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A - Apresentação de Candidaturas a Director 

O Director é eleito, conforme disposto no Artigo 24.º dos Estatutos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), através de voto secreto, pela Assembleia da 

Faculdade, de entre professores ou investigadores doutorados, com a categoria de professor 

catedrático, ou associado com agregação, e investigador coordenador ou principal com 

agregação, na sequência da apresentação de candidaturas, acompanhadas de um Programa de 

Acção que deve enquadrar-se nas linhas de orientação estratégica definidas pela 

Universidade. 

As candidaturas a Director devem, ainda, respeitar as premissas estabelecidas pela 

Assembleia da Faculdade de Medicina, nomeadamente: “A documentação de suporte das 

candidaturas deverá ser colocada à disposição dos membros da Assembleia, de acordo com as regras 

da sua convocatória. Tal documentação deverá incluir um resumo do Curriculum Vitae do candidato 

e o seu Programa de Acção. Este Programa de Acção deve oferecer linhas gerais de orientação e 

estruturar-se em medidas concretas com indicação de marcadores de execução. Deve ainda ser 

suplementado por um sumário executivo e por uma descrição abreviada do modo como o programa 

proposto respeita as orientações estratégicas da Universidade de Coimbra.”. 
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B - Introdução 

A presente candidatura reitera o conteúdo do manifesto antes apresentado aos Docentes, 

Investigadores, Funcionários e Estudantes, dando ênfase aos princípios que o integraram. 

Desta forma, estes princípios, que introduzem a candidatura, agora apresentada, são 

caracterizadores das razões que a fundamentam, sendo complementados por um sumário 

executivo e um programa de acção que explicita sobre as formas de governação e as metas 

que se pretendem atingir. 
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C - Princípios 

Queremos uma Faculdade em que a visão institucional supere claramente a visão pessoal. 

Precisamos de criar um futuro a médio e longo prazo, em que as mudanças de 

personalidades, quer dentro da FMUC, quer das instituições que com ela se relacionem, não 

levem a sobressaltos, nem a perturbações estratégicas. 

Navegar à vista, ou por impulsos pessoais, não é uma atitude universitária desejável. Pelo 

contrário, criar estratégias sustentadas e uma “Escola de Liderança” afigura-se-nos como 

essencial para guindar a FMUC a um lugar de excelência e de prestígio no ensino, na 

investigação científica e no desenvolvimento tecnológico nas áreas médicas e biomédicas. 

É fundamental termos metas, objectivos imediatos, a médio e a longo prazo, não 

dependentes de posturas personalizadas e de reflexo pontual a momentos da vida da Escola, 

mas sim de estratégias alicerçadas na vontade colectiva, em valores reconhecidos e na 

abertura interna e externa, que permita um motivado e saudável clima de congregação de 

esforços. 

A candidatura que apresento neste momento baseia-se, de acordo com o manifesto antes 

divulgado, em seis princípios orientadores fundamentais: 

1 - Experiência directiva e organizativa vivida na FMUC ainda sem autonomia, com 

autonomia, num dia a dia a conhecer os pormenores de funcionamento da Faculdade e numa 

interacção com todos - estudantes, funcionários, investigadores e docentes - no sentido de 

criar consensos orientados para metas e objectivos na Escola, mas também com outras 

instituições mais próximas, especialmente a Universidade de Coimbra (UC) e as Faculdades 

de Farmácia (FFUC) e de Ciências e Tecnologia (FCTUC), os Hospitais da Universidade de 

Coimbra (HUC), o Instituto Nacional de Medicina Legal (IML), o Centro de Neurociências 

(CNC) e o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), para apenas citar 

alguns que protagonizam parcerias estratégicas. 

2 - Disponibilidade permanente, alicerçada na vivência quotidiana na Escola, na capacidade de 

diálogo, no saber ouvir, na incessante busca de soluções que reforcem a imagem e 

posicionamento estratégico da FMUC. 

3 - Priorização que impeça a dispersão de atitudes e objectivos, que evite que ocorrências 

pontuais se transformem em situações ilusoriamente principais. É muito importante definir 

com clareza as etapas a percorrer, a melhor sequência de intervenção, para antecipar 

problemas e vencer dificuldades. Litígios inter-institucionais são quase sempre um desfecho 

da incapacidade de diálogo e de orientações estratégicas mal conduzidas, ou ausentes. 

4 - Independência e serenidade, que se traduz numa situação de vivência institucional 

dissuasora de divisionismo, sem envolvimento em questões de índole pessoal, internas, ou 

externas à FMUC, necessariamente sempre perturbadoras do bom entendimento interno e 
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inter-institucional, independência que permite fazer pontes, gerar diálogo, construir uma 

instituição na força positiva de ser considerada, acarinhada, de ser respeitada por todos, 

interna e externamente. 

5 - Liderança coordenada e executiva, em que a figura de Director seja verdadeiramente 

uma figura de coordenação estratégica, baseada nos pilares fundamentais da Escola, como a 

Assembleia e os Conselhos Científico e Pedagógico e em estruturas de apoio que possam 

ser criadas para optimizar o funcionamento institucional. Cabe ao Director e à sua equipa a 

representação da Faculdade, a coordenação de ideias, o fazer fluir rapidamente a informação 

e ser sempre um mecanismo de produção de eficácia. 

6 - Consideração e respeito - entendendo sempre que todos os que ensinam, investigam, 

trabalham e estudam na FMUC têm o valor especial de deles depender o que a Escola é e 

possa vir a ser. Para eles devem dirigir-se todas as capacidades e oportunidades 

institucionais. Só assim podem existir equipas motivadas. 

É fundamental que nos princípios por que se venha a reger a Faculdade seja inequívoca a 

definição de metas, de objectivos e de metodologias, com a antecipação necessária para o 

bom e prévio conhecimento de todos. Assim, todos claramente irão identificar as mudanças 

que se pretendam implementar e poderão ter espaço, tempo e motivação para as integrar. 

O mérito deve ser sempre o decisor da escolha, mas a apreciação do mérito tem que ser 

objectiva, clara e atempadamente divulgada. 

A forma de caminhar neste sentido, em que todos saibam as regras e as orientações 

estratégicas, só pode acontecer com um diálogo alargado e motivação forte para objectivos 

a médio e longo prazo. 

Há que dar, de forma criteriosa, condições para que todos possam desenvolver as suas 

actividades na procura de um patamar de excelência, de desempenho científico assinalável, 

em plena conciliação com as actividades pedagógicas e clínicas. 

Chegou o momento, que estes novos estatutos criaram, de promovermos a mudança que 

projecta o futuro. Mudança na atitude, mudança na forma, mudança no fazer. Estamos 

disponíveis para liderar este projecto, necessariamente ambicioso e exigente, mas 

envolvente, estimulante, em que a colaboração de todos e de cada um é imprescindível. 

Todos somos necessários para criar o futuro, para desenvolver o presente da Escola que é 

de todos nós. 
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D - Sumário Executivo 

Uma mudança que projecta o futuro, reforçando o presente na Faculdade de Medicina, 

tendo em conta as suas três áreas estatutárias (Medicina, Medicina Dentária e Investigação 

Científica e Desenvolvimento Tecnológico), deve ter como vectores estratégicos: 

1 - Desenvolver uma Faculdade aberta, fraterna, plural, respeitada, responsável e 

interventiva, em que a liderança institucional seja o reflexo de princípios e de atitudes que 

demonstrem uma mais valia qualificada. 

2 - Criar um consórcio de instituições nucleares de saúde, que congregue capacidades de 

ensino, especialmente na componente clínica, incluindo centros de saúde tradicionais e 

universitários, e que propicie uma ampla plataforma que promova o ensino médico 

diversificado, mais próximo das realidades actuais e, também, a investigação translacional. 

