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1. Nota Introdutória 
 

A Faculdade de Belas Artes é uma Escola de referência, orientada para servir todos aqueles que 

integram a comunidade académica: estudantes, pessoal docente e pessoal não docente. 

Procura, em primeiro lugar, proporcionar aos seus estudantes uma formação com rigor e qualidade, 

ministrada por um corpo docente altamente qualificado e responsável pela produção da melhor 

investigação científica.  

Imprescindível é, igualmente, o pessoal não docente, em cujo labor assenta toda a atividade da Escola 

e assegura o seu regular funcionamento.  

O Plano de Atividades para o próximo ano mantém uma linha de continuidade em relação às opções 

estratégicas e de gestão acolhidas e prosseguidas pela Direção em funções, ajustando-as à 

factualidade do ano em curso e às perspetivas sobre a evolução do próximo ano.  

De salientar que há dois anos que o país e o mundo foram afetados pela epidemia da doença COVID-

19 a qual, à presente data, não se encontra debelada. Trata-se de uma situação sem precedentes que 

afetou todas as dimensões da vida social e se projetou, a nível da FBAUL, na necessidade de 

reconfigurar as suas atividades essenciais de ensino e aprendizagem, bem como a generalidade das 

atividades de gestão e de prestação de serviços de apoio. O atual contexto é ainda profundamente 

marcado pela incerteza quanto ao futuro, o que representa um forte condicionalismo ao planeamento 

de algumas atividades e, consequentemente, à elaboração de um documento como este. 

A concretização deste programa de atuação pressupõe a estreita colaboração com os demais órgãos 

de governo, e unidades de I&D afinal muitas das ações aqui expostas dependem diretamente das suas 

ações e dos seus contributos. 

No domínio do ensino, o grande objetivo consistirá em por em funcionamento as pós-graduações 

propostas ao abrigo da candidatura realizada pela Universidade de Lisboa ao PRR – Plano de 

Recuperação e Resiliência. 

Esta é, e queremos que continue a ser, uma Faculdade aberta à sociedade e ao mundo, pelo que se 

prossegue o apoio às atividades de internacionalização no quadro da Cooperação, Erasmus e Brasil.  
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Num contexto de maior pressão competitiva importa manter e fortalecer o papel da nossa Escola 

noutros países, com especial destaque para os países de língua oficial portuguesa, incentivar a 

mobilidade de alunos e docentes nacionais e estrangeiros, bem como, promover a integração em 

redes e a realização de eventos, de carácter nacional e internacional.  

A contratação de investigadores ao abrigo dos programas de emprego científico constitui uma enorme 

oportunidade e teremos a obrigação de gerir esse talento, alinhando parte dos seus planos de 

atividades com os objetivos estratégicos da FBAUL. 

Por último, importa zelar pela melhoria constante do ambiente e das condições trabalho de todos os 

membros da comunidade académica, através da boa gestão dos espaços existentes e de investimentos 

na sua ampliação. 

 

O Presidente 

 

[Professor Doutor Fernando António Baptista Pereira]  
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2. Caracterização da Faculdade de Belas-Artes 
 

2.1 A 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, artística 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. 

 

 

2.2    Governo e Gestão da FBAUL 

De acordo com os Estatutos da Faculdade de Belas-Artes publicados no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 5, de 8 de janeiro de 2021, 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. 
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A Faculdade, para cumprimento das suas atribuições disciplinares, encontra-se organizada por 

Departamentos, de acordo com os novos Estatutos da Faculdade, da qual fazem parte os docentes da 

especialidade. Ao momento os Departamento existentes são: 

 

Tabela 1 – Áreas Disciplinares da FBA 

Área 

Arte Multimédia 

Ciências da Arte e do Património 

Desenho 

Design de Comunicação 

Design de Equipamento 

Escultura 

Pintura 

 

 

2.3  Unidades de Investigação e Desenvolvimento 

As Unidades de Investigação e Desenvolvimento são entidades dotadas de autonomia científica, que 

integram docentes ou investigadores da Faculdade de Belas-Artes e ou docentes ou investigadores 

externos, as quais desenvolvem atividades de investigação e ações conexas junto da comunidade. 

A FBAUL desenvolve atividade nas diversas vertentes da investigação através do CIEBA, Centro de 

Investigação e de Estudos em Belas-Artes, para além dos programas de especialização avançada 

(mestrado, doutoramento, pós-doutoramento) e do conjunto de eventos e publicações que tem 

desenvolvido.  

