o estudante 
que não tem a nacionalidade portuguesa. Não são abrangidos por este disposto: 

1. Os nacionais de um Estado membro da União Europeia; 
2. Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, 
residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, 
em 31 de agosto do ano em que pretendam ingressar no ensino superior, bem 
como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de residência para 
estudo não releva para este efeito; 
3. Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes 
especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 
de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro. 
 

Não são igualmente considerados como estudante internacional, os estudantes 
estrangeiros que se encontrem a frequentar a Faculdade no âmbito de um programa 
de mobilidade internacional para a realização de parte de um ciclo de estudos de uma 
instituição de ensino superior estrangeira com quem a Faculdade de Belas-Artes tenha 
estabelecido acordo de intercâmbio com esse objetivo. 
Destes 93 estudantes, 30 encontram-se inscritos em Licenciatura (+9 do que no ano 
anterior), 45 em Mestrado (+1 do que no ano anterior) e 18 no Doutoramento em Belas-
Artes (+2 do que no ano anterior). 
Contudo, importa registar que em 2018/2019, pela primeira vez, se verifica uma 
diminuição, face ao período homólogo, no total de estudantes internacionais 
admitidos, sendo que a quebra resulta da diminuição nas novas admissões nos cursos 
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de formação avançada, uma vez que ao nível da licenciatura assinala-se um 
incremento. 
De modo a possuir-se uma visão mais abrangente da evolução na admissão de 
estudantes ao  do Estatuto do Estudante Internacional desde 2015/2016 (ano que em 
que se verificou o primeiro concurso de ingresso) apresenta-se a tabela abaixo. 
 
 
TABELA XIX – Evolução de estudantes internacionais inscritos e admitidos 

Grau 15/16 
15/16 
(pela 

1ª vez) 
16/17 

16/17 
(pela 

1ª vez) 
17/18 

17/18 
(pela 

1ª vez) 
18/19 

18/19 
(pela 

1ª vez) 
Licenciatura 5 4 9 7 21 13 30 18 

Mestrado 13 13 23 12 44 29 45 20 
Doutoramento 7 7 11 6 16 6 18 3 

Total 25 24 43 25 81 48 93 41 
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3. RECURSOS HUMANOS 
 

O Núcleo de Recursos Humanos e Expediente integrado na Divisão Académica e de 
Recursos Humanos, assegura os procedimentos nos domínios de gestão de pessoal 
docente e não docente, garantindo os procedimentos de recrutamento, seleção e 
provimento, bem como os de promoção, progressão, recondução, prorrogação, 
mobilidade, rescisão e aposentação dos trabalhadores da Faculdade. O Núcleo 
assegura também o processamento dos vencimentos e demais abonos de todos os 
trabalhadores da Faculdade e, ainda, o processamento de todos os descontos. Garante 
igualmente o tratamento e sistematização da informação e dados estatísticos no 
âmbito de gestão de recursos humanos. 
 

3.1. Implementação da plataforma SAP 
 

Na área dos Recursos Humanos, o ano de 2018 ficou marcado pelo desenvolvimento a 
marcação de férias, ausências, alteração de dados pessoais através da plataforma on-
line de front office para os trabalhadores não-docentes da Faculdade, o portal SAP.  
Este desenvolvimento representou, naturalmente, um acréscimo de trabalho por parte 
do Núcleo de Recursos Humanos e Expediente, no sentido de serem implementados os 
novos procedimentos e parametrização da nova estrutura funcional, bem como de 
aprendizagem e contacto direto com o novo modelo de gestão dos processos e com 
todos os funcionários. 
 

3.2 Estatísticas 
 
Relativamente a estes dois ficheiros – Rebides/Indez atendendo a que no ano 2017, 
existiu a junção dos dois, o sistema informático SAP,  não está devidamente ajustado 
de forma aos dados saírem do programa informático de forma autónoma. Não por 
incapacidade do sistema, mas sim, porque os campos onde são retirados os dados não 
se encontram validados e totalmente preenchidos.  
 
 Assim, dada à extensão dos dados trouxe um acréscimo de trabalho para o Núcleo de 
Recursos Humanos e Expediente, muito mais moroso e minucioso e que apresentou 
várias dificuldades atendendo às exigências bastante abrangentes do novo ficheiro. 
 

3.3. Abertura de procedimento concursais para pessoal docente 
 
Durante o ano de 2018, a Faculdade de Belas-Artes, no sentido de reforçar o 
contingente de docentes providos em lugar do topo da carreira docente universitária, 
procedeu à abertura de um procedimento concursal para um lugar  de Professor 
Catedrático, para a área disciplinar de Escultura. 
De igual modo, durante o ano em análise, a Faculdade procedeu à abertura de três 
procedimentos concursais para o recrutamento de Professores Auxiliares (para a Área 
de Arte Multimédia, Ciências da Arte e do Património e Escultura), ao abrigo da 
possibilidade concedida pelo n.º 6 do artigo 23.º da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que 
aprovou a primeira alteração, ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que veio 
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aprovar um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego 
científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), tendo ainda em 
consideração o disposto no Decreto Regulamentar n.º 11 A/2017, de 29 de dezembro. 
 

3.4. Abertura de procedimento concursal para pessoal não-docente 
 
Ao nível do necessário reforço do contingente de pessoal não-docente, em 2018 a 
Faculdade procedeu à abertura dos seguintes procedimentos concursais: 

a) Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, 
na carreira e categoria de Técnico Superior, para o Gabinete de Apoio à Gestão; 
b) Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, 
na carreira e categoria de Técnico Superior, para a Divisão da Biblioteca e Arquivo. 

Assim, e no âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários 
de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a 
necessidades permanentes da Administração Pública sem vínculo jurídico adequado 
(PREVPAP), conforme estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a 
Faculdade procedeu à abertura de um procedimento concursal de regularização para 
o preenchimento de três postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, e de um posto de trabalho na carreira de técnico de informática, categoria 
de técnico de informática-adjunto, nível 1. A estes procedimentos de regularização 
apenas podem ser opositores pessoas que exerçam ou que tenham exercido nos 
termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, funções que correspondam 
ao conteúdo funcional da respetiva carreira, sem o vínculo adequado, e que tenham 
sido reconhecidas em parecer da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB). 
 

3.5. Efetivos de pessoal docente 
 
No que respeita à estrutura e distribuição de pessoal docente da Faculdade de Belas-
Artes, a tabela abaixo efetua a compilação destes elementos, não só ao nível do seu 
efetivo, como retrata o número em valores de ETI´s. 
 
 
TABELA I – Pessoal docente por categoria  e Eti´s em 2018 na Faculdade de Belas Artes 

Categoria Efetivo ETI 
Professor Catedrático 4 4,0 

Professor Associado 12 12,0 
Professor Auxiliar 58 58,0 

Professor Auxiliar Convidado 13 4,85 
Assistente Convidado 38 16,27 

Monitor 1 0,30 

Total 126 95,42 

 
Assim, em 31 de Dezembro de 2018, o corpo docente da Faculdade de Belas-Artes é 
constituído por 126 elementos, representando um total de 95,42 ETI’s. Esclarece-se 
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ainda que dos 12 Professores Associados acima indicados, 3 possuem o título de 
Agregado. 
Durante o ano de 2018 um Professor Auxiliar Convidado, que se encontrava ao abrigo 
do regime transitório do artigo 10.º do Decreto-Lei nº 205/2009, de 31 de agosto, 
obtive o grau de doutor durante o referido ano e transitou assim para a categoria de 
Professor Auxiliar. 
 
 
GRÁFICO I – Pessoal docente por categoria  e ETI´s em 2018 na Faculdade de Belas-Artes 

 
 
Como podemos verificar através da visualização do gráfico supra, a categoria de 
Professor Auxiliar é aquela que detém maior percentagem de docentes, tanto em 
número de efetivos como em ETI (equivalente a tempo integral).  
Verificamos ainda, temos um grande número de docentes  na categoria de Assistente 
Convidado, o que espelha pessoal especialmente contratado em percentagens 
reduzidas. Assim, dos 38 Assistentes Convidados atualmente vinculados à Faculdade 
de Belas-Artes, 5 encontram-se contratados a 59%, 1 a 55%, 19 a 50%, sendo que, os 
restantes 14 possuem uma contratação a abaixo de 37,5%. 
No que diz respeito à repartição do corpo docente da Faculdade de Belas-Artes, 
verificamos que no ano de 2018, a Faculdade possui 74 docentes de carreira (com 72 
elementos em regime de exclusividade e apenas 2 em regime de tempo integral). Os 
restantes 52 docentes pertencem à categoria de pessoal especialmente contratado, 
tendo-se verificado um forte aumento de 9 docentes face ao anterior (+21%), tendo-se 
assim prosseguido a tendência de crescimento já registada em 2017, quando se 
assinalou um crescimento de 3 docentes especialmente contratados em relação ao ano 
2016.  
A nível da movimentação de pessoal docente, no ano de 2018, registou-se, ao nível de 
entradas: 

a) Contratação de um Assistente Convidado a 50% para a Área de Design de 
Equipamento; 
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b) Contratação de um Monitor para a Área de Design de Comunicação; 
c) Contratação de dois Assistentes Convidados a 50% para a Área de Escultura; 
d) Contratação de um Professor Auxiliar Convidado a 50%, um a 25%, um 
Assistente Convidado a 25%, um a 50% e um a 59%, todos para a Área de Arte 
Multimédia; 
e) Contratação de um Assistente Convidado a 12,5%, para a Pós-Graduação em 
Discursos da Fotografia Contemporânea; 
f) Contratação de um Assistente Convidado a 25%, para a Pós-Graduação em Arte 
Sonora; 

g) Contratação de quatro Assistentes Convidados a 25% e um a 12,5% para a Pós-
Graduação em Digital Experience Design; 

h) Contratação de um Assistente Convidado a 50% para a Área de Desenho. 
 