3 - Desenvolver protocolos de cooperação com os Hospitais da Universidade de Coimbra 

(HUC) que permitam um ensino médico de qualidade, numa vivência quotidiana excelente 

de docentes, investigadores e estudantes, que dignifique a presença da FMUC nos HUC. 

Para isso é fundamental um forte empenho da FMUC no apoio e criação de estruturas que 

permitam, em especial aos seus docentes, condições de trabalho dignas da qualidade a que 

nos habituaram. A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra tem que ser sentida, 

tem que ter vida, dentro dos HUC. 

Ainda que simbólico, tal como foi oportunamente afirmado no manifesto eleitoral, é 

imperioso que seja aberta a comunicação entre os campos universitário e hospitalar, há 

muito separados por uma vedação, e que seja criado o “Espaço FMUC” nos HUC, que inclua 

uma área para docentes e investigadores. Também se impulsionará a obtenção de espaços 

condignos para os estudantes. 

4 - Tornar a FMUC num pólo de atracção em ciência, melhorando a sua visibilidade externa, 

através de eventos científicos que permitam distinguir aspectos mais modernos e 

promissores da investigação médica e biomédica e da abertura a programas científicos de 

excelência, multidisciplinares e inter-institucionais. Considerar as Faculdades de Medicina e 

Medicina Dentária Portuguesas como parceiros privilegiados. Reconhecer a vontade da 

existência de equipas que abranjam diferentes áreas do saber médico e biomédico, 

afirmando claramente que o ensino e a investigação na FMUC deve propiciar e integrar a 

colaboração de não médicos. 

5 - Apoiar e promover as estruturas de investigação, reforçando as que já atingiram níveis de 

excelência, como o IBILI, as já reconhecidas, de que são exemplo os Centros de Investigação 

da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e estimulando todas as que demonstrem 

capacidade e vontade de vir a atingir patamares de mérito. Estimular a formação de redes 

nacionais de investigação e desenvolvimento. Orientar estrategicamente as estruturas e 
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equipas de investigação para a desejável realidade, a médio prazo, no Pólo III, de um grande 

centro de investigação científica multidisciplinar – o BIOMED III, de acordo com o programa 

de candidatura já apresentado. 

6 - Criar uma estrutura de apoio à apresentação de candidaturas a projectos científicos e a 

fundos estruturais europeus e outra de tratamento bio-estatístico de dados. 

7 - Internacionalização da FMUC, tendo como base a celebração de parcerias, tanto em 

redes internacionais de cooperação e desenvolvimento científico, como no intercâmbio e 

mobilidade de docentes, investigadores, funcionários e estudantes, como, ainda, na 

planificação de novas estruturas universitárias, por exemplo em países em vias de 

desenvolvimento. Dinamizar as relações já existentes com a Universidade dos Açores, num 

plano de cooperação inter-institucional, mas também projectando redes científicas inter-

continentais, especialmente com os Estados Unidos da América. Estabelecer ligações 

privilegiadas em áreas estratégicas para a FMUC com Universidades de Língua Oficial 

Portuguesa e Espanhola. 

8 - Ampliar o âmbito de intervenção da FMUC na sociedade em geral, com o 

desenvolvimento de temas e acções de literacia em saúde, nomeadamente em colaboração 

directa com o Alto Comissariado para a Saúde, em três áreas distintas, embora 

complementares: a primeira dirigida ao público em geral, a segunda aos estudantes pré-

universitários e, também, aos universitários não directamente envolvidos em áreas de saúde 

e a terceira a profissionais de áreas complementares das da saúde. Criação de um portal 

informativo de temas de saúde para a sociedade em geral. 

9 - Projectar as estruturas de prestação de serviços à comunidade, ampliando a sua 

capacidade de intervenção e a certificação de qualidade. 

10 - Promover a valorização e qualificação profissional, através de formação disponível para 

todos, docentes, investigadores e não docentes. Formação pedagógica, formação científica, 

formação profissional, ultrapassando a mera disponibilização padronizada de iniciativas 

formativas e criando objectivos de qualificação profissional, científica e pedagógica, 

conducentes a metas de excelência e de oportunidade estratégica. 

11 - Dar melhores oportunidades e responsabilidades aos mais jovens, no necessário e 

desejável equilíbrio com a experiência dos mais velhos, numa saudável interacção geracional, 

que crie uma vitalidade dinâmica, sempre renovada, na nossa Escola. 

12 - Ter particular atenção aos desafios que o novo Estatuto da Carreira Docente 

Universitária coloca e na consequente e necessária adequação das quotas docentes e da 

qualificação académica. Valorizar as carreiras médica e académica como pilares fundamentais 

na nossa Faculdade. 
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13 - Não esquecer, como força motora essencial na Escola, os trabalhadores não docentes e 

não investigadores, muitas vezes menos reconhecidos, e dos quais depende em grande parte 

o bom funcionamento da Faculdade. Criar condições para que, nos desafios futuros que se 

colocam, com a constituição do Centro de Serviços Comuns da Universidade de Coimbra, e 

da perda de autonomia financeira e administrativa da FMUC, seja dignificada a função de cada 

um, na perspectiva de um futuro mais colectivo, mas sem perda de identidade por parte da 

nossa Faculdade. A este propósito, é fundamental um bom aproveitamento de sinergias e 

uma clara simplificação do fluxo documental. 

14 - Enfatizar o papel dos estudantes na FMUC, porque a Escola faz-se de Estudantes, 

porque a vivência da nossa Faculdade tem demonstrado a vitalidade e a vontade cada vez 

maior dos estudantes contribuírem para uma Escola aberta, plural, virada para o exterior. 

Os estudantes são os melhores embaixadores da FMUC, que os deve acolher, dinamizar e 

apoiar, não esquecendo as naturais associações estudantis. Os estudantes representam um 

elo directo e privilegiado da FMUC no campo da divulgação, da mostra do que é uma 

Faculdade de Medicina moderna, atraindo os melhores para seus futuros alunos. 

15 - Consideramos fundamental que a FMUC mostre o maior empenhamento em 

reformular urgentemente o plano de estudos, reforçar as ofertas de terceiro ciclo e 

desenvolver oportunidades de suplementos ao diploma. Também é essencial actualizar a 

forma de ensinar. 

16 - Criar laboratórios de realidade virtual e estabelecer uma cooperação estruturada com 

o Centro de Simulação Biomédica dos HUC, no âmbito do treino de competências clínicas 

básicas e avançadas, com responsabilização directa de docentes da FMUC. 

17 - Desenvolver um modelo de integração de estruturas funcionais no Pólo III, com base 

nas diferentes unidades orgânicas e de extensão cultural da Universidade de Coimbra aí 

existentes, em íntima articulação com os estudantes, docentes e investigadores, e que seja 

um modelo piloto de desempenho optimizado de rede universitária.  

18 - Procurar fontes de financiamento, através de novos projectos, mais produção de 

serviços para a comunidade e de consórcios com entidades empresariais. 

19 - Criar condições para que o projecto “Memória Futura da FMUC no Pólo I”, que 

oportunamente fundamentamos e apresentamos, seja integralmente cumprido, baseado no 

acervo histórico da Faculdade e no fundo de livro antigo, necessariamente complementado 

por mostras da medicina actual. 

20 - Promover encontros formais e informais de todos os que trabalham, ensinam e 

investigam na FMUC, para que se crie uma natural troca de ideias de projectos, de reflexões, 

de metas e de estratégias, numa Escola que se quer viva, participativa e motivada. 
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Estes objectivos, traçados de forma resumida e na intenção de transmitir algumas das linhas 

de intervenção que se nos afiguram importantes, pretendem a médio e longo prazo criar a 

sustentabilidade da melhoria quantitativa e qualitativa da produção científica, da actividade 

pedagógica e da intervenção da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, na 

comunidade em geral, e na universitária, em particular. 