Promove-se a pesquisa académica em Estudos Artísticos através do apoio aos bolseiros e 

investigadores, desdobrando atividades por projetos de investigação, publicações académicas com 

revisão por pares, congressos internacionais, simpósios e jornadas académicas, ações de formação e 

workshops, bem como a ligação ao mundo empresarial e a afetiva transferência do conhecimento. 

A unidade de investigação VICARTE -  Vidro e Cerâmica para as Artes- é uma parceria entre a NOVA 
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School of Science and Technology e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. A 

investigação no VICARTE liga o presente e o passado, desenvolvendo novos materiais para a arte 

contemporânea em vidro e cerâmica, estudando as práticas de produção tradicionais e históricas e a 

exploração de diferentes conceitos estéticos na arte. 

 

 

2.4    Serviços Administrativos e Operacionais 

Para o desenvolvimento de todas as atividades de apoio ao ensino, à investigação e ao funcionamento 

geral da escola, a Faculdade de Belas-Artes compreende unidades administrativas de gestão, assentes 

na seguinte estrutura, de acordo com o artigo 56º dos Estatutos: 

a) A Divisão Académica; 

b) A Divisão Financeira, Patrimonial de Investigação e de Recursos Humanos (DFPIRH); 

c) O Núcleo de Biblioteca e Arquivo; 

d) O Gabinete de Relações Externas e Comunicação; 

e) O Gabinete de Apoio à Gestão; 

f) Gabinete de Apoio Técnico e Laboratorial; 

 

As Unidades Administrativas de Gestão são dirigidas, nos termos do artigo 56.º dos Estatutos em vigor, 

pela Diretora Executiva. 

Devido à falta de funcionários as estruturas administrativas não estão todas em pleno funcionamento. 

A estrutura completa pode ser visionada no anexo. 
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3 O Ensino na FBAUL 

 

3.1  Oferta formativa em 2020/2021 

No decurso do ano letivo 2020/2021 foram ministrados os seguintes ciclos de estudos e cursos na 

FBAUL, destacando-se naturalmente a primeira edição do Mestrado em Design para a 

Sustentabilidade. 

 A Faculdade não procedeu neste ano letivo à abertura de novas edições das Pós-Graduações em Arte 

Sonora e Discursos da Fotografia Contemporânea, tendo as mesmas continuado como linhas de 

investigação do Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA): 

 

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: 

 Digital Experience Design (DXD); 

 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 ULisboa); 

 Visualização de Informação (em associação com o ISCTE – 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 Equipamento; 

 Mestrado em Design para a Sustentabilidade (em associação com a Faculdade de Ciências, 

o Instituto Superior de Economia e Gestão e o Instituto de Ciências Sociais); 

 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 ULisboa); 

 Mestrado em Escultura; 

 Mestrado em Museologia e Museografia; 

 Mestrado em Práticas Tipográficas e Editoriais Contemporâneas (em associação com a 

Faculdade de Arquitetura da ULisboa); 

 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 - Artes Performativas e da Imagem em Movimento, (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); 

 Doutoramento em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade (programa de 

doutoramento FCT). 
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3.2 Estudantes 

A 31 de Dezembro de 2020 a Faculdade reportou através do Raides um total de 1744 estudantes 

distribuídos da seguinte forma pelos ciclos de estudo: 

 

Tabela 2 - Total de alunos inscritos por grau de ensino em Belas-Artes no ano letivo 2020/21 
Grau Total Inscritos % Inscritos pela 1ª 

Vez 

% 

Licenciatura 1188 68 % 402 61 % 

Pós-Graduação 25 1 % 25 4 % 

Mestrado 355 20 % 180 28 % 

Doutoramento 176 10 % 46 7 % 

Total 1744 100 % 653 100 % 

Fonte: RAIDES 20 

 

A Faculdade de Belas-Artes ofereceu no total mais 20 vagas para a 1ª fase do Concurso Nacional de 

Acesso comparativamente a 2019/2020, sendo que o incremento das vagas nas Licenciaturas em 

Desenho e Design de Comunicação resultou do estabelecido no Despacho n.º 6343-C/2020, de 15 de 

junho, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Ainda de salientar o incremento nas notas de candidatura dos últimos colocados, em particular nas 

Licenciaturas em Design de Comunicação, Desenho e Arte Multimédia. 