Ao nível de saídas, verificou-se: 
a) Caducidade do contrato de um Monitor na Área de Arte Multimédia; 
b) Caducidade do contrato de um Monitor na Área de Design de 
Equipamento; 
c) Denúncia do contrato de um Monitor na Área de Design de 
Comunicação; 
d) Caducidade do contrato de um Assistente Convidado a 50% na Área de 
Design de Equipamento; 
e) Caducidade do contrato de um Assistente Convidado a 25% na Área de 
Ciências da Arte e do Património. 

 
Ao nível de alterações de situação, verificou-se: 

a) Alteração da categoria para Professor Catedrático da Área de Design de 
Comunicação, em virtude de conclusão de procedimento concursal, de um docente 
anteriormente titular da categoria de Professor Associado; 
b) Alteração da categoria para Professor Associado da Área de Pintura, em virtude 
de conclusão de procedimento concursal, de um docente anteriormente titular da 
categoria de Professor Auxiliar; 
c) Alteração da categoria para Professor Auxiliar de Design de Comunicação, em 
virtude da obtenção do Grau de Doutor de um docente anteriormente titular da 
categoria de Professor Auxiliar Convidado; 
d) Alteração da situação contratual de dois Assistentes Convidados a 25% na Área 
de Pintura, para Assistente Convidado a 35% e 55%; 
e) Alteração da situação contratual de um Assistente Convidado a 30% na Área de 
Arte Multimédia, para Assistente Convidado, a 25%; 
f) Alteração da situação contratual de um Assistente Convidado a 50% na Área de 
Desenho, para Assistente Convidado a 59%; 

Nas tabelas abaixo, podemos verificar a evolução nos últimos anos, na estrutura de 
pessoal docente da Faculdade de Belas-Artes, tanto ao nível do seu total efetivo, como 
no quantitativo equivalente a tempo integral. 
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TABELA II – Evolução do quadro de pessoal docente da Faculdade de Belas-Artes  
 

Em efetivo 
Categoria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Catedrático 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Associado 12 12 10 10 10 11 13 12 12 
Auxiliar 26 30 33 39 45 50 56 58 58 

 Auxiliar Convidado 3 5 5 4 4 4 5 13 13 
Assistente 39 33 28 22 15 10 3 0 0 
Assistente 
Convidado 

11 26 29 31 31 30 31 27 38 

Monitor 4 7 7 5 4 4 4 3 1 
Total 98 116 115 114 112 112 115  116 126 

 
No equivalente a tempo integral (ETI) 

Categoria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Catedrático 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Associado 12 12 10 10 10 11 13 12 12 
Auxiliar 26 30 33 39 45 50 56 58 58 
Auxiliar 

Convidado 
3 3,2 3,5 2,25 2,25 1,95 2,45 5,4 4,85 

Assistente 39 33 28 22 15 10 3 0 0 
Assistente 
Convidado 

6,1 11,9 13,425 15 14,1 12,645 13,1 12,035 16,27 

Monitor 1,2 2,1 2,1 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 0,3 
Total 90,3 95,2 93,25 92,8 90,55 89,795 91,75 91,335 95,42 

 
 
TABELA III – Evolução do quadro de pessoal docente (em percentagem) – efetivo 

Categoria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Professor 
Catedrático 

3,1% 2,6% 2,6% 3% 3% 3% 2,6% 3% 3% 

Professor 
Associado 

12,2% 10,3% 8,7% 9% 9% 10% 11,3% 10% 10% 

Professor 
Auxiliar 

26,5% 25,9% 28,7% 34% 40% 45% 48,7% 50% 46% 

Professor Aux 
Convidado 

3,1% 4,3% 4,3% 4% 4% 4% 4,3% 11% 10% 

Assistente 39,8% 28,4% 24,3% 19% 13% 10% 2,6% 0% 0% 
Assistente 
Convidado 

11,2% 22,4% 25,2% 27% 28% 27% 27% 23% 30% 

Monitor 4,1% 6,0% 6,1% 4% 4%% 4% 3,5% 3% 1% 
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Importa aqui registar o acréscimo gradual na percentagem de Professores Auxiliares 
ao longo dos anos mais recentes, situando-se agora em 46% do efetivo de docentes da 
Faculdade, facto que denota um esforço da Escola em dotar os seus quadros de pessoal 
mais qualificado, bem como do facto de docentes anteriormente integrados na 
categoria de Assistente terem concluído os seus doutoramentos e assim transitado 
para categoria superior.  
Porém, importa aqui realçar que temos na base da carreira docente – categoria de 
Professor Auxiliar - a percentagem maior dos docentes, sendo que nas categorias de 
topo da carreira – Professor Catedrático e Professor Associado – a Faculdade conta 
apenas com 13% dos docentes. Caso se faça esta contabilidade apenas tendo por base 
o total dos professores de carreira, a percentagem é de 21,6%, situando-se assim muito 
abaixo do preconizado pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária, que fixa no seu 
artigo 84.º que o conjunto dos professores catedráticos e dos professores associados 
de carreira de cada instituição de ensino superior deve representar entre 50 % e 70 % 
do total dos professores de carreira.  
Comparativamente ao ano anterior, destaca-se um forte aumento no contingente de 
Assistentes Convidados, que passam a representaram praticamente um terço do 
efetivo de docentes da Faculdade, o que contribui naturalmente para a redução 
percentual do quantitativo das restantes categorias, em particular as pertencentes a 
pessoal de carreira.  
Por outro lado, ao nível de tendência mais alargada, podemos destacar o forte 
acréscimo registado ao nível do pessoal especialmente contratado a partir de 2011 (32% 
do total), que desde então se tem mantido alto, apresentando este ano a percentagem 
mais elevada alguma vez registada, no caso 41%, o que significa um forte acréscimo 
face à percentagem verificada em 2017, de 36,4%, e que já nesse ano representava um 
máximo histórico. De referir que para este cálculo foram considerados como docentes 
especialmente contratados aqueles inseridos nas categorias de Professor Auxiliar 
Convidado, Assistente Convidado e Monitor.  
 

3.6. Efetivo de pessoal não-docente 
 

Relativamente ao pessoal não docente, conforme se pode verificar na tabela abaixo, 
cujos dados se reportam a 31 de Dezembro de 2018, a Faculdade conta com 44 
trabalhadores distribuídos pelas diversas categorias. 
 
 
TABELA IV – Total do pessoal não-docente 

Categoria Efetivo 
Dirigente 6 

Técnico Superior 13 

Assistente Técnico 14 
Assistente Operacional 11 

Total 44 
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TABELA V – Evolução do quadro de pessoal não-docente 
 

Categorias 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dirigentes 4 3 3 4 4 4 5 6 6 

Técnico 
Superior 

6 6 6 7 8 9 9 10 13 

Assistente 
Técnico 

20 21 21 18 14 12 14 13 14 

Assistente 
Operacional 

7 7 7 8 8 8 8 8 11 

Total 37 37 37 37 34 33 36 37 44 

 
 
Durante o ano de 2018, registou-se o recrutamento e início de funções, em contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em resultado da conclusão no 
ano anterior dos respetivos procedimentos concursais comuns, de dois técnicos 
superiores, um para os Laboratório de Design de Equipamento e outro para o 
Laboratório de Arte Multimédia.  
De igual modo, e através da utilização de reserva de recrutamento interna constituída 
na Faculdade de Belas-Artes, foram recrutados outros dois técnicos superiores, 
igualmente para o Laboratório de Design de Equipamento e Arte Multimédia, 
respetivamente. 
Em resultado igualmente da conclusão em 2017 do respetivo procedimento concursal, 
foi integrado e iniciou funções em 2018 um assistente técnico para a Divisão Financeira, 
Patrimonial e de Apoio à Investigação.  
Também para este sector foi recrutado um técnico superior através da conclusão do 
procedimento concursal, neste caso em contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo incerto, em substituição, de enquanto durar o impedimento de um 
técnico superior que solicitou licença especial para acompanhamento de descendente 
menor. 
Foram ainda integrados três assistentes operacionais, através da realização de 
procedimentos concursais de regularização, no âmbito da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, que veio estabelecer os termos da regularização prevista no Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVAP) de pessoas que exerçam 
ou tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da 
Administração Pública sem vínculo jurídico adequado. 
Apesar da Faculdade ter aumentado em 7 o número de trabalhadores não docentes, já 
vimos que efetivamente não foram novas entradas uma vez que já trabalhavam na 
faculdade com contratos precários. Pelo que o número de trabalhadores continua a ser 
insuficiente face às reais necessidades da Faculdade, quer ao nível das novas 
exigências de planeamento e estratégia, como sejam as áreas de apoio à investigação, 
internacionalização, programa Erasmus e relações públicas; quer ao nível do apoio 
técnico nos 7 laboratórios oficinais, e do apoio administrativo que é dado aos cerca de 
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1700 alunos; quer ao nível financeiro e patrimonial, numa instituição que para além de 
gerir um orçamento da ordem dos 7 milhões de euros, enfrenta ano após ano novos 
desafios decorrentes tanto das alterações técnicas nas aplicações de gestão como das 
inúmeras alterações legislativas. 
 