São alicerçados em vectores de eficácia e mudança, dirigidos para as actividades estratégicas 

de uma Escola Universitária: Ensinar, Investigar e Divulgar conhecimento. 

São tidos em conta o enquadramento nas linhas de orientação estratégica da Universidade 

de Coimbra (UC) e os condicionalismos oriundos de um ano lectivo que já se iniciou, 

quando da entrada em funcionamento da nova equipa directiva, da criação do Centro de 

Serviços Comuns da UC, da perda de autonomia da FMUC e da mudança para a Unidade 

Central do Pólo III (Pólo das Ciências da Saúde da UC). 

Apresenta-se um exercício preliminar de aplicação da análise SWOT à Faculdade de 

Medicina e as acções complementares ao Plano de Acção para 2010, já apresentado pela 

FMUC à Universidade de Coimbra. 

Depois do desenvolvimento do Programa de Acção, terminamos com um cronograma 

sumário das principais actividades, acções e projectos apresentados. 
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E - Enquadramento e Condicionalismos 

 
E1 - Linhas de Orientação Estratégica da UC 

De acordo com o referido no nº1 do Artigo. 24 dos Estatutos da FMUC, o Programa de 

Acção deve enquadrar-se nas linhas de orientação estratégica definidas pela Universidade de 

Coimbra para 2010, que agora se apresentam, e que integram os respectivos planos de 

actividades, orçamental e mapas de pessoal. Estas linhas de orientação estratégica podem 

resumir-se, de acordo com transcrições de um documento de trabalho da Universidade de 

Coimbra, da seguinte forma: 
“...os princípios orientadores da actividade da Universidade de Coimbra, instituição dedicada à 

criação, transmissão, critica e difusão da cultura, ciência e tecnologia. Esta instituição, e tal como 

definido nos Estatutos da Universidade de Coimbra, homologados pelo Despacho normativo N° 

43/2008, publicado no Diário da República, 2ª Série, N° 168 de l de Setembro de 2008, através do 

estudo, da docência e da investigação, visa a formação humana, cultural, científica e técnica, a 

realização da investigação fundamental e aplicada, a preservação e valorização do seu património 

científico, cultural, artístico e natural, a cooperação com a comunidade, numa perspectiva de 

valorização recíproca, o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres 

nacionais e estrangeiras, a contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional 

e para a aproximação entre os povos, com especial relevo para os países de expressão oficial 

portuguesa e os países europeus. 

A Universidade deve garantir o direito à educação e à cultura e promover a investigação científica, a 

transferência, a inovação e a internacionalização, em ordem ao desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo e ao progresso social. 

Ensino e investigação - A Universidade de Coimbra considera o ensino e a investigação como os 

elementos fundamentais da sua actividade, reconhece a importância da interdisciplinaridade e afirma o 

princípio de que a docência é indissociável da pesquisa científica. Nestas actividades a Universidade de 

Coimbra prossegue o objectivo da qualidade e da excelência. 

O incentivo à investigação passa por: 

• Assumir o mérito científico e pedagógico como principal critério de dignificação das carreiras 

docente e de investigação; 

• Proporcionar os meios materiais indispensáveis à promoção da investigação científica; 

• Estimular o envolvimento dos investigadores em projectos e redes internacionais; 

• Contribuir para a adequada rentabilização dos equipamentos científicos infra-estruturais existentes 

na UC; 

• Fomentar a apresentação de processos de candidatura a projectos de investigação, nacionais e 

internacionais; 

• Celebrar contratos de investigação que se revelem de interesse para a instituição universitária e 

para a comunidade; 

• Estimular a participação dos estudantes em projectos de investigação; 

• Fomentar o desenvolvimento de áreas interdisciplinares emergentes. 

Cultura - A Universidade de Coimbra fomenta a cultura como um dos elementos essenciais da vida 

universitária, estimulando também a prática da actividade física e do desporto e reconhecendo e 

apoiando, no âmbito da cultura e do desporto, as iniciativas dos seus membros, salientando a acção 

da Associação Académica de Coimbra, das suas secções e dos organismos autónomos. 

Acção social - A Universidade de Coimbra deve desenvolver uma política de acção social e assistência 

à comunidade universitária com vista a assegurar o direito à igualdade de oportunidades de acesso, 

frequência e sucesso escolar, pela superação de desigualdades económicas, sociais e culturais. 
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Relação com a comunidade - A Universidade de Coimbra garante a participação de representantes de 

interesses sociais, culturais, económicos e profissionais na vida da instituição e desenvolve actividades 

que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e económico do país e da região envolvente. 

Os principais stakeholders (partes interessadas) da Universidade de Coimbra são o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -, a comunidade universitária - composta por docentes, 

investigadores, estudantes e trabalhadores -, as entidades financiadoras da investigação, as empresas e, 

em geral, toda a comunidade que beneficia da actividade e interage com a Universidade de Coimbra 

(sociedade). 

O ambiente externo cria a envolvente na qual a Universidade de Coimbra actua, sendo de destacar 

algumas das suas ameaças: 

• A política nacional para o ensino superior e a redução das transferências do orçamento de Estado, 

• A distância dos centros de poder e decisão; 

• A ainda fraca densidade do tecido empresarial envolvente; 

• A evolução demográfica; 

• A concorrência de outras instituições educativas nacionais e internacionais; 

• A crise socioeconómica e as dificuldades daí decorrentes que dificultam o estabelecimento de 

parcerias, com entidades públicas e privadas.” 

No mesmo documento são apresentadas sumariamente as orientações estratégicas que 

suportam este processo de planeamento, os programas articulados com as respectivas 

orientações e as actividades previstas e recursos por Unidade/Serviço: 

“Este formato foi adoptado numa óptica de tornar possível conciliar, num só documento, uma 

abordagem integradora do planeamento ao nível da UC e, em simultâneo, contemplar a informação 

das actividades e projectos a desenvolver nas diversas Unidades e Serviços em 2010. Procurou-se, 

assim, conseguir um formato que se prevê venha a contribuir para uma facilitação do processo de 

divulgação interna, assim como da apresentação do caso de estruturas que apresentam 

particularidades ao nível da sua autonomia, para uma melhor interiorização dos objectivos, 

actividades, prioridades no seio de cada Unidade/Serviço e, finalmente, para a facilitação do processo 

de monitorização e feedback periódico, relativamente ao grau de concretização de cada actividade ou 

projecto por parte das Unidades/Serviços.” 

Assim, são definidas doze orientações estratégicas e vinte programas para o plano de 

actividades da UC para 2010: 

O planeamento de actividades e projectos a desenvolver em 2010 na Universidade de 

Coimbra e a sua articulação com os objectivos a atingir, foi assegurado tendo como base as 

orientações estratégicas definidas para 2010: 

Orientações Estratégicas da UC para 2010 (OE) 

OE1 - Reorganizar e alargar a oferta educativa, combater o insucesso escolar, aumentar a 

empregabilidade e melhorar o desempenho de docentes e discentes. 

OE2 - Reforçar o lugar central das actividades de investigação científica e a componente de 

formação pós-graduada nomeadamente ao nível dos doutoramentos, incluindo o apoio às 

unidades e centros de excelência e à interdisciplinaridade. 

OE3 - Desenvolver projectos emblemáticos que promovam a centralidade da Universidade 

na cidade, na região, no País e no mundo. 
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OE4 - Reforçar a internacionalização. 