 

Tabela 3 - Candidaturas e colocações nas Licenciaturas em 2020/2021 (1ª fase do CNA) 

Curso 
Vagas 1ª Fase 

CNA 
2019/2020 

Total 
Candidatos 

(1ª Fase) 

Total 
Candidatos 
em 1ª Opção 

Total 
Colocados 

Colocados 
em 1ª 
Opção 

% 
Colocados 

em 1ª 
Opção 

Nota de 
Candidatura 

do Último 
Colocado 

Arte 

Multimédia 
55 581 150 55 49 89% 174 

Ciências da Arte 
e do Património 

34 186 34 35 20 57% 153,5 

Desenho 40 413 126 44 44 100% 175 

Design de 

Comunicação 
63 598 169 63 60 95,2% 178 

Design de 

Equipamento 
58 424 37 58 18 31% 163,5 

Escultura 55 285 32 56 16 29% 158 

Pintura 55 415 104 57 47 83% 171 

Total 360 2902 652 368 254 -- -- 

Fonte: DGES 
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No ano letivo 2019/20, em termos de Erasmus registou-se um total de 143 mobilidade (IN e OUT)  dos 

quais: 

 

Tabela 4  - Evolução da Mobilidade 

Fluxo de Mobilidade 2019/2020 

Incoming 75 

Outgoing 68 

Total 143 

 

De acordo com as orientações estratégicas anteriores o número de estudantes internacionais 

também sofreu um incremento sendo agora distribuído pelos três ciclos de estudo da seguinte 

forma: 

 

Tabela 5 – Número de Estudantes Internacionais admitidos e inscritos 

 Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 

20/21 49 39 19 107 

20/21 (pela 1ª vez) 19 17 6 42 

                               Fonte: Fénix 

 

 

3.3 Corpo Docente 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, o corpo docente da Faculdade de Belas-Artes era constituído por 

128 elementos, distribuídos da seguinte forma pelos departamentos: 
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                       Tabela 6 - Pessoal docente por categoria em 2021 na FBA 

Departamento Pintura Escultura 
Design 

Comunicação 
Design 

Equipamento 
Arte 

Multimédia 
Desenho 

Ciências 
Arte 

Património 
TOTAL 

Professor 
Catedrático 

1 1 1 0 1 0 0 4 

Professor Associado 
C/ Agreg 

1 0 0 3 0 0 1 5 

Professor Associado 0 0 0 0 2 1 2 5 

Professor Auxiliar 
C/Agreg 

2 2 1 0 1 0 0 6 

Professor Auxiliar 6 7 10 7 6 12 7 55 

Professor Auxiliar 
Convidado 

4 4 0 2 1 2 5 18 

Assistente 
Convidado 

2 2 8 7 5 8 0 32 

Monitor 0 0 1 0 1 0 0 2 

Investigador Junior 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 16 16 21 19 17 23 16 128 

 

 

3.4 Funcionários técnicos e administrativos 

Relativamente ao pessoal não docente, conforme se pode verificar na tabela abaixo, cujos dados se 

reportam a 31 de Dezembro de 2021, a Faculdade contava com 40 trabalhadores distribuídos pelas 

diversas categorias da seguinte forma: 

 

Tabela 7 – Caracterização do pessoal não-docente por categoria 

Categoria Efetivo 

Dirigente 3 

Técnico Superior 16 

Assistente Técnico 11 

Assistente Operacional 9 

Informático 1 

Total 40 

Homens 13 

Mulheres 27 
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4. Principais ações e projetos a desenvolver   
 

 

4.1  Ensino de Qualidade, Inovador e Inclusivo 

A)  Promover a melhoria das condições de lecionação e de aprendizagem, concretizando esta 

missão essencial da Faculdade através das seguintes ações:  

 Pela qualificação do corpo docente, propondo a abertura de novos concursos para as 

três categorias da carreira Docente. Com esta medida será possível uma maior redução 

dos docentes convidados, restringindo o seu número a especialistas e profissionais de 

reconhecido mérito);  

 Pelo acerto do rácio professor/aluno;  

 Pela intensificação de estágios curriculares e profissionais, visando a inserção dos 

estudantes em ambiente de trabalho; 

 Pela intensificação da mobilidade internacional;  

 Pelo alargamento dessa oferta, ao nível do primeiro ciclo, no aumento de vagas dos três 

Cursos «de excelência», no âmbito do Impulso Jovem do Plano de Recuperação e 

Resiliência, e também no lançamento de um novo curso realizado em associação com 

outras escolas da ULisboa; 

 Pela utilização criativa das novas plataformas digitais de ensino à distância síncrono com 

o ensino presencial. 