Ciente da necessidade de reforçar o corpo não docente e apesar dos fortes 
constrangimentos orçamentais que se mantiveram em 2019, a Faculdade deseja atingir 
os 55 trabalhadores que tinha no ano de 2007. 
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4. FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE APOIO À INVESTIGAÇÃO 
 
A Divisão Financeira, Patrimonial e de Apoio à Investigação (DFPAI), assegura os 
procedimentos de cariz financeiro, garantindo a preparação e gestão orçamental e 
patrimonial, a realização da despesa e cobrança de receita, a gestão dos contratos, a 
manutenção do edifício, o controlo e a prestação de contas e o cumprimento de todas 
as obrigações legais. Esta divisão compreende ainda a atividade relacionada ao apoio 
ao centro de investigação da faculdade, garantindo o apoio aos investigadores na 
gestão de projetos, no apoio ao presidente do CIEBA na divulgação, elaboração de 
pedidos à FCT e gestão da verba dos financiamentos atribuídos à faculdade. 
A DFPAI, pela sua posição no processo de decisão dentro da instituição, é uma área 
estratégica. Em 2017 foi implementado o software SAP, o qual trouxe à divisão um novo 
contexto, em 2018 continua a ser necessário repensar as lógicas de trabalho e as 
próprias dinâmicas internas. Envolveu um esforço adicional que possibilitasse, ao 
mesmo tempo, a restruturação de processos e procedimentos bem como a adaptação 
inicial às novas ferramentas, de forma a cumprir os objetivos tanto no atendimento a 
docentes, funcionários e fornecedores, como a garantir que qualquer necessidade de 
aquisição ou contratação fosse executada dentro do tempo expectável dando, desta 
forma, a melhor resposta às solicitações. Infelizmente, em 2018 muitas das 
necessidades ao nível de mapas obrigatórios de contabilidade orçamental o sistema 
não soube responder, daí o atraso na apresentação da conta de 2017 em todas as 
unidades orgânicas da ULisboa bem como em 2018 que não houve condições para 
entregar a conta dentro do prazo legal. 
A DFPAI é dirigida por uma coordenadora de divisão que tem como responsabilidade 
a orientação e gestão da referida divisão. A DFPAI conta com a colaboração de 10 
funcionários, distribuídos pelas seguintes categorias:  
 
TABELA XX – Quadro de pessoal da DFPAI por categoria 

Divisão Financeira e Patrimonial 

Técnico Superior 1 

Serviço Financeiro e Tesouraria 

Coordenador Técnico 1 

Assistente Técnico 1 

Serviço Patrimonial (Compras e Logística) 

Coordenador Técnico 1 

Assistente Operacional 1 

Assistente Técnico 1 

Serviço Patrimonial (Manutenção) 

Assistentes Operacionais  3 

Apoio à Investigação 

Técnico Superior 1 
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Os processos de natureza financeira são geridos, no âmbito das suas competências, 
pelo Serviço Financeiro e da Tesouraria, o qual tem como principal função toda a 
gestão dos fluxos monetários/financeiros, orçamentais e patrimoniais. Na execução 
dessa função são realizadas uma grande variedade de tarefas que tornam possível a 
elaboração de relatórios financeiros, apresentados aos órgãos de governo para a 
tomada de decisões; bem como a elaboração e o reporte de informação orçamental e 
financeira, dentro dos prazos legalmente exigidos, às entidades externas (DGO, IGES, 
IGF, TC, AT, SS); o cumprimento dos objetivos estabelecidos no plano de atividades. 
Durante o ano de 2018, no Serviço Financeiro e da Tesouraria foram efetuados os 
seguintes registos:  
 
 
TABELA XXI – Registos efetuados pelo Serviço Financeiro e da Tesouraria  

Despesa Qt. 

Cabimentos 1231 

Compromissos 1643 

Obrigações (Faturas Fornecedores) 1818 

Obrigações (Notas Crédito Fornecedores) 27 

Pedidos Autorização Pagamento (PAP) 401 

Receita Qt. 

Faturas Certificadas 23964 

Notas Crédito Certificadas 778 

Documentos não certificados 504 

 
Em relação às 1818 obrigações temos que 972 foram emitidas pela logística, 846 
registos da financeira , destes 846 registos 582 dizem respeito a movimentos por conta 
do fundo de maneio. 
Os processos de aquisições, logística e manutenção preventiva e corretiva dos edifícios 
e equipamentos são geridos no âmbito das suas competências pelo Serviço 
Patrimonial. 
O serviço patrimonial tem como principal competência assegurar o levantamento das 
necessidades de aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento dos 
diversos serviços, bem como a organização e submissão a decisão superior dos 
respetivos procedimentos de contratação de aquisição desses serviços segundo as 
normas e regulamentos em vigor. Para além disso, são também executadas todas as 
atividades relacionadas com o armazenamento, gestão e controlo de mercadorias e 
produtos para venda, a gestão de pedidos de material e a sua disponibilização aos 
respetivos requerentes. 
Durante o ano de 2018 no serviço patrimonial foram efetuados 640 processos de 
compras, a um total de 298 fornecedores, conforme a seguinte tabela:  
 
 
 



	
	
	

	

faculdade de belas-artes da universidade de lisboa 
largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, Portugal  

	
32 

 
TABELA XXII – Processos efetuados pelo Serviço Patrimonial   

TIPO DE PROCEDIMENTO QUANT. 
Ajuste direto - Acordo Quadro (CCP) 3 
Ajuste direto regime normal (CCP) 17 
Ajuste direto simplificado (CCP) 614 
Concurso Público 6 

TOTAL 640 
 
O funcionamento do ano 2018 implicou a gestão corrente de 43 contratos, dos quais 3 
correspondem a contratos de empreitada, que como tal, requereram um 
acompanhamento permanente, mais atento, do que aquele que é feito com os 
restantes contratos. 
Durante este ano foram iniciados 14 novos procedimentos de contratação pública. 
Alguns destes procedimentos foram realizados internamente pela FBAUL, outros em 
cooperação entre as várias unidades da Universidade de Lisboa através dos seus 
serviços centrais, envolvendo o acompanhamento de todas as etapas, avaliações e 
peças procedimentais exigidas, nos termos da lei, consoante a tipologia de 
contratação. 
Relativamente à gestão do ativo procedeu-se à aquisição e inventariação de 156 novos 
itens. Embora as responsabilidades ao nível da gestão de ativo estejam repartidas entre 
o serviço patrimonial e os serviços centrais da ULisboa esta é uma área que, pelo 
volume de trabalho que lhe está associado, revela um défice de recursos, o que 
inviabiliza a manutenção atualizada da informação necessária e a execução, em tempo 
útil, de todos os procedimentos necessários. 
O serviço patrimonial é também responsável pelos processos de manutenção de 
instalações e equipamentos, garantido o bom funcionamento e condições de 
usabilidade e segurança das instalações. As principais atividades incidiram sobre a 
resposta às requisições para reparação, manutenção e melhoria das condições das 
instalações e edifícios, bem como o acompanhamento das reparações levadas a cabo 
por prestadores de serviços.  
Neste sector, é fundamental que, para o futuro, se faça uma avaliação global de todas 
as necessidades a médio e longo prazo para que seja possível efetuar o planeamento, 
a calendarização e a alocação de recursos por forma a tornar os processos mais 
eficientes e evitar que o procedimento seja apenas reativo à medida que as 
necessidades vão surgindo. 
Os processos relacionados com o apoio ao Centro de Investigação e de Estudos em 
Belas Artes (CIEBA) são geridos no âmbito das suas competências pelo Serviço de 
Apoio à Investigação, nomeadamente o acompanhamento da interação entre a 
Faculdade e as entidades de financiamento (maioritariamente a FCT), o 
acompanhamento da execução financeira dos projetos, o acompanhamento das 
candidaturas a financiamentos externos e o apoio aos investigadores do CIEBA. 
Em 2018, foram realizadas algumas tarefas, nomeadamente: 

• Apoio a um conjunto de projetos apresentados por investigadores no 
âmbito do financiamento do Portugal 2020, dos quais foram lacrados dois; 
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• Participação no consórcio de um projeto de I&DT – Regime Contratual 
de Investimento, ao abrigo do Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico do Programa Portugal 2020; 
• Candidatura e obtenção de um Fundo de Apoio à Comunidade Cientifica 
(FACC), para apoio a uma conferência internacional; 
• Atualização das equipas de acordo com as normas da FCT, processo que 
envolveu 158 investigadores, dos quais 85 são doutorados; 
•  Início do processo de Avaliação de Unidades 2017/2018; 

Em termos da Divisão Financeira, Patrimonial e de apoio à Investigação identifica-se 
necessidades de melhorias para os anos subsequentes ao nível de uma maior 
adaptação dos processos às potencialidades do novo software, bem como um esforço 
para a automatização dos procedimentos com vista à agilização dos processos. 
Outro ponto fundamental é a necessidade de se desenhar um sistema de contabilidade 
analítica, cuja implementação está dependente da agilização da disponibilização 
aplicacional pela Universidade de Lisboa, que permita o apuramento e análise 
detalhada dos custos para que se consiga efetivamente produzir informação 
consistente e coerente que auxilie de forma relevante os processos de tomada de 
decisão.  
Relativamente ao resultado global das contas da Faculdade de Belas Artes de 2018, os 
mesmos serão detalhados e descritos no Relatório de Gestão. 
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5. DIVISÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO 

A Divisão da Biblioteca e Arquivo tem como principal objetivo desenvolver processos 

e procedimentos que permitam adquirir todos os documentos solicitados para compra, 

no prazo mais curto possível e no menor custo. A disponibilização on-line das teses de 
mestrado e artigos de investigação científica são uma prioridade no tratamento 

documental, permitindo aos utilizadores obter a informação necessária ao 

desenvolvimento dos seus trabalhos, dentro e fora do campus. Oferecer informação 
em diversos suportes como apoio ao processo de ensino, aprendizagem e investigação, 

de acordo com as necessidades de cada área de estudos é um marco de orientação no 

desenvolvimento do trabalho dos profissionais da Biblioteca. Trabalhar de forma 

permanente com a rede universitária da ULisboa e de outras universidades portuguesas 
e estrangeiras é um meio de fortalecer o processo de disponibilização de informação 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Para além disso, a Divisão de Biblioteca e Arquivo faz a gestão da Loja On-line da 

Faculdade, que tem como principal estratégia o desenvolvimento de ações que 

permitam difundir de forma mais alargada os títulos disponíveis para venda e diminuir 
os stocks acumulados, agilizando a sua venda. 