OE5 - Procurar a qualidade, promover a formação permanente dos nossos profissionais, 

avaliar, aferir e estimular o bom desempenho. 

OE6 - Dotar todas as unidades orgânicas e serviços da Universidade de infra-estruturas e 

equipamento adequado às suas necessidades, estimular a sustentabilidade ambiental, garantir 

a higiene, a segurança e a saúde no trabalho. 

OE7 - Assumir o papel de Casa de Cultura e de Cidadania, assegurar aos seus membros o 

acesso a actividades culturais e desportivas e proporcionar-lhes uma integral formação 

nestas áreas. 

OE8 - Aumentar a atractividade da Universidade e a captação de novos públicos, melhorar o 

apoio social aos estudantes e alargar a capacidade de alojamento para professores visitantes. 

OE9 - Melhorar a comunicação interna e externa, reforçar a coesão institucional, a eficácia 

da decisão e a participação. 

OE10 - Valorizar o passado da Universidade, a ligação aos antigos alunos e o papel central 

desempenhado pela Universidade de Coimbra no mundo, como forma de a consolidar no 

presente e de a projectar no futuro. 

OE11 - Prosseguir a estratégia de abertura ao meio envolvente, de prestação de serviços 

especializados e inovação, de formação em empreendedorismo, de apoio à criação de novas 

empresas e de aproximação ao mundo empresarial e à sociedade. 

OE12 - Racionalizar a mobilização interna de recursos e aprofundar as metodologias de 

gestão. 

Programas da UC para 2010: 

Programa l - Reforma Institucional 

Programa 2 - Planeamento 

Programa 3 - Investimento e novas instalações 

Programa 4 - Projectos institucionais 

Programa 5 -Acompanhamento das novas Unidades Orgânicas 

Programa 6 - Acompanhamento das Fundações da Universidade 

Programa 7 - Colaboração interna e racionalização de custos e recursos 

Programa 8 - Reforma de Bolonha / Espaço Europeu do Ensino Superior 

Programa 9 - Consolidação da oferta educativa 

Programa 10 - Programa cultural e desportivo 

Programa 11 - Apoio à investigação científica 

Programa 12 - Novos públicos 

Programa 13 - Empregabilidade, empreendedorismo e inovação 

Programa 14 - Internacionalização da UC 

Programa 15 - Acção social 

Programa 16 – Gestão académica 
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Programa 17 - Gestão de recursos 

Programa 18 - Manutenção das infra-estruturas, ambiente, segurança e saúde 

Programa 19 - Comunicação e identidade 

Programa 20 – Avaliação 

Em seguida referem-se as correlações entre os programas e as orientações estratégicas que, 

de acordo com o documento da UC, se dividem em nucleares e não nucleares. 

Programa 1 - Reforma Institucional 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE9 e OE12 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1 e OE2 

Programa 2 - Planeamento 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE3 e OE12 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE5 e OE9 

Programa 3 - Investimento e novas instalações 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE6 e OE8 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1, OE2, OE3 e OE7 

Programa 4 - Projectos institucionais 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE2, OE3, OE4 e OE10 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE6, OE7 e OE8 

Programa 5 - Acompanhamento das novas Unidades Orgânicas 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE2, OE3, OE4 e OE8 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1 e OE11 

Programa 6 - Acompanhamento das Fundações da Universidade 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE7 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE4, OE8 e OE10 

Programa 7 - Colaboração interna e racionalização de custos e recursos 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1, OE2, OE9 e OE12 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE3, OE8, OE10 e OE11 

Programa 8 - Reforma de Bolonha / Espaço Europeu do Ensino Superior 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1 e OE4 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE2 

Programa 9 - Consolidação da oferta educativa 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE2 e OE4 

Programa 10 - Programa cultural e desportivo 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE7 e OE10 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE3, OE4, OE5, OE8 e OE11 

Programa 11 - Apoio à investigação científica 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE2, OE3 e OE4 
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Orientações Estratégicas não Nucleares: OE5, OE8 e OE11 

Programa 12 - Novos públicos 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1 e OE11 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE4 e OE10 

Programa 13 - Empregabilidade, empreendedorismo e inovação 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1, OE2, OE3, OE9 e OE11 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE4, OE7 e OE8 

Programa 14 - Internacionalização da UC 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE2, OE3, OE4 e OE11 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1, OE5; OE7 e OE8 

Programa 15 - Acção social 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE8 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1 e OE7 

Programa 16 - Gestão académica 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE1 e OE12 

Orientações Estratégicas não Nucleares: não consideradas 

Programa 17 - Gestão de recursos 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE5, OE9 e OE12 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1, OE2, OE3, OE6, OE10 e OE11 

Programa 18 - Manutenção das infra-estruturas, ambiente, segurança e saúde 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE6 e OE8 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE2, OE3, OE5, OE7, OE9 e OE12 

Programa 19 - Comunicação e identidade 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE4, OE9 e OE11 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE10 e OE12 

Programa 20 - Avaliação 

Orientações Estratégicas Nucleares: OE5 e OE9 

Orientações Estratégicas não Nucleares: OE1, OE2 e OE12 

Torna-se explícito neste documento, desenvolvido pela UC, que o Director de cada 

Unidade Orgânica é o responsável, perante a Reitoria, das actividades de cada um dos 

programas referidos, que nela ocorram. 

Ora os programas que são mencionados nas actividades e projectos previstos na FMUC para 

2010 são os: 3, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19. 

Desta forma, consideram-se estes programas e as respectivas orientações estratégicas como 

os principais elementos definidores do enquadramento do Programa de Acção que 

apresentamos, embora se entenda que as linhas de acção poderão incluir áreas não 

especificamente abrangidas por estes programas. 
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E2 - 2010 - Ano de Preparação da Mudança 

Para além do enquadramento antes referido, o ano de 2010 (ou melhor, o ano lectivo de 

2009-2010) assume-se com as características próprias de um ano lectivo que já começou 

quando da eleição do Director da FMUC e que já não pode ser profundamente 

reestruturado. Este primeiro ano (o da preparação da mudança que projecte o futuro) 

inscreve-se nos condicionalismos agora referidos quanto à parte pedagógica, mas 

evidentemente que é também o reflexo de toda uma programação e preparação já 

existentes (pela primeira vez, decorrentes da reestruturação da UC e dos seus actuais 

Estatutos), desde a parte científica à económico-financeira. 

Embora se preveja que possam ser tomadas algumas atitudes para melhorar a gestão 

financeira e criar alguns estímulos para mudanças pedagógicas e científicas, verdadeiramente 

estamos sempre condicionados à oportunidade que essas atitudes possam vir a ter em 

tempo real. Por isso, queremos ser pragmáticos e assumir o cumprimento do que neste 

momento está prioritariamente patente no plano de actividades da FMUC para 2010. 

Paralelamente, iremos construir as bases e estratégias que permitam já em 2011 projectar o 

futuro, com o início das acções que alicercem um avanço de qualidade para a FMUC, num 

progredir estratégico, sustentado e a médio prazo. 

No Programa de Acção, que posteriormente desenvolvemos, vamos apresentar as principais 

acções que desejamos introduzir no plano de actividades já existente. 

 
E3 - Análise SWOT na FMUC 

No momento de mudança (2009-2010) entendemos fundamental fazer um processo de 

análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) cuidadoso, no sentido 

de identificar com precisão as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças na FMUC, 

que deverá alicerçar a mudança. Não queremos mudar por mudar, queremos mudar para 

melhor, com fundamentos e convicções para o fazer. 

A análise SWOT tenta identificar os principais aspectos que caracterizam a posição 

estratégica de uma organização, num determinado momento, tanto a nível interno, como 

externo. Por isso é muito importante, para uma melhor compreensão do problema, analisar 

como, neste caso, a FMUC se relaciona com a respectiva envolvente. A análise interna 

propõe a identificação dos principais pontos fortes e fracos, que permitirá fundamentar as 

atitudes de adaptação e mudança. A análise externa desenvolve-se no sentido da 

identificação das oportunidades e ameaças, muito importante para a projecção de estratégias 

com impacto positivo no posicionamento e relacionamento da instituição. 

Neste momento, já é possível aproveitar informações de exercícios anteriores e das 

convicções pessoais, baseadas na experiência e reflexão quotidianas, mas insiste-se na 
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necessidade de, com a equipa directiva já constituída, ser feito, de uma forma mais 

abrangente e precisa, o exercício SWOT, que fundamentará com maior certeza as direcções 

e estratégias de mudança que projectem o futuro. 

Dos exercícios anteriores e das convicções individuais, destacamos, neste momento, como 

aspectos fundamentais, que podem permitir desenvolver princípios orientadores para a 

mudança: 

Pontos Fortes: 
Prestígio da FMUC 
Reconhecimento do seu corpo docente 
Estruturas de investigação de excelência 
Equipas ainda receptivas a motivação e mudança 
Ser uma unidade orgânica da Universidade de Coimbra 
Alguns resultados de avaliações externas 
Pluralidade funcional 

Pontos Fracos: 
Quantidade de publicações científicas adequadamente reconhecidas 
Dificuldade em atrair os melhores (estudantes, docentes e investigadores) 
Dificuldades de financiamento 
Desadequação do corpo docente face ao número de estudantes 
Burocracia administrativa e documental 
Falta de diálogo interno 
Centralização excessiva da administração e da decisão 
Resistência à mudança nalguns sectores 
Falta de estratégia e de planos consequentes 
Deficiente relação inter-institucional 

Oportunidades: 
Mudança legislativa (Estatutos) 
Constituição de novas equipas (dando oportunidade aos jovens) 
Novas possibilidades produtivas 
Relações com o exterior 

Ameaças: 
Políticas governamentais 
Perda de autonomia financeira e administrativa 
Localização geográfica 
Crise sócio-económica 

 
E4 - Factores Externos que Condicionam o Programa de Acção 

Neste ponto identificamos três aspectos importantes: a perda de autonomia da FMUC em 

2011, a criação do Centro de Serviços Comuns e a mudança para a Unidade Central do 

Pólo III. 
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Os dois primeiros estão interligados, especialmente se atendermos ao facto de que os 

recursos humanos e as infra-estruturas associadas (instalações e equipamentos) terão que 

ser reestruturados de uma forma harmoniosa, dependente das novas realidades. Por 

exemplo, não restam dúvidas que um serviço formal de Tesouraria deixará de ter sentido na 

FMUC depois da perda da autonomia. Mas muitas das estruturas funcionais agora existentes 

deverão ser adaptadas e requalificadas, evitando a perda de recursos humanos competentes 

e estrategicamente vinculados a projectos de modernização e qualificação da Escola. 

Também somos muito favoráveis a que o Centro de Serviços Comuns não impeça, antes 

valorize, a existência de “estruturas de proximidade”, especialmente no Pólo III, que para 

nós constituem uma mais valia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Tudo faremos para conseguir que estes dois processos tenham para a FMUC o menor 

impacto negativo possível e que deles surjam novas oportunidades que se traduzam numa 

maior eficácia administrativa e financeira e na optimização dos recursos humanos. Também 

deixamos claro que, em situação de insatisfação perante serviços centrais da UC, quanto às 

necessidades e anseios da FMUC, não hesitaremos em procurar soluções alternativas, 

apenas limitadas pelas exigências legais. 

A perda de autonomia, embora a tenhamos incluído como uma “ameaça” na análise SWOT, 

pode ser entendida, também, como uma “oportunidade” para participarmos num processo 

de construção de serviços de alta eficácia e por isso rentáveis, tanto na vertente económica, 

como em tempo de resposta. Como tivemos oportunidade de ter responsabilidades 

directivas na FMUC, ainda sem autonomia, é-nos claro como encarar a mudança. Por isso 

mesmo, também temos consciência que a perda de “tesouraria” nos vai limitar nalgumas 

pequenas estratégias financeiras e que será negativa a eventual perda da condição de 

Instituto Público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de regime especial, 

concedida pela autonomia actual. 

Quanto à mudança para a Unidade Central do Pólo III, queremos tecer especialmente 

algumas considerações no que diz respeito aos espaços, funcionalidades e o previsível 

momento da mudança. Tudo indica que a mudança possa ocorrer no último trimestre de 

2009, altura em que o ano lectivo está numa fase ainda inicial, em que a FMUC mantém a sua 

autonomia administrativa e financeira e em que ainda não está criado o Centro de Serviços 

Comuns. Se apenas referirmos as necessidades das áreas das Divisões Académica, Financeira 

e Patrimonial e Administrativa, agora existentes na FMUC, pode facilmente perceber-se que 

existe uma forte desadequação dos espaços disponíveis na Unidade Central. Evidentemente 

que a criação do Centro de Serviços Comuns mitigará fortemente esta dificuldade, mas 

acontece que este Centro só entrará em total funcionamento posteriormente (talvez só um 

ano depois). Por isso, o nosso Programa de Acção prevê que já no final de 2009 possam 

estar discutidas as reestruturações funcionais na FMUC implicadas no Centro de Serviços 
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Comuns, para que não se venham a criar áreas de trabalho na Unidade Central que passados 

poucos meses tenham que ser desarticuladas. Aliás, entendemos que em situações de falta 

de espaço, a mudança seria altamente contraproducente e perturbadora do bom 

funcionamento da Faculdade. 

Também tudo faremos para que, se possível já em Setembro, as zonas lectivas da Unidade 

Central (auditório e anfiteatros) entrem em funcionamento. O mesmo deverá acontecer 

com a zona de cafetaria/bar. 
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F - Programa de Acção 
 
F1 - Orientação Estratégica (Mudança que Projecta o Futuro) 

O Programa de Acção será orientado por linhas estratégicas para a FMUC e 

consubstanciado numa forma de agir, baseada em princípios modernos de gestão e 

organização, que estimule o diálogo, que reflicta a experiência anterior e os desafios 

envolventes, que se traduza em eficácia, simplificação, inovação, mas acima de tudo paixão. 

Paixão, no sentido da congregação de esforços, da realização de projectos, de todos se 

sentirem fortemente motivados. 

Por querermos fortemente uma Escola de todos e para todos, optamos por conduzir o 

Programa de Acção enquadrando ideias, traçando linhas de acção, mas evitando aspectos de 

pormenor final. As ideias e vontades do Director não deverão redundar em conceitos 

autocráticos, antes devem ser trabalhadas pela equipa directiva (Sub-Directores, 

Coordenadores, Responsáveis de Serviços e Outros) e pelos Órgãos de Gestão da 

Faculdade. Compete ao Director desenvolver ideias e promover uma liderança executiva. 

Identificamos como linhas de acção estratégica continuada as seguintes: 

• Vanguarda na Investigação 

• Excelência na Formação 

• Qualidade nos Serviços 

• Motivação e Espírito de Equipa 

• Cooperação Interinstitucional 

Na rota traçada por estas linhas de acção estratégica, desenvolvemos o Programa de Acção, 

fundamentalmente no âmbito do biénio (2009-2011), mas propomos medidas de 

continuidade para os anos seguintes, reflectindo novas oportunidades e desafios. Ainda, 

abordamos a estratégia para a competitividade a longo prazo. O Programa de Acção 

desenvolvido para 2009-2011 contempla o ano de 2009-2010 como um ano de preparação 

da mudança e de respeito pelos compromissos já assumidos na FMUC, pretendendo-se que 

2010-2011 já possa beneficiar de muitas das mudanças previstas. 

 

F2 - Programa de Acção para 2009-2010  

O Programa de Acção que pretendemos desenvolver durante os próximos dois anos tem 

por base, conforme já referimos, o plano de acção já traçado na FMUC para 2010, que 

pretendemos respeitar, não só pelo compromisso que ele traduz perante a UC e pela 

inerente associação à distribuição financeira, mas também porque participámos na sua 

concepção. Apresentamos em seguida um resumo deste plano, organizado pelos programas 
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definidos pela UC e, secundariamente, pelas prioridades estabelecidas na FMUC para cada 

uma das actividades/projectos: 
 

Plano de acção para 2010 (resumo adaptado do apresentado pela FMUC à UC) e que 
contempla os Programas 3, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19 da UC 
 
Programa 3 - Investimento e novas instalações 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Criar uma sala de informática de 
apoio aos alunos, no Pólo III, para 
todos os ciclos de formação 

2 Aumentar o 
sucesso 
formativo 

Abertura da 
sala de 
informática 

Criação da 
sala até 
31/12/2010 

 
Programa 9 - Consolidação da oferta educativa 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Leccionar as aulas teóricas e 
práticas dos Mestrado Integrados 
de Medicina e Medicina Dentária e 
orientar os trabalhos finais 

1 Aumentar o 
sucesso 
formativo 

Não 
disponível 

Média da nota 
final de curso 
por ano 
lectivo 

Leccionar as aulas e orientação das 
teses dos mestrados do 2° ciclo 

1 Aumentar o 
sucesso 
formativo 

Não 
disponível 

Nº de teses 
defendidas 

Criar metodologias de formação 
pedagógica em educação médica 

1 Melhorar e 
modernizar 
métodos de 
ensino 

40 a 50 
horas 

Nº de horas e 
nº de 
docentes 

Desenhar e ministrar formação 
através de cursos avançados e 
rotações laboratoriais 

1 Aumentar o 
sucesso 
formativo 

100% Nível de 
concretização 
do 1º ano 

Garantir o correcto acolhimento 
dos alunos e implantação e gestão 
dos conteúdos dos programas 
doutorais 

1 Melhorar o 
acolhimento dos 
alunos 

Índice de 
satisfação 
(escala: 1-3) 

Índice de 
satisfação 

Optimizar a utilização de modelos 
médicos e cirúrgicos no ensino 

2 Aumentar o 
sucesso 
formativo 

4 disciplinas Nº de 
disciplinas 
utilizadoras 

Promover acções de divulgação das 
actividades escolares e circum-
escolares da FMUC, especialmente 
vocacionadas para alunos pré-
universitários 

2 Conquistar os 
melhores alunos 

Aumentar 
em 2% as 
médias de 
entrada 

% de variação 
face ao ano 
anterior 

Criação do Gabinete de Estudos 
Avançados - Identificar e propor 
novas oportunidades de realização 
de cursos adequados às 
necessidades externas, agilizar e 
articular ciclos de ensino e 
optimizar recursos existentes 

2 Aumentar a 
oferta formativa 

4 Nº de 
módulos  de 
formação 
partilhados 

Criação do Gabinete de Estudos 
Avançados - desenvolver conteúdos 
formativos que integrem de forma 
coerente ensino e investigação 
 

2 Aumentar a 
oferta formativa 

18 Nº de 
conteúdos 
formativos 
desenvolvidos 

Diversificar oferta formativa ao 
nível do doutoramento 

2 Atrair os 
melhores alunos. 
Aumentar a 
competitividade 
do programa 

60% dos 
alunos para 
quem este 
programa foi 
a 1ª escolha 

% de alunos 
para quem 
este 
programa foi 
a 1ª escolha 
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Programa 10 - Programa cultural e desportivo 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Promover a literacia em saúde e a 
divulgação com exposições e 
divulgação do acervo histórico da 
FMUC 

1 Reforçar a 
imagem e 
visibilidade da 
FMUC 

3 acções Nº de acções 
de divulgação 
e exposições 

 
Programa 11 - Apoio à investigação científica 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Promoção da captação de 
financiamento externo em 
concursos competitivos nacionais e 
internacionais 

1 Reforçar a 
investigação 

Aumentar 
em 40% o 
financiamen-
to captado 

Valor de 
financiamento 
externo 

Reforçar a visibilidade e reequipar 
as plataformas tecnológicas 

1 Reforçar a 
investigação 

Aumentar 
em 10% o 
investimento 

% de 
investimento 

Regulamentar e consolidar as 
actividades do Gabinete de Apoio à 
Investigação – contratar um Gestor 
de Ciência 

1 Reforçar a 
investigação 

Contratar 
um Gestor 
de Ciência 

Contrato até 
31/12/2010 

Promover a internacionalização e 
criação de sinergias e colaborações 
internacionais 

1 Coordenar e 
potenciar 
sinergias em 
investigação 

Aumentar 
20% 

Nº de 
projectos de 
investigação e 
publicações 
internacionais 

Promover e incrementar a 
produção científica pelos diferentes 
núcleos de investigação 

3 Reforçar a 
investigação 

Aumentar 
em 20% as 
publicações 

Nº de 
publicações e 
factores de 
impacto 

 
Programa 12 - Novos públicos 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Expansão do e-learning - 
Alargamento da oferta de 
programas de formação à distancia 

1 Melhorar e 
modernizar 
métodos de 
ensino 

2 cursos Nº de cursos 
disponibili-
zados 

 
Programa 14 - Internacionalização da UC 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Desenvolver acções junto de 
universidades estrangeiras com o 
intuito de promover a 
internacionalização e a mobilidade 
de alunos e docentes 

2 Reforçar 
parcerias e 
cooperação 

1% % de 
estudantes e 
docentes a 
nível 
internacional 

 
Programa 17 - Gestão de recursos 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Prestar serviços na área dos meios 
de diagnóstico à comunidade 

1 Melhorar a 
satisfação com a 
prestação de 
serviços 

Índice de 
satisfação 
(escala: 1-3) 

Índice de 
satisfação 
com a 
prestação de 
serviços 

Valorização da prestação de 
serviços à comunidade nas áreas 
das tecnologias de diagnóstico e 
terapêutica em sistemas de gestão 
de qualidade 

1 Melhorar a 
satisfação com a 
prestação de 
serviços 

2 serviços 
em 
processos de 
qualificação 
e 
acreditação 

Nº de 
serviços em 
processos de 
qualificação e 
acreditação 
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Promover mensalmente auditorias, 
elaborar relatórios, estabelecer 
planos de melhoria e monitorizá-
los, tendo em vista a emissão 
tempestiva de facturação 

1 Aumentar a 
percentagem de 
receitas próprias 

95% da 
facturação 
da actividade 
do mês 
anterior 

% de receita 
facturada 
mensalmente 

Promover mensalmente auditorias, 
elaborar relatórios, estabelecer 
planos de melhoria e monitorizá-
los, tendo em vista a redução de 
incobráveis 

1 Aumentar a 
percentagem de 
receitas próprias 

Aumentar 
em 20% as 
cobranças 
face a 2009 

% de 
incobráveis 
face ao ano 
anterior 

Consolidar a implementação do 
SIADAP 

1 Aumentar 
competências 
em gestão e 
avaliação 

4 acções de 
formação (2 
avaliadores e 
2 avaliados) 

Nº de acções 
de formação 
interna - 
SIADAP 

Apoiar e fomentar o 
estabelecimento de convénios com 
entidades públicas e privadas 
através da divulgação do portfólio 
da FMUC 