B) Diversificação dos Cursos de Pós-Graduação e de Especialização, nomeadamente através da 

criação e arranque das dezassete novas Pós-graduações inseridas no Impulso Adulto do PRR, 

promovendo igualmente uma maior inserção dos mesmos nas Linhas de Investigação das 

Unidades de Investigação. 

C)  Conclusão dos processos de Acreditação de Cursos pendentes pela A3ES (Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), valorizando os mecanismos que permitam o 

reforço da qualidade destes. 

D)  Continuar a apoiar os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e a promoção da 

sua efetiva integração, continuando a assegurar os interpretes de língua gestual; bem como, 
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sensibilizando docentes, funcionários e alunos para a realidade das necessidades educativas 

especiais. 

 

 

4.2  Investigação 

A) Incentivar e apoiar à edição internacional da investigação realizada por docentes e 

estudantes da Faculdade e também à internacionalização da produção artística por eles 

realizada; 

B) Implementação de maior internacionalização da atividade de investigação que será 

desenvolvida ao longo de todo o ano, tendo em vista o seu crescente impacto nas 

comunidades científica, artística, do Design e da Conservação do Património; 

C) Promover o estabelecimento de protocolos de cooperação com universidades e centros de 

I&D de referência a nível internacional, contemplando mecanismos para mobilizar melhores 

recursos humanos e potenciar a sua formação avançada, partilhando investigadores 

doutorados, investigadores de pós-doutoramento e ainda bolseiros; 

D) Fomentar a investigação interdisciplinar e projetos desenvolvidos em colaboração com 

outras Escolas da UL, tais como programas doutorais conjuntos; 

E)  Promover o aumento do número de publicações em open access. 

F)  Incentivar e apoiar a elaboração de candidaturas a programas de investigação e inovação 

nacionais e internacionais; 

G)  Continuar a promover a utilização partilhada de recursos humanos, científicos e 

equipamentos, entre outros domínios, nas atividades de I&D, de modo a maximizar a 

utilização, bem como incentivar a partilha de informação produzida no âmbito dessas 

atividades 

H)  Promover o recrutamento de novos investigadores no âmbito do concurso Estímulo ao 

Emprego Científico promovido pela FCT, bem como de estudantes de pós-doutoramento e 

de investigadores estrangeiros; 
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4.3  Interação com a Sociedade e Internacionalização  

A) Assumindo a mobilidade e a internacionalização como fatores determinantes na construção 

das identidades contemporâneas, pretende-se reforçar, por um lado, a divulgação de 

possibilidades de mobilidade incoming e outgoing e, por outro, reforçar a atratividade dos 

diferentes ciclos de estudo oferecidos pela FBAUL, no panorama da oferta internacional;  

B)  Aprofundamento do alargamento significativo das parcerias estratégicas, nacionais e 

internacionais, mediante a assinatura de protocolos com outras unidades de ensino e de 

investigação e com a Sociedade Civil, visando a prospeção de investimentos em projetos de 

investigação nos domínios da Arte e do Design, da Museologia e Curadoria e da Conservação 

e Restauro; 

C)  Aumento da internacionalização dos Cursos nos três Ciclos de Estudos e da captação de maior 

número de estudantes internacionais; 

D) Promover uma divulgação eficaz das oportunidades de formação Pós-graduada existentes na 

Faculdade, atraindo Alumni e profissionais e também parceiros internacionais e potenciais 

candidatos (e.g. comunidade CPLP) das várias áreas para os cursos de educação contínua 

oferecidos; 

E) Acolher, promover e realizar de eventos a nível nacional ou internacional tais como 

conferências, seminários, exposições ou workshops; que têm vindo a assumir um papel de 

especial relevância nos últimos anos, particularmente devido à influência positiva que 

representa na imagem que transmite ao público interno e externo; 

F) Afirmar a FBAUL como uma Escola prestadora de serviços de qualidade nos domínios da Arte 

e do Design, da Museologia e Curadoria e da Conservação e Restauro; 

G)  Prosseguir a política de valorização da comunicação e imagem da Faculdade, através da 

divulgação da oferta formativa em brochuras, da produção de conteúdos em vídeo e da 

criação de materiais de divulgação específicos em função dos destinatários; 

H) Dinamizar ações de divulgação junto de escolas e alunos do ensino básico e secundário, no 

âmbito de ações como a Mostra da Universidade de Lisboa, Dias Abertos, Feiras de 

Orientação Vocacional, programas de divulgação científica, e visitas a unidades de 

investigação, permitindo-lhes contactar com diferentes realidades da FBAUL; 
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I)  Promover a divulgação dos cursos de Formação contínua junto dos Alumni e outras 

populações alvo com interesse profissional direto na sua frequência. 