Por último, a Biblioteca e Arquivo gere o pessoal de apoio às aulas e espaços, 
designado Serviço Técnico de Apoio Operacional (STAO), ao qual cabe apoiar o 
processo ensino-aprendizagem, seja no controlo da limpeza e manutenção dos 
espaços, seja na gestão de processos de agendamento e de apoio a diversas atividades, 
incluindo os atos académicos.  
 

Aquisição de novos documentos e catalogação no SIBUL 
 
No cumprimento da sua missão, parte do processo de gestão da coleção documental 
da Biblioteca é feito, através da aquisição de espécies documentais por compra, 
mediante sugestão dos coordenadores das áreas de estudos, bem como através de 
ofertas simples ou doações devidamente circunstanciadas. Todos os documentos 
recebidos na biblioteca foram inventariados, e catalogados no SIBUL, conforme quadro 
abaixo.  
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Inventário por tipo de material 
 

Tipo material Total 

BOOK 1367 

DIGIT 1 

FOLHE 16 

ISSUE 223 

MULTI 14 

VIDEO 4 

ANALITICOS 1214 

 2839 
 

 
Para além da catalogação e referência no SIBUL dos novos documentos adquiridos por 
compra, foram também referenciados novos documentos recebidos por oferta e 
pertencentes aos espólios documentais, acrescendo ainda a este número o tratamento 
de 1214 artigos de publicações ou partes e capítulos de livros com interesse para a 
comunidade académica, perfazendo um total de 2839 novos registos referenciados no 
SIBUL. 
 

Identificação de Recursos digitais e disponibilização no Repositório UL 
 
A disponibilização e crescimento de maior número de documentos digitais resultantes 
das investigações desenvolvidas na Faculdade de Belas Artes é um fator estratégico de 
grande relevância, pelo que, toda a investigação desenvolvida e publicada é alvo de 
disponibilização no Repositório UL. A disponibilização é quase imediata, podendo ter 
um atraso não superior a dois meses nalguns dos casos. No entanto, esta 
disponibilização digital só tem sido possível por existir um Recurso Humano dedicado 
em 80% do seu tempo ao tratamento documental deste tipo de dados. Pode dizer-se 
que a FBAUL é a primeira e única unidade orgânica que tem representado no 
Repositório, cerca de 95% de toda a sua produção literária. Das 16 teses de 
doutoramento entregues, defendidas e registadas no Renates, apenas uma não foi 
disponibilizada no ano corrente, o que revela um enorme esforço por parte da 
biblioteca para o cumprimento deste objetivo. No que respeita às dissertações de 
Mestrado e teses de doutoramento, temos 100 registadas no Renates, e 116 integradas 
no Repositório, o que demonstra que ainda houve tempo para integrar outras de anos 
anteriores e que ainda não se encontravam disponíveis em Livre Acesso. Este facto, 
permite aos investigadores maior notoriedade a nível mundial, bem como a 
possibilidade de produzirem informação estatística que ajude na sua credenciação e 
sistema de avaliação. Consideramos, por isso, ter sido um objetivo sobejamente 
superado e de grande importância atual e futura para a FBAUL. O quadro abaixo dá 
bem conta do trabalho desenvolvido. O número de documentos disponibilizados em 
livre acesso aumentou bastante, decorrente de articulação com o CIEBA e respetiva 
necessidade de criar um Identificador Permanente (handle) para cada artigo de cada 
revista e, daí obter dados estatísticos da sua utilização e assim contribuir para fator de 
impacto de autores e publicações da FBAUL. Esta ação ainda está longe de chegar ao 
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fim, dado o número de publicações existente e de artigos aí referenciados. No sentido 
da divulgação da investigação do CIEBA houve uma clara aposta em a divulgar em livre 
acesso, resultando num incremento significativo de novos documentos 
disponibilizados. 
 

Inventário por tipo de documento no Repositório UL  
 

Faculdade de Belas Artes Até 2017 2018 

FBA - Artigos em Revistas Nacionais 129 3 
FBA – Comunicações 2 --- 
FBA - Dissertações de Mestrado 660 95 
FBA - Livros e Capítulos de Livros 132 5 
FBA - Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 30 --- 
FBA - Relatórios 5 --- 
FBA - Teses de Doutoramento 131 21 
Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes   
FBA-CIEBA - Artigos em Revistas Internacionais 3 --- 
FBA-CIEBA - Artigos em Revistas Nacionais 250 15 
FBA-CIEBA - Comunicações 1 --- 
FBA-CIEBA - Livros e Capítulos de Livros 202 81 
FBA-CIEBA - Relatórios -- 1 
FBA-CIEBA - Revista Convocarte --- --- 
FBA-CIEBA - Revista Croma 15 92 
FBA-CIEBA - Revista Estúdio 64 --- 
FBA-CIEBA - Revista Gama 31 34 
FBA-CIEBA - Revista Matéria-prima 108 68 
Total 1763 415 

 
Visivelmente, em crescendo a colocação de links para acesso a documentos digitais 
aos registos catalogados no SIBUL, muito por conta da colocação em livre Acesso de 
todos os artigos das revistas editadas pelo CIEBA mas, sem sobre de dúvida, uma mais-
valia para toda a comunidade académica 
 

Inventário por tipo de link no SIBUL 
 

link 2017 2018 

BIBLIOTECA DIGITAL (ulB66 * URL=Digital) 
71 72 

                                          (ulB66 * URL=Flyers) 202 234 

                                         (ulB66 * URL=Apoio 
pedagógico) 

110 244 
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REPOSITÓRIO UL (ulB66 * URL=handle) 
1060 1515 

GOOGLE BOOKS (ulB66 * URL=Google) 538 575 

 1981 2640 

 
A plataforma RENATES recolhe informação oficial sobre teses de 
doutoramento e dissertações de mestrado realizadas em Portugal. Inclui também 
registos de teses de doutoramento em curso e de teses realizadas no estrangeiro e 
reconhecidas em Portugal. A pesquisa disponibilizada nesta página permite consultar 
a base de dados com os registos de teses de doutoramento desde 1970 e os registos de 
dissertações de mestrado desde 2013. As fontes de informação desta base de dados 
são as instituições de ensino superior portuguesas e a Direção-Geral de Ensino 
Superior. A plataforma RENATES foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 52/2002, de 2 de 
março. A Portaria n.º 285/2015, de 15 de setembro, estendeu o âmbito do RENATES às 
dissertações e outros trabalhos de mestrado1.  
No âmbito do trabalho no Repositório UL, no que respeita à disponibilização das Teses 
de doutoramento e Dissertações de Mestrado, apenas possuíam link no Renates as 
teses de doutoramento. Assim, e por solicitação da Reitoria da Ulisboa e plataforma 
Renates, procedeu-se à à colocação do TID (número único que identifica o trabalho de 
investigação) em todas as teses identificadas no Repositório UL, de modo a que o link 
automático com o RENATES. Este procedimento foi todo feito no ano de 2018 a todas 
as teses identificadas desde 2013 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
 

Número de Atos académicos no Renates a que foi 
adicionado o Link do Repositório 

 2013 25 
2014 94 
2015 87 
2016 112 
2017 92 
2018 100 

TOTAL 510 



	
	
	

	

faculdade de belas-artes da universidade de lisboa 
largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, Portugal  

	
38 

 
Inventariação, tratamento e divulgação de espólios 

 
O tratamento do Espólio documental Lagoa Henriques e Espólio Carlos Amado, objeto 
principal de desenvolvimento de trabalho de uma bolseira (BTI), neste ano de 2018, 
ficou um pouco aquém do previsto, devido a baixa médica, por período alargado de 
duas funcionárias da Divisão da Biblioteca, facto que exigiu da bolseira um maior 
envolvimento noutras tarefas da biblioteca, nomeadamente grande tempo em balcão 
de atendimento. Assim, o número de documentos inventariados não foi tão grande 
quanto o desejado mas, por outro lado, foi feito um grande incremento de títulos novos 
no catálogo SIBUL, o que tem dado cada vez mais visibilidade à coleção ELH e ECA e 
cada vez mais utilização deste fundo, estendendo-se até ao empréstimo Inter 
Bibliotecas (EIB) destes documentos. 
Em resumo : A quantidade de informação já disponível no SIBUL, do Fundo Lagoa 

Henriques e do Fundo Carlos Amado e o conhecimento que a comunidade académica 
tem dela, é bem patente no boom de empréstimos que vamos verificando. 

																																																													
2 Pesquisa por cota ELH* 
3 Pesquisa por cota ELH_PER* 
4 Pesquisa por cota ECA* 

Espólio Lagoa Henriques (ELH) 2016 2017 2018 

Numero de títulos Inventariados 3273 3778 3970 

Número de Exemplares de 
monografias registados no 
SIBUL 

1329 1705 22092 

Numero de títulos de periódicos 
inventariados 

100 152 164 

Numero de títulos de periódicos 
registados no SIBUL 

64 106 1133 

Numero de documentos 
multimédia inventariados 

19 22 ___ 

Espólio Carlos Amado (ECA)    

Numero de títulos Inventariados 160 183 197 

Numero de títulos de periódicos 
inventariados 

--- 1 ___ 

Numero de documentos 
multimédia inventariados 

--- 1 ___ 

Numero de documentos 
multimédia registados 

1 --- 1 

Número de Exemplares de 
monografias registados no 
SIBUL 

52 57 844 

Numero de títulos de periódicos 
inventariados 

2 --- ___ 

Numero de títulos de periódicos 
registados no SIBUL 

2 --- 2 
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Acesso aos Recursos documentais 
	

Continuou a facultar-se o acesso, a toda a coleção física ou digital, quer dos 
utilizadores internos (Estudantes de Licenciatura, Mestrado, Pós-Graduação, 
Doutoramento, Investigadores, Docentes e Funcionários não docentes) quer dos 
utilizadores da comunidade em geral. A atividade de empréstimo na nossa biblioteca 
tem uma grande expressão, mais do que a permanência física, dada a exiguidade do 
espaço. O movimento de empréstimo/mês pode ver-se no quadro ao lado, 
decrescendo apenas nos meses de pausa letiva e final de avaliações como é o caso de 
Fevereiro, Julho e Agosto. Nos restantes meses o movimento de Empréstimo mensal 
anda na ordem dos mil, o que é uma grande sobrecarga funcional tendo em conta os 
parcos recursos humanos que a biblioteca possui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O movimento de empréstimo é acompanhado de um outro movimento de devolução e 
ainda um conjunto de ações de renovação dos documentos emprestado, o que se 
materializa em cerca de dois mil movimentos mês (ver quadro abaixo). Na realidade, 
pode dizer-se que praticamente toda a comunidade académica recorre à biblioteca e 
aos seus fundos documentais.  
 
 



	
	
	

	

faculdade de belas-artes da universidade de lisboa 
largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, Portugal  

	
40 

 
 
 

 
 
 
A comunidade de utilizadores encontra-se distribuída conforme quadro abaixo. 

Totais por grupo de leitor 
Tipo de leitor Total por tipo 

Alunos 1º ciclo 5872 

Professores 140 

Staff 34 

Leitores externos 116 

Instituições de EIB 33 

9308

9151

3208
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Investigadores 10 

Mestrandos 1493 

Doutorandos 269 

 7967 
 

 
 

 
Pelos números, 
podemos inferir que 
toda a comunidade 
académica está 
envolvida com 
atividade de 
biblioteca. Devemos 
colocar aqui uma nota 
para o número de 
leitores externos (116). 
Dado que pagam uma 
quotização no mínimo 
de 25 euros (ex-
alunos), podemos ter 
pelo menos um valor 
de receita de 2.900 
Euros. É importante 

olhar para este valor e, de futuro, desenvolver estratégias para que ele se possa manter 
ou mesmo aumentar, tornando-se nalguma fonte de receita que, ainda que residual, 
possa ser uma mais-valia para o orçamento da biblioteca. 
 
Há ainda um outro número que tem a ver com as instituições de EIB que é importante 
ter em atenção, sendo que maioritariamente são instituições da Ulisboa e que não 
trazem receita ao nosso orçamento. Estas instituições fazem pedidos constantes de EIB 
à biblioteca da FBAUL, na totalidade tivemos 36 pedidos durante o ano de 2018, 
correspondentes a 98 documentos. Quer pela transversalidade dos estudos, quer pelo 
significado que a nossa coleção documental tem na comunidade académica em geral, 
podemos inferir que o interesse demonstrado é significativo e demonstrativo da sua 
pertinência.  
 
No que respeita à leitura presencial, destes utilizadores, cerca de 50 leitores diários 
permanecem nas instalações da biblioteca. Este numero não poderá crescer nas atuais 
condições físicas do espaço, pois a biblioteca apenas possui 58 lugares disponíveis. 
Acrescem apenas 6 poufs e 6 postos de consulta informática.  
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A biblioteca encontra-se aberta dois sábados por mês, de modo a responder a 
necessidades demonstradas pelos estudantes, excluindo os meses de Julho e Agosto. 
No quadro abaixo, encontram-se referenciados os sábados em que a biblioteca esteve 
aberta, tendo aí permanecido, cerca de 9 utilizadores por mês, maioritariamente alunos 
do 2º e 3º ciclo de estudos. 

 
Atividades de formação de utilizadores 

 
No âmbito da aprendizagem e investigação foram desenvolvidas diversas ações em 
contexto de sala de Aula, ora levando bibliografia da biblioteca, a pedido dos docentes 
às salas de aula para trabalho de campo, ora com sessões de orientação de utilizadores 
para a otimização do usufruto de todos os recursos digitais e físicos existentes na 
coleção da Biblioteca da Faculdade de Belas Artes, Ulisboa ou nas parcerias 
decorrentes da ação da Universidade, nomeadamente a Biblioteca do Conhecimento 
Online - B-ON.  
A Biblioteca contou em 2018, com 12 pedidos do Projeto Biblioteca vai à sala de Aula e 
9 sessões de divulgação de recursos e estratégias de pesquisa em Contexto de Aula, 
distribuídos entre cursos de Mestrado e Licenciaturas. 
Para além deste apoio à docência e trabalhos de investigação, a biblioteca, a pedido 
dos docentes digitaliza e compõe em formato digital muitos documentos para 
disponibilidade aos alunos nas plataformas de apoio à sua atividade letiva, 
nomeadamente a Moodle. 
No âmbito da Divisão da Biblioteca também se enquadra o funcionamento do Serviço 

operacional de apoio às atividades de ensino-aprendizagem 
	
Neste grupo de atividades incluem-se, o apoio à logística de organização da atividade 
de ensino-aprendizagem na sala de aula. Para o efeito, todas as salas de aula, ateliers 
e espaços de trabalho tem afixado um flyer com a informação do correio eletrónico do 
STAO e telefone direto para que seja mais fácil contar com o seu Apoio. 
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Ø Entrega de materiais para sala de aula (computadores, cabos, 
extensões, vídeos, etc.) 
Ø Entrega e controlo de requisição de materiais pelos alunos; 
Ø Organização dos espaços letivos, nomeadamente a arrumação de 
cadeiras e controlo da limpeza e outras necessidades de manutenção; 
Ø Comunicação ao serviço de manutenção das necessidades de 
intervenção nos espaços físicos da faculdade, controlo e calendarização das 
intervenções 
Ø Controlo e empréstimo de salas disponíveis para diversas atividades 
letivas 
Ø Elaboração de horários de porta de salas de aula, sua colocação e 
gestão do processo de limpeza 
Ø Elaboração de programas de limpeza dos espaços letivos por dia e por 
sala em cada semestre letivo, bem como o respetivo controlo dos mesmos 

A atribuição de espaços para avaliações de alunos e o respetivo controlo dos mesmos, 
passou a ser totalmente da responsabilidade do STAO a partir de Abril de 2018, tendo 
sido recebidas 280 requisições que necessitaram de uma gestão e um controlo 
assertivo por parte do STAO, distribuídas da seguinte forma:   
 

 
 
 

Apoio e controlo à limpeza e manutenção de espaços 
 
A Faculdade de Belas Artes conta com 52 espaços letivos, quatro pisos com escadas, 
corredores e vários outros espaços comuns, arrecadações, ateliers de trabalho para os 
alunos, pátios, oficinas, espaços da Associação de Estudantes, Galerias, Reprografia, 
Cantina e ainda 40 WC’s mais dois no espaço da Cantina que contam com o paoio da 
limpeza por parte das equipas de limpeza contratualizadas pela FBAUL, através da 
empresa Interlimpe. 
A identificação e colocação de Horários nas portas das salas de aula, tem vindo a 
demonstrar-se um fator significativo na gestão do espaço quer para as ações da 
limpeza quer para a cedência dessas mesmas salas para outras ações extraordinárias à 
atividade letiva. Neste domínio tem sido também crucial a identificação de atividades 
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específicas a ocorrer nos mais diferenciados espaços, melhorando as ações de limpeza 
o respeito pelos eventos a decorrer e até dinamizando a participação da comunidade 
nos mesmos.Ainda neste objetivo estratégico, e de acordo com os horários de cada 
espaço letivo e/ou serviço é elaborada uma escala de serviços a limpar e efetuada toda 
a distribuição de trabalho das equipas de limpeza, de modo a garantir que todas as 
salas são limpas, pelo menos uma vez por dia e, de acordo com os horários e ocupação 
das mesmas pelas diversas atividades. 
 

Apoio a atividades de cariz administrativo 
	

Neste ponto, inserem-se as atividades de apoio administrativo aos serviços que o 
solicitem: 

Ø Serviços de correio e afins; 
Ø Serviços de estafeta interna inter-serviços; 
Ø Gestão de consumíveis (papel higiénico, sabonete, papel de mãos, 
cafés, aguas, etc.); 
Ø Apoio a serviços bancários; 
Ø  Serviços de rua; 
Ø Afixação, organização e controlo de cartazes e outras informações pelos 
34 placards existentes na faculdade. 
 

Insere-se ainda nesta atividade o controlo, atribuição de cacifos para os discentes que 
os solicitam, bem como a garantia da sua desocupação no final do semestre ou ano 
letivo. Para a boa organização deste trabalho, são realizados alguns procedimentos: 

Ø  Preenchimento de folha de distribuição como os números dos cacifos e 
identificação do numero de aluno que efetua o aluguer; 
Ø Identificação do cacifo com o número do aluno que o alugou; 
Ø Garantir a desocupação dos cacifos e retirada dos objetos no tempo 
regulamentar. 
 
 

Apoio logístico a eventos 
 
O STAO tem tido à sua responsabilidade serviços de catering em eventos, serviços de 
coffee break em workshops, conferências, lançamentos de publicações e eventos na 
Galeria da Faculdade, mas, o seu maior e constante empenho neste domínio, prende-
se com o apoio logístico à realização dos eventos de discussão e aprovação de Teses 
de Doutoramento e Dissertações de Mestrado, como referenciado em quadro abaixo: 
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Inovação tecnológica 
	

A este nível, destaca-se com grande utilidade a utilização do email e criação de 
agenda partilhada onde todos os eventos são geridos e registados, podendo, de 
forma pratica, gerir-se as necessidades de funcionamento de cada dia, bem como a 
gestão de recursos humanos. 
Durante o ano de 2018 a equipa do STAO fez formação em Excel o que permitiu a 
construção de tabelas usadas na elaboração deste relatório e de suporte a toda a 
gestão do serviço, como é exemplo a Anexo I. Tem sido uma mais-valia para a equipa 
e ainda uma fonte de motivação. 
Espera-se em 2019 que se possa implementar ou iniciar a aplicação de identificação 
RFID (Identificação de bens com recurso a etiquetas de Rádio frequência) 
 

Destaques do funcionamento Loja 
 
Para além das publicações periódicas que tiveram novas edições em 2018, também se 
verificou a edição de 12 novos títulos de monografias. A dinamização da venda foi feita 
prioritariamente através da loja on-line com algumas campanhas de promoção mas, 
também em eventos físicos de que se segue a sua enumeração:  

Ø 27 de Abril: Lançamento das revistas Convocarte nº 2 e nº 3 
Ø 21 de Junho: Lançamento do livro Migrações, na Fundação José 
Saramago (exterior à FBAUL) 
Ø 25 de Outubro a 16 de Novembro: Apoie o restauro! – 3ªedição projeto 
crowdfunding   – apoio ao crowdfunding e venda de artigos da loja online  
Ø 25 de Outubro: Lançamento da 2ª ed. Do Livro O Convento de S. 
Francisco (que também contou com o apoio da bolseira na edição do mesmo) 
Ø 19 a 23 de Novembro: Promoção de desconto na Loja on-line em jeito de 
Black Friday 
Ø 23 de Novembro: Black Friday – venda no espaço físico da Faculdade 
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Ø 5 de Dezembro: Lançamento da revista Arte Teoria nº 18/19 na Livraria 
Linha de Sombra no espaço da Cinemateca (exterior à FBAUL) 
Ø  6 de Dezembro: novo lançamento da 2ª edição do Livro O Convento de 
S. Francisco 

O número de encomendas on-line decresceu mas em termos de verba arrecadada a 
diferença relativa ao ano anterior foi apenas 88,58 Euros, por outro lado subiu em muito 
as verbas realizadas por via de eventos físicos, cujo resultado se deve inteiramente à 
disponibilidade da bolseira Joana Mateus e ao grande esforço físico por si 
desenvolvido. 
A Dinamização da Loja foi feita com eventos físicos mas também com projetos on-line, 
seja através dos descontos que foram sendo anunciados em campanhas on-line 
diversas, seja através da inclusão do link da Loja no site do CIEBA para todas as 
publicações editadas pelo CIEBA e vendidas em Loja on-line. Ao todo foram colocados 
links em 72 títulos de livros e 86 números de publicações periódicas editadas pelo 
CIEBA. 
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6. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

O Gabinete de Comunicação, Imagem e Inovação (GCII) constitui o interface entre a 
Faculdade de Belas-Artes e os públicos interno e externo, desenvolvendo a sua ação 
através da divulgação de eventos culturais nas diversas plataformas ao seu dispor. 
Entre estes, destacam-se: gestão da galeria e outros espaços expositivos, apoio à 
realização de exposições, conferências e outros eventos promovidos pela Faculdade 
ou em parceria com outras instituições e ainda eventos em que participam docentes, 
alunos ou ex-alunos da Faculdade.  
O GCII desenvolve iniciativas que promovam a divulgação das ofertas de formação e 
investigação da Faculdade, no plano nacional e internacional, visando a captação de 
estudantes, quer através da produção de brochuras informativas quer participando nas 
feiras promovidas pela Universidade de Lisboa. Nos últimos anos tem também 
realizado um duplo programa de residências artísticas transdisciplinares destinadas a 
estudantes da faculdade e a artistas nacionais e internacionais.  
O Gabinete assegura ainda a gestão da identidade visual da Faculdade e das suas 
materializações impressas e digitais, desenvolvendo, de acordo com a identidade visual 
da instituição, o design de diversos materiais de comunicação internos e externos. 
 

Comunicação 
 

Ao nível da comunicação, com o objetivo de otimizar os recursos, de normalizar e 
uniformizar os critérios de divulgação, em 2018 o GCII apresentou um plano que 
contempla critérios seletivos sobre o tipo de materiais de comunicação a realizar para 
cada um dos eventos promovidos pela Faculdade de Belas-Artes. 
Com o crescimento do número de projetos culturais, o facebook 
(www.facebook.com/fbaul) e o instagram (www.instagram.com/fbaul) alteraram e 
melhoraram a estratégia de divulgação da instituição tornando-a mais agressiva, 
dinâmica e fazendo-a chegar a um público mais alargado (interno e externo), 
continuando a somar mês após mês mais seguidores. 
A divulgação continua a ser feita no site da Faculdade (www.belasartes.ulisboa.pt) e 
por e-mail através da plataforma e-goi, e ainda através de uma newsletter semanal. 
Ao longo de 2018, dando continuidade ao objetivo de estimular o interesse dos media 
na divulgação dos projetos promovidos pela faculdade, foram divulgados alguns dos 
projetos, com destaque para:  
— ”Homenagem a Santa Rita Pintor nos cem anos do seu falecimento – polémicas e 
controvérsias”  
DN (28.04.2018): https://www.dn.pt/lusa/interior/belas-artes-de-lisboa-
homenageiam-santa-rita-pintor-nos-100-anos-da-sua-morte-9292093.html; 
EXPRESSO (28.04.2018): http://expresso.sapo.pt/cultura/2018-04-28-Mais-uma-
performance-de-Santa-Rita-Pintor#gs.LOs3_gk; EXPRESSO (05.05.2018):  
http://expresso.sapo.pt/cultura/2018-05-05-Santa-Rita-Pintor.-A-exposicao-que-faz-
falta#gs.9R=q9XY; Observador (07.11.2018) - 
https://observador.pt/2018/11/07/museu-da-guarda-expoe-tres-desenhos-ineditos-
de-santa-rita-pintor/. 
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— ”Adriano de Sousa Lopes — Conservação e Restauro das Obras Académicas 
pertencentes ao Espólio da FBAUL” 
DN (20.04.2018): https://www.dn.pt/lusa/interior/belas-artes-exibe-obras-
restauradas-ineditas-de-adriano-de-sousa-lopes-9274888.html; Observador 
(26/04/2018):  https://observador.pt/2018/04/26/belas-artes-de-lisboa-exibem-
obras-restauradas-ineditas-de-adriano-de-sousa-lopes/; Portodosmuseus - 
http://www.pportodosmuseus.pt/2018/04/26/exposicao-adriano-de-sousa-lopes-na-
fbaul/; Noticias ao Minuto - 
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/999612/belas-artes-exibem-obras-
restauradas-ineditas-de-adriano-de-sousa-lopes; Sapo24 - 
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/belas-artes-de-lisboa-exibem-obras-
restauradas-ineditas-de-adriano-de-sousa-lopes_24085285.html; portugal news - 
http://portugal.shafaqna.com/PT/PT/2730399   
— ”Dinero – Dinheiro – por la itinerância” 
LA OPINIÓN DE MURCIA (07.05.2018) - http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-
sociedad/2018/05/07/umu-acoge-miercoles-muestra-internacional/919846.html;  
Artigos na Imprensa espanhola: http://www.belasartes.ulisboa.pt/wp-
content/uploads/2018/08/E_2018_DINHEIRO_IMPRENSA.pdf.  
— ”Um Peixe fora d’água”, Exposição integrada na programação da 9ª edição do 
Bairro das Artes — a Rentrée Cultural da Sétima Colina de Lisboa 
RTP (07.09.2018): https://www.rtp.pt/antena1/os-dias-da-radio/9-edicao-do-bairro-
das-artes_10394. 
— ”O Futuro do Presente: simples ou composto?” Exposição no âmbito do Dia das 
Belas-Artes. REVISTA SÁBADO (31/10/2018): 
http://files.quickcom.pt/Files/Imprensa/2018/10-
31/0/5_2795451_1D30E0C9DBECE0C9D8794F068CBFB3C6.pdf. 
 — ”O Trabalho na Sombra”, Exposição no âmbito da 10ª edição do InShadow Lisbon 
Screendance Festival. RTP ANTENA 3 (29.11.2018): 
http://media.rtp.pt/antena3/agenda/inshadow-lisbon-screendance-festival/.    
 — ”Prémio Paula Rego” 
OBSERVADOR (10/12/2018) - https://observador.pt/2018/12/10/exposicao-com-34-
obras-candidatas-ao-premio-paula-rego-e-inaugurada-na-quinta-feira/; DN 
(10.12.2018) - https://www.dn.pt/lusa/interior/exposicao-com-34-obras-candidatas-
ao-premio-paula-rego-e-inaugurada-na-quinta-feira-10302316.html; RTP (10.12.2018) - 
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/exposicao-com-34-obras-candidatas-ao-premio-
paula-rego-e-inaugurada-na-quinta-feira_n1116474; Gerador (13.12.2018): 
https://gerador.eu/exposicao-do-premio-paula-rego-chega-a-casa-das-historias/.  
— Projeto FBAUL’ous 2019 
PÚBLICO P3 (02.11.2018): https://www.publico.pt/2018/11/02/p3/fotogaleria/recriar-
pinturas-iconicas-para-criar-bolsas-de-estudo-e-levantar-questoes-
390996?fbclid=IwAR3X6vuruYJ-
MShPGrnMCeC0g_t_afwjt2WQ470nMsZcxNsFjsyjOyxyJhs#   
— Desimaginar o Mundo — Manuel António Pina 
RTP (02.11.2018) - https://www.rtp.pt/noticias/cultura/jornadas-celebram-75-anos-
de-manuel-antonio-pina-e-arrancam-com-o-beco-dos-gambozinos_n1109040; 
Público (22.10.2018) - 
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https://www.publico.pt/2018/10/22/culturaipsilon/noticia/desimaginar-mundo-
manuel-antonio-pina-1848366; Observador (02.11.2018) - 
https://observador.pt/2018/11/02/jornadas-celebram-75-anos-de-manuel-antonio-
pina-e-arrancam-com-o-beco-dos-gambozinos/; JN (07.11.2018) - 
https://www.jn.pt/artes/especial/interior/e-tempo-de-redescobrirmos-manuel-
antonio-pina-10145478.html.   
— Protocolo entre a Faculdade de Belas-Artes e o Município de Grândola para a 
conceção de um projeto de arte pública na aldeia mineira do Lousal, Grândola. 
PÚBLICO (16.11.18) https://www.publico.pt/2017/11/16/local/noticia/escultores-
convocam-populacao-para-criacao-artistica-na-aldeia-mineira-do-lousal-1792823; DN 
(16.11.18) https://www.dn.pt/lusa/interior/projeto-de-arte-publica-na-aldeia-mineira-
do-lousal-grandola-quer-envolver-comunidade-8922497.html; TSF (16.11.18) 
https://www.tsf.pt/lusa/interior/projeto-de-arte-publica-na-aldeia-mineira-do-lousal-
grandola-quer-envolver-comunidade-8922498.html. 
 