2 Aumentar a 
percentagem de 
receitas próprias 

3 novos 
protocolos 

Nº de novos 
protocolos 

Melhorar a interacção com os 
parceiros, incentivando a partilha 
de informação através de 
plataforma electrónica dinâmica 

2 Melhorar a 
satisfação com a 
prestação de 
serviços 

25% de 
implementa-
ção do 
portal 
corporativo 

% de 
implementa-
ção do portal 
corporativo 

Elaborar um mapa de competências 
por trabalhador, tendo em vista a 
capacidade de resposta para a 
mobilidade interna 

3 (no 
nosso 
entender 
1) 

Optimizar a 
distribuição de 
recursos 
humanos 

80% dos 
colaborado-
res com 
perfis 
definidos 

% dos 
colaborado-
res com 
perfis 
definidos 

 
Programa 19 - Comunicação e identidade 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Conceber e divulgar toda a 
informação básica para promover 
as actividades e estruturas 
existentes postas à disposição dos 
alunos de todos os ciclos de 
formação 

1 Melhorar o 
acolhimento dos 
alunos 

Índice de 
satisfação 
(escala: 1-3) 

Índice de 
satisfação da 
informação 
disponibili-
zada 

Desenvolver bases de dados com 
vista à elaboração e divulgação de 
estatísticas, relatórios de 
actividades e planos de actividades 

1 Melhorar o 
conhecimento 
interno 

2 relatórios 
semestrais e 
1 anual 

Nº de 
relatórios 
produzidos 

Promover auditorias internas com 
vista à avaliação da conformidade 
normativa, da regularidade 
contabilística e financeira e ainda da 
eficácia e eficiência dos serviços 

1 Melhorar a 
regulamentação 
interna 

3 auditorias Nº de 
auditorias 
realizadas 

 
F3 - Acções Complementares para 2009-2011 

O facto de termos participado na elaboração deste plano, não nos impede, de forma 

construtiva e, particularmente agora, na visão e responsabilidade pessoal, de traçar algumas 

críticas e de o complementar com outras actividades/projectos. No entanto, queremos 

deixar claro que este plano representa uma nova e positiva atitude de planeamento das 

actividades da FMUC, de acordo com as orientações da UC, em geral bem conseguido. 
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Como principal crítica, consideramos que o plano não é suficientemente abrangente e 

motivador, embora saibamos que se encontra limitado pela disponibilidade financeira. 

Dos vinte programas estabelecidos pela UC, apenas oito são contemplados neste plano 

(Programas 3, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19). Embora algumas das actividades/projectos 

interpenetrem outros programas, deve, em nossa opinião, dar-se relevo aos Programas l - 

Reforma Institucional, 2 - Planeamento, 4 - Projectos institucionais, 7 - Colaboração interna 

e racionalização de custos e recursos, 8 - Reforma de Bolonha / Espaço Europeu do Ensino 

Superior, 16 - Gestão académica, 18 - Manutenção das infra-estruturas, ambiente, segurança 

e saúde e 20 - Avaliação, que se encontram omissos no plano de acção da FMUC para 2010. 

Em seguida, indicamos o que, complementarmente, nos propomos fazer. 

Assim, o Programa 1 - Reforma institucional, correlacionado com as orientações estratégicas 

nucleares 9 e 12, propõe-se “melhorar a comunicação interna e externa, reforçar a coesão 

institucional, a eficácia da decisão e a participação” e ainda “racionalizar a mobilização interna de 

recursos e aprofundar as metodologias de gestão”. 

Para tal, na FMUC devem estabelecer-se as seguintes actividades/projectos: 
 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 

Melhorar a comunicação interna e 
externa (meios electrónicos e 
impressos) e a participação directa 
dos colaboradores nos processos 
de análise e decisão 

1 Reforçar a 
imagem e a 
identidade da 
FMUC 

Aumentar o 
acesso à 
página www. 
Reuniões 
periódicas 

Nº de 
acessos 
www. 
Nº de 
reuniões e de 
participantes 

Criar programas de análise e 
avaliação financeira por área 
funcional e divulgação dos 
resultados 

1 Mobilização de 
recursos. 
Melhorar a 
gestão 

Definição do 
custo do 
ensino 
médico 

Valores por 
ano e ciclo 
em 2009 - 
2010 

Desenvolver regulamentos internos 
(pedagógicos, de procedimentos, 
etc.) e protocolos de actuação 
(eventos, acontecimentos) 

1 Melhorar o 
funcionamento 
quotidiano e a 
imagem 

Versão final 
em Maio de 
2010 

Abrangência 
(Nº de 
situações 
previstas) 

 

Ainda neste âmbito considera-se pertinente o desenvolvimento da seguinte acção: 

Acção 1 - Proposta de apreciação da redacção dos Estatutos da FMUC 

Os Estatutos publicados não correspondem aos Estatutos que foram redigidos em versão 

final pela FMUC, o que nos surpreendeu. Por exemplo, na versão final não se colocava a 

hipótese da Assembleia da FMUC ser ouvida pelo Director para um conjunto de decisões 

que estatutariamente lhe são cometidas. A actual redacção até nos parece 

democraticamente mais interessante, embora eventualmente debilitadora da vontade de a 

Assembleia da Faculdade querer ter uma posição mais fiscalizadora em relação à actuação do 

Director. Na verdade, um órgão fiscalizador e balizador, ao ser ouvido, pode perder eficácia 

fiscalizadora. 



 

 23 

Espera-se que, naturalmente, possa vir a ser publicada a versão que respeite integralmente o 

texto oportunamente aprovado na FMUC. 

No entanto, pela defesa da verdade e por termos pertencido à Comissão Estatutária desta 

Faculdade, não poderíamos deixar de colocar à apreciação da Assembleia da Faculdade (de 

imediato) a redacção dos Estatutos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 

pela qual neste momento nos guiamos. 

O Programa 2 - Planeamento, correlacionado com as orientações estratégicas nucleares 3 e 

12, propõe-se “Desenvolver projectos emblemáticos que promovam a centralidade da Universidade 

na cidade, na região, no País e no mundo” e ainda “Racionalizar a mobilização interna de recursos e 

aprofundar as metodologias de gestão”. 

Para tal, na FMUC devem estabelecer-se as seguintes acções: 

Acção 2 - Criação de Rede com Escolas Médicas Nacionais e Internacionais 

Criar uma rede estratégica (através de protocolos reconhecidos) com Universidades 

Portuguesas, Lusófonas e Espanholas, destacando, das Espanholas, Salamanca na área da 

Oncologia, Otorrinolaringologia e Plataformas Tecnológicas e de Desenvolvimento 

Tecnológico, Pamplona nas áreas de Células Estaminais e novas Bioterapêuticas, Córdoba 

nas áreas de Ambiente, Nutrição e Envelhecimento, Santiago de Compostela na área de 

Medicina Legal, Madrid na área de Medicina Dentária e Valladolid na área de Oftalmologia, 

apenas para citar algumas com contactos já estabelecidos. Esta acção complementa a 

actividade já planeada no âmbito do Programa 14 (Internacionalização da UC). 

Esta rede pode vir a potenciar a formação de redes europeias em projectos de investigação 

e de experiência educativa em medicina e biomedicina e ainda de redes intercontinentais, 

com especial relevância para o continente americano (Américas do Norte e do Sul) e 

Asiático. A escolha das parcerias deve ter em conta o prestígio das escolas, os contactos já 

existentes e as áreas de interesse que sejam definidas na FMUC. 