 

 

4.4 Recursos Humanos 

A) Conclusão da implementação da Avaliação Docente e dos Inquéritos Pedagógicos regulares 

feitos aos Estudantes; 

B) Abrir novos procedimentos concursais, com vista ao reforço do corpo de pessoal docente; 

C) Abertura de procedimentos concursais para a contratação de pessoal técnico e 

administrativo do mapa de pessoal não docente da Faculdade; 

D) Apostar na formação profissional contínua dos funcionários da Faculdade; 

E)  Intensificar a participação em redes, projetos e parcerias, nacionais e internacionais, 

especializados nas áreas da inovação pedagógica e da melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem; 

F) Continuar a melhorar as formas de comunicação interna. 

 

 

4.5 Infraestruturas 

A)  Tendo presente as dificuldades decorrentes de constrangimentos orçamentais e legais, 

pretende-se, com o auxílio da Reitoria, concluir o lançamento do concurso e iniciar as obras 

de qualificação dos Novos Espaços; 

B) Continuação das ações de manutenção e melhoria dos espaços existentes para a utilização 

eficiente dos mesmos, nomeadamente ações relativas à requalificação e ampliação de 

infraestruturas, contribuindo para o aumento do conforto da comunidade académica; 

C)  Melhorar a eficiência energética do Edifício, através da substituição das portas e janelas mais 

antigas por soluções mais atuais e que garantam um maior isolamento; 
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D) Prosseguimento da qualificação, melhoria e aquisição de novos equipamentos tecnológicos 

para todas as Áreas Científicas da Faculdade; 

E) Iniciar a renovação do parque informático existente nas salas de aulas e nos serviços, de 

forma a dar melhores condições de aprendizagem e ensino aos estudantes e de trabalhos 

aos funcionários. 

 

 

4.6 Gestão e Qualidade dos Serviços 

A) Implementação da revisão dos Estatutos, entretanto aprovada e publicada em DR, em janeiro 

de 2021, em todos os sectores da Faculdade;  

B) Implementação da reestruturação de todos os Serviços da Faculdade, em cumprimento dos 

Estatutos da Faculdade, publicados em janeiro de 2021, tendo em vista a racionalização dos 

recursos e uma prestação de melhor qualidade; 

C) Aumentar e melhorar o funcionamento dos instrumentos ao dispor dos estudantes e 

candidatos, de forma a ampliar o leque de serviços oferecidos online, reduzindo assim os 

atendimentos presenciais na Divisão Académica, Tesouraria e na Biblioteca; 

D) Continuar a inventariação, tratamento e divulgação dos espólios bibliográficos (vasto espólio 

no âmbito da educação artística), arquivísticos e artísticos (Lagoa Henriques, e brevemente 

de Charters D'Almeida e de Rocha de Sousa), qualificação das reservas e da ampliação dos 

espaços expositivos; 

E)  Na Biblioteca a implementação do novo programa para arquivar os documentos 

institucionais, e o projeto Koha-16.11 que consiste no sistema de gestão integrado para as 

bibliotecas da ULisboa;  

F) Prosseguir com a política de recuperação de dívidas, procurando melhorar a taxa de cobrança 

de propinas, nomeadamente em relação às dívidas de anos anteriores; 

G) Otimização dos recursos digitais, em especial as Plataformas e o site da Faculdade e dos 

instrumentos de ensino à distância; 

H) Otimização da edição digital em detrimento da edição em papel;               



 

 
PLANO ATIVIDADES 2022 |      22 

I) Otimização da oferta logística da Faculdade, tendo em vista a captação de mais receitas 

próprias; 

J) Desenvolver e implementar ações em matéria de Segurança de informação com relevo para 

a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 

K) Garantir condições de saúde da comunidade académica no contexto da crise da COVID-19, 

promovendo, sempre que necessário e possível, a articulação entre o regime de ensino 

presencial e à distância; e a articulação entre o regime de trabalho presencial e teletrabalho 

dos não docentes. 
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5. Anexos 
 

 Organograma da Faculdade (Despacho 295/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

5, de 8 de janeiro de 2021) 

 Mapa de Pessoal Docente (Homologado pelo Senhor Reitor da Universidade de Lisboa)  

 Mapa de Pessoal não Docente (Homologado pelo Senhor Reitor da Universidade de Lisboa) 

 Orçamento para 2022 (Entregue na Plataforma da Direção Geral do Orçamento a 19 de agosto de 2021) 
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