_Entrevista “Comércio tradicional” na RTP2 com a presença de Isabel Lopes de 
Castro (docente da FBAUL), (28.03.2018): 
http://files.quickcom.pt/Files/Televisao/2018/03-
28/0/2_2545629_285A43697E70ACF76F24C17A45FF80DB.mp4.  
 

Organização de eventos 
 

Para além dos projetos já enumerados atrás, destaque ainda: 
 
— Comemorações DIA DAS BELAS-ARTES, evento que pretende abrir a Faculdade 
ao público externo no dia do seu aniversário, 25 de outubro. Destaque para 3ª edição 
do projeto de crowdfunding “Apoie o Restauro”, uma exposição com obras dos 
acervos de gravura, desenho, escultura e pintura, lançamento do livro “O Convento 
de S. Francisco da Cidade” da autoria de Margarida Calado, apresentação e 
lançamento do projeto FBAUL’ous 2019 e exposição “O Futuro do Presente”.  
— Doutoramento Honoris Causa de Gui Bonsieppe, realizado no Salão Nobre da 
Reitoria da Universidade de Lisboa. 
— Candidatura da Faculdade de Belas-Artes ao Orçamento Participativo de Lisboa da 
Câmara Municipal de Lisboa, com um projeto de remodelação do Largo. 
— 12ªedição das GAB-A, Galerias Abertas das Belas-Artes. 
 
Destaque ainda para os seguintes eventos em parceria com outras instituições: 
— FESTIVAL PARTES (2ª EDIÇÃO) em parceria com a Junta de Freguesia do Parque 
das Nações; 
— MONSTRA , Festival de Animação de Lisboa: retrospetiva dos filmes do realizador 
Koji Yamamura, animador independente japonês, com a presença do próprio.  
— DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS: visitas guiadas ao 
Convento e aos acervos da FBAUL; palestra “Mulheres na Arte”, por Margarida 
Calado. 
— Projeto de arte pública na aldeia mineira do Lousal, Grândola, no âmbito do 
Protocolo entre a FBAUL e o Município de Grândola. 
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— Residência Intervenção na Paisagem Natural, Proença-à-Nova, ao abrigo do 
protocolo estabelecido entre o Município de Proença-a-Nova e a Área de Escultura 
da FBAUL. 
— Desimaginar o Mundo — Manuel António Pina 
 

Exposições 
 
Anualmente a FBAUL organiza e promove exposições de alunos finalistas dos vários 
cursos de licenciatura e de mestrado, acompanhadas ou não da edição de um 
catálogo. Estas exposições pretendem divulgar o trabalho de criação e de curadoria 
nos campos da arte e do design dos estudantes da Faculdade e, ao mesmo tempo, 
apoiá-los na sua entrada no mundo profissional, contribuindo igualmente para uma 
maior proximidade com o público e a sociedade em geral. 
Em 2018 realizaram-se as seguintes exposições de alunos finalistas: 
— “Some little voices inside my head”, exposição dos alunos finalistas da Pós-
graduação em Arte Sonora, na Zaratan Arte Contemporânea; 
— “Index. Everything”, exposição de projetos do Mestrado em Design de 
Comunicação e Novos Media, na Fabrica Features Lisboa; 
— “Imersivo/ Immersive”, exposição de alunos de Arte Multimédia, no âmbito da 
conferência Stereo & Immersive Media, na Sociedade Nacional de Belas-Artes; 
— Exposição Escultura Mestrado 2018, na Cisterna da FBAUL; 
— Exposição dos Finalistas Pintura Belas-Artes 16’17, na Sociedade Nacional de Belas-
Artes;  
— “Crise de identidade”, Exposição dos finalistas em design de comunicação 2017/18 
 
Em 2018 o GCII apoiou a organização de 12 exposições na Galeria das Belas-Artes, 
assegurando todo o design dos materiais de divulgação. Destaque para: 
— “Adriano de Sousa Lopes — Conservação e Restauro das Obras Académicas 
pertencentes ao espólio da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa”; 
— “Conservação e Restauro de Esculturas em Gesso”; 
— 3.ª edição do projeto “Apoie o Restauro!”, no âmbito das comemorações do Dia 
das Belas-Artes; 
— “O Trabalho na Sombra” no âmbito da 10ª edição do InShadow Lisbon 
Screendance Festival. 
 

Conferências 
 
Em 2018 o GCII deu apoio a 44 conferências/congressos das quais se destacam: 
— Apresentação do projeto “LOJAS COM HISTÓRIA” em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa. 
— IX Congresso Internacional CSO’18, Criadores Sobre Outras Obras. 
Homenagem a Santa Rita Pintor nos cem anos do seu falecimento – polémicas e 
controvérsias.  
— Femeeting / women in art, science and technology 2018 
—Stereo & Immersive Media 2018 — Photography and Sound Research 
—STREET ART E CRIATIVIDADE URBANA 
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—xCoAx 2018: 6th International Conference on Computation, Communication, 
Aesthetics and x 
 

Workshops 
 
O GCII foi responsável pela organização e divulgação dos seguintes workshops: 
_Workshop de Ilustração – “Labirinto” 
Docente responsável: José Pedro Cavalheiro 
Formador: João Catarino 
30 de janeiro a 22 de maio de 2018 
_Workshop de Joalharia “Cama do Gato” 
Docente responsável: Virgínia Fróis  
Formadores: Virgínia Fróis e António do Rosário 
2 a 25 de Fevereiro 
_“Beyond The Peripheries - Creative Workshops” – organização de Aleksandra 
Andreeva 
“Poster's not dead” - Grzegosz Myćka 
“Communication vs. Interpretation” - Aleksandra Andreeva 
“A Large Work of Art” - Witold Modrzejewski 
“Beyond” - Julia Lewandowska 

When I have a bad day, I look to the mirror and I`m glad to be Witold 
Modrzejewski - Witold Modrzejewski 

Action-Deconstruction. Experiment in type design - Aleksandra Andreeva 
23 -24 de Fevereiro 
_Workshop New Media - Microbiologia e Arte 
Docente responsável: Victor dos Reis 
Formador: Cultivamos Cultura/Marta de Menezes 
26 de Abril 
 

Acervos 
 

Cada vez mais os acervos artísticos da Faculdade têm vindo a suscitar interesse, quer 
através de visitas e do estudo de peças por parte dos nossos alunos e docentes e de 
investigadores externos, quer através de pedidos de cedência de obras para integrarem 
exposições. 
_ Empréstimos a entidades externas 
As obras solicitadas pelo Museu Calouste Gulbenkian continuarão, até 2020, a integrar 
a exposição “Portugal em Flagrante – Operação 3”: Dr. Sousa Viterbo, de Francisco dos 
Santos (escultura em Relevo Pleno – Bronze); Monumento a Afonso de Albuquerque, 
de Costa Mota (escultura decorativa – Gesso); Afonso de Albuquerque, de Costa Mota 
(escultura em baixo relevo - Gesso patinado).  
_ Exposições 
Diversas obras do Acervo de Escultura foram apresentadas na galeria da Faculdade na 
exposição intitulada “Conservação e Restauro de Esculturas em Gesso”, com curadoria 
da Prof.ª Marta Frade e coordenação do Prof. António Matos. 
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No âmbito do projeto de crowdfunding “Apoie o Restauro”, integrado nas 
comemorações do Dia das Belas-Artes, foi realizada pelo GCII uma exposição 
integrando as seguintes obras: “O Rapto de Centauro Nessus”, desenho de Eduardo 
José Fernandes; “Filho Pródigo”, escultura de António Alberto Nunes; “Dança das 
Bacantes”, gravura de Vieira Portuense; “Sansão e Dalila”, pintura de Santa-Rita Pintor. 
Foram ainda apresentadas as obras restauradas com o financiamento recolhido no 
crowdfunding de 2017: “Glorificação de Santo Inácio”, gravura de Arnold van 
Westerhout (figuras) e Giovanni Girolamo Frezza (arquitetura); “Mademoiselle Alix 
Lesgards”, escultura de Simões De Almeida (Sobrinho). 
 

Apoio à investigação 
 

O GCII tem sido cada vez mais procurado para dar apoio a diversos alunos e 
investigadores que solicitaram visitas aos acervos e posterior utilização de fotografias 
de obras para inclusão em trabalhos científicos, como por exemplo trabalhos no âmbito 
de disciplinas dos cursos, publicação de artigos em revistas, teses de mestrado e 
doutoramento, apresentações em congressos, etc. 
Tem-se verificado um incremento quanto à solicitação de acesso a obras para realizar 
digitalizações em 3D, também visando a incorporação em trabalhos científicos. 
Estes trabalhos de alunos, docentes e outros investigadores têm representado um 
contributo importante para o estudo, a recuperação e a divulgação das coleções das 
Belas-Artes. 
Tem-se ainda continuado o desenvolvimento e implementação de regras e formulários 
de apoio ao funcionamento dos acervos. 
 