Acção 3 - Desenvolver uma Geminação com uma Faculdade Europeia de Prestígio 

 Pretende-se desenvolver o conceito de geminação entre escolas universitárias, na área de 

intervenção da FMUC (Médica e Biomédica), estabelecendo um protocolo muito bem 

definido, com objectivos comuns, benefícios e privilégios comuns, que possam ampliar a área 

de influência da FMUC, permitindo-lhe um palco alargado de acção pedagógica e científica 

internacional. 

Acção 4 - Participação na Construção de Novas Universidades 

Particularmente em relação ao Mundo Lusófono, têm-se verificado algumas iniciativas de 

pedidos de colaboração na formação de núcleos universitários e mesmo de universidades. 

Destaca-se a possibilidade de participação activa na construção e desenvolvimento da 
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Universidade do Huambo (Angola), por estarem já iniciados, desde há algum tempo, os 

respectivos contactos. 

Estas acções integram-se também nos Projectos 4 (Projectos institucionais) e 14 

(Internacionalização da UC). 

O Programa 4 - Projectos institucionais, correlacionado com as orientações estratégicas 

nucleares 2, 3, 4 e 10, propõe-se “Reforçar o lugar central das actividades de investigação 

científica e a componente de formação pós-graduada nomeadamente ao nível dos doutoramentos, 

incluindo o apoio às unidades e centros de excelência e à interdisciplinaridade; desenvolver projectos 

emblemáticos que promovam a centralidade da Universidade na cidade, na região, no País e no 

mundo; reforçar a internacionalização” e ainda “Valorizar o passado da Universidade, a ligação aos 

antigos alunos e o papel central desempenhado pela Universidade de Coimbra no mundo, como 

forma de a consolidar no presente e de a projectar no futuro”. 

Para além do já referido a propósito do Programa 2 e do apresentado em relação ao 11, 

consideram-se oportunas as seguintes acções, especialmente vocacionadas para a excelência 

na investigação científica: 

Acção 5 - Inventário e Caracterização da Capacidade Científica na FMUC 

Identificação pormenorizada da investigação e das equipas de investigação na FMUC 

(inventário de recursos humanos, financiamento, instalações, equipamentos e produção 

científica na FMUC de Agosto de 2008 a Julho de 2009. Este inventário deve estar concluído 

em Dezembro de 2009. 

Acção 6 - Abertura de Concursos Internacionais para Investigadores 

Somos de opinião que para reforçar significativamente a investigação científica e as redes de 

ciência, é fundamental que não nos satisfaça apenas um crescimento sustentado, suave, como 

se pode pretender noutras áreas, mas sim um processo mais intenso, emergente no 

panorama existente, que crie uma onda positiva e motivadora para a FMUC, como centro 

de ciência. 

Pode em muito contribuir para este salto científico a abertura de concursos internacionais 

(dois) para investigadores de primeiro plano, em áreas de particular interesse científico para 

a Escola, que venha a permitir a criação de nichos e redes de ciência de elevada qualidade e 

projecção internacional. A abertura dos concursos deve acontecer no início de 2010 e de 

2011. 

Embora se deva perceber antecipadamente que este tipo de concursos pode ficar deserto, 

especialmente se o grau de exigência científica for muito elevado, não deixa de se nos 

afigurar como uma meta necessária para projectar o futuro científico da FMUC. Aliás, novas 
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equipas de excelência irão atrair novos investimentos, chamarão outras equipas, criando-se 

uma cadeia exponencial de aumento da produção científica. 

Acção 7 - Reforço dos Núcleos de Investigação de Excelência 

Paralelamente, reforçar os núcleos de excelência já existentes e tentar atrair muito mais 

equipas internas para uma rede de investigação credível e abrangente na FMUC, 

transformando-a num centro produtor de investigação que permita uma imagem nacional e 

internacional de prestígio e o bom aproveitamento da investigação, para que o 

conhecimento desenvolvido na universidade seja transposto para o ensino (sem prejuízo do 

trabalho de investigação – o investigador não deve preterir a investigação para dar aulas, só 

porque há falta de docentes). Esta acção prevê a mobilização de verbas para apoio directo a 

projectos e co-financiamento em grandes projectos, que esperamos possam vir a potenciar 

significativamente as receitas para investigação na FMUC. Prevê também a mobilidade entre 

equipas, por forma a que grupos ainda não avaliados como excelentes possam integrar, ou 

constituir, núcleos de excelência. 

Acção 8 - Definição de Áreas Prioritárias em Investigação 

Definição de áreas temáticas prioritárias e nichos de oportunidade em ciência, de particular 

interesse para a Faculdade de Medicina, em que desde já se identificam a Medicina 

Regenerativa, a Medicina Profiláctica, o Envelhecimento, o Ambiente (neste, com ênfase para 

o electromagnético), os Processos Inflamatórios e a Engenharia Biomédica. 

Acção 9 - Consórcios de Investigação 

Criação de um consórcio vivo de actividade de investigação com os protagonistas locais 

(Instituto Interdisciplinar de Investigação da UC - III, Centro de Neurociências - CNC, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC - FCTUC, Faculdade de Farmácia da UC - FFUC, 

Hospitais da Universidade de Coimbra - HUC, Centro de Inovação em Biotecnologia - 

BIOCANT e Outros), nacionais e internacionais, multidisciplinarmente activo, que possa vir 

a atrair os melhores e levar ao desenvolvimento de programas de doutoramento de 

excelência e a investigação de reconhecimento internacional. Neste consórcio, o papel da 

Faculdade de Medicina é de destacar, especialmente pela possibilidade da existência de 

investigação “translacional”, em fase de forte incentivo, como recentemente se verificou 

com o programa da Escola Médica de Harvard. 

Como indicadores destas acções vocacionadas para a investigação científica, consideram-se o 

número de trabalhos publicados, as participações científicas, as colaborações nacionais e 

internacionais e as redes e consórcios estabelecidos até Julho de cada ano. 

O Programa 7 - Colaboração interna e racionalização de custos e recursos, correlacionado 

com as orientações estratégicas nucleares 1, 2, 9 e 12, propõe-se “Reorganizar e alargar a 

oferta educativa, combater o insucesso escolar, aumentar a empregabilidade e melhorar o 
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desempenho de docentes e discentes; reforçar o lugar central das actividades de investigação 

científica e a componente de formação pós-graduada nomeadamente ao nível dos doutoramentos, 

incluindo o apoio às unidades e centros de excelência e à interdisciplinaridade; melhorar a 

comunicação interna e externa, reforçar a coesão institucional, a eficácia da decisão e a participação” 

e ainda “Racionalizar a mobilização interna de recursos e aprofundar as metodologias de gestão”. 

Este programa, também não contemplado no plano de acção apresentado pela FMUC, está 

fortemente ligado aos programas 8, 9, 16 e 17. Aliás, a racionalização de custos e recursos 

só poderá acontecer se as várias actividades da Escola puderem partilhar recursos e 

promover sinergias, sinónimo de contenção de despesas. Neste sentido, pretendemos 

desenvolver as seguintes acções: 

Acção 10 - Regulamentação das Plataformas Tecnológicas 

Tornar evidente (por regulamento suficientemente vinculativo) que as Plataformas 

Tecnológicas na FMUC representam recursos de utilização comum, sem redundância e só 

ampliáveis em cada tecnologia, quando do esgotamento da sua capacidade funcional. Criar 

condições para investimentos prioritários nestas estruturas. 

Acção 11 - Identificação de Recursos Tecnológicos na Área de Coimbra 

Promover uma identificação de recursos tecnológicos na área de Coimbra, estimulando a 

que as instituições que os detêm possam colaborar numa rede de partilha de instrumentação 

e tecnologia. Desta forma, será extremamente diminuído o investimento em equipamentos 

de grande porte e permitirá a futura aquisição de modelos mais competitivos através do 

esforço económico conjugado de várias entidades. Este princípio já teve