Apresentação da Faculdade/Captação de novos públicos 
 
A Universidade de Lisboa para dar a conhecer as suas valências científicas nos três 
ciclos de estudo, realiza ao longo do ano três grandes iniciativas em Lisboa: a Futurália, 
a Descobre a ULisboa e o Verão na ULisboa, às quais as Belas-Artes se associam. 
Em 2018, a Futurália decorreu como habitualmente nos pavilhões da FIL, de 14 a 17 de 
março, tendo o espaço das Belas-Artes, dentro do stand da ULisboa, recebido mais 
estudantes, professores e encarregados de educação face aos anos anteriores. Nesta 
realização, recorreu-se novamente ao apoio de alunos voluntários. Esta opção revelou-
se muito frutuosa, no sentido em que se aproveitaram as sinergias entre os alunos 
voluntários e os estudantes do secundário que nos visitaram, nomeadamente no que 
diz respeito à proximidade etária e à partilha de interesses em torno dos cursos 
(procurou-se ter sempre em cada turno — manhã e tarde — alunos de cursos 
diferentes). 
A participação das Belas-Artes na Descobre a ULisboa, que decorreu na Reitoria da 
Universidade de Lisboa, foi um sucesso dada a elevada procura de estudantes, 
professores e encarregados de educação de alunos do ensino secundário. Também 
aqui se contou com a participação de alunos das Belas-Artes quer para desenvolver 
atividades demonstrativas no âmbito dos diversos cursos, quer como apoio ao nível de 
prestação de informação. 
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Para além da Futurália as Belas Artes participam no Verão na ULisboa, outra das 
iniciativas da Universidade de Lisboa dirigida a alunos do ensino secundário. Em 2018 
a Faculdade abriu as portas a alunos dos 10º, 11º e 12º anos, entre 2 e 6 de julho de 2018. 
Vocacionada para o contacto direto com as várias áreas científicas da faculdade, o 
Verão na ULisboa proporcionou a estes alunos a participação em diversas atividades 
nas áreas de Arte Multimédia, Ciências da Arte e do Património, Desenho, Design de 
Comunicação, Design de Equipamento, Escultura e Pintura, incluindo a visita ao 
Convento de S. Francisco, a visita a uma exposição no Atelier Museu Júlio Pomar e a 
participação nas atividades realizadas no Estádio Universitário. 
De ano para ano, a FBAUL tem procurado melhorar a oferta, adaptando-a cada vez mais 
ao público-alvo e às suas capacidades e expectativas. Diariamente os alunos foram 
acompanhados por monitores que contribuíram de forma muito positiva para a 
interação e integração dos alunos nas diversas atividades e na dinâmica da Faculdade. 
A FBAUL continua a colher frutos do investimento nesta iniciativa, pois alguns dos 
alunos que participaram quer nos anos anteriores quer em 2018, já se inscreveram em 
cursos de licenciatura da faculdade. 
 

Gestão de conteúdos em plataformas digitais 
 
O GCI, atuando sobretudo na sua vertente de representação, assegura: 

• a gestão de conteúdos e de comunicação do website da Faculdade 
de Belas-Artes (www.belasartes.ulisboa.pt); 
• a página do Facebook (https://www.facebook.com/fbaul); 
• Folio Belas-Artes (http://folio.belasartes.ulisboa.pt/) , uma rede 
online de portfolios de alunos e ex-alunos na qual estes poderão 
divulgar os seus trabalhos. 
• uma Newsletter semanal com as atividades promovidas pela FBAUL, 
nomeadamente exposições, cursos, conferências e outras informações; 

 
Assumindo-se muitas vezes como primeiro (ou mesmo único) contacto com a 
Faculdade, é preocupação do GCI que estas plataformas digitais reflitam claramente 
a sua identidade, a sua atividade e a sua oferta. 
 

Imagem 
 
Por último, uma das importantes tarefas do GCII é a de assegurar a gestão da 
identidade visual da Faculdade e das suas materializações impressas e digitais, 
desenvolvendo, segundo a identidade visual, o design de diversos materiais de 
comunicação internos e externos — estacionário, merchandise, publicações, entre 
outros — que promovem a imagem da instituição. O GCII apoia ainda o design de 
comunicação de diversas iniciativas e projetos próprios da Faculdade. 
 

Regulamento de produção de materiais de comunicação 
 
A Faculdade tem efetuado, nos últimos anos, uma aposta estratégica na promoção e 
realização de atividades culturais como exposições, congressos, colóquios, 
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conferências, tanto no seu interior como também em espaços externos, contando com 
o apoio do Gabinete de Comunicação, Imagem e Inovação (GCII) na produção e  
divulgação dos respetivos materiais de comunicação. Considerando o planeamento 
como um dos fatores essenciais para o sucesso e projeção de uma boa imagem é 
fundamental a criação de um plano que contemple critérios seletivos sobre o tipo de 
materiais de comunicação a realizar para cada um dos eventos promovidos pela 
FBAUL, de acordo com a sua importância e público-alvo. O GCII foi responsável pela 
elaboração deste regulamento interno para a produção de materiais de comunicação, 
podendo ser consultado no Despacho P-15/2018 em 
http://www.belasartes.ulisboa.pt/belas-artes/orgaos-faculdade/presidente/. 
 

Projeto de sinalética 
 

Em colaboração com a Presidência da Faculdade e sob a coordenação do Professor 
Pedro Almeida da Área de Design de Comunicação, o GCII tem estado a desenvolver 
o projeto de sinalética para todo o edifício da Faculdade. No final de 2018 arrancou a 
implementação da primeira fase do projeto, consistindo principalmente na colocação 
de sinalética de identificação e direção no piso térreo (piso 2) da Faculdade. Até ao 
final de 2019 é prevista a conclusão da segunda fase do projeto, implementada nos 
restantes pisos do edifício.  
 

Site Faculdade/CIEBA 
 

O GCII, prosseguindo o objetivo da Faculdade de tornar os seus conteúdos e 
divulgação bilingue (português/inglês), tem estado a melhorar os conteúdos do site 
oficial da Instituição. Para além de uma melhoria a nível de conteúdos, o site foi 
atualizado em 2018 com revisões de design em algumas páginas. A disponibilização de 
conteúdos em inglês em diversas páginas também tem sido um esforço contínuo. O 
GCII foi também responsável pelo webdesign do novo site do CIEBA — Centro de 
Investigação e de Estudos em Belas-Artes — lançado com conteúdos próprios em 2018. 
 

Loja online — loja.belasartes.ulisboa.pt 
 

O GCII continua a apoiar a nível do design a loja online da Faculdade, apoiando diversas 
iniciativas ao longo do ano para dinamizar e promover um maior alcance dos seus 
produtos. No final de 2018, a loja contou com mais de 225 clientes registados e um total 
acumulado de 7000€ em encomendas. 
 

Plataforma de portfolios — folio.belasartes.ulisboa.pt 
 
A plataforma foi lançada em 2017 e conta já com mais de 500 utilizadores registados e 
mais de 70 trabalhos publicados. O GCII é responsável pela supervisão da nova 
plataforma e dos registos de utilizadores. O FOLIO BELAS-ARTES permite à Instituição 
estabelecer uma rede online  de portfolios de alunos e ex-alunos na qual estes poderão 
divulgar o seu trabalho. Esta plataforma será um ‘acervo’ digital em constante 
atualização. Está estruturada segundo as sete áreas da Instituição (Arte Multimédia, 
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Ciências da Arte e do Património, Desenho, Design  de  Comunicação, Design de 
Equipamento, Escultura e Pintura), permitindo aos seus utilizadores a utilização de 
texto, imagem, vídeo e som nos seus portfolios. O acesso é condicionado a alunos e 
ex-alunos da Faculdade. 
 

Projetos gráficos 
 

Em 2018, especial destaque para o evento DIA DAS BELAS-ARTES 2018: o GCII 
desenvolveu todo o projeto gráfico das Comemorações dos 182 anos da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Durante as comemorações, realizaram-se 
exposições, conferências, lançamentos, e foi lançada a nova edição do projeto de 
crowdfunding. A nível do design de comunicação do evento, foram desenvolvidos pelo 
GCII todos materiais impressos, digitais e a sinalética do evento. Foi ainda coordenada 
pelo GCII a divulgação online e acompanhamento diário do evento nas redes sociais  
da Faculdade. 
O GCII foi responsável pela nova edição do livro O CONVENTO DE S. FRANCISCO DA 
CIDADE, da autoria da Professora Margarida Calado, num processo que demorou mais 
de 12 meses. A nova edição é revista e aumentada, e agora também bilingue.  
O GCII desenvolveu toda a campanha a nível gráfico para a candidatura da Faculdade 
ao Orçamento Participativo de Lisboa, na edição 2018/2019, com o projeto “O Largo 
das Belas-Artes”.  
O GCII continua a apoiar diversas edições da Faculdade, tais como os Periódicos CSO 
(Revista :Estúdio, Revista  Gama  e Revista  Croma) e a Revista  Matéria-Prima. Em 2018 
o GCII desenvolveu, no que  já é um projeto habitual, o projeto gráfico do Congresso 
CSO’2018 — Criadores Sobre outras Obras, para  além de assegurar a paginação de 8 
publicações editadas no decorrer do evento. O GCII desenvolveu ainda o projeto 
gráfico do Congresso Matéria-Prima 2018 e respetivas publicações. 
 
Em 2018 foram desenvolvidos projetos gráficos para  as seguintes exposições, bem  
como o design dos respetivos catálogos: 
• Exposições de finalistas de pintura (licenciatura e mestrado); 
• Exposições de finalistas de escultura (licenciatura); 
• Exposições de finalistas de discursos de fotografia contemporânea (pós-graduação); 
• Exposições patentes na galeria da Faculdade. 
 
	
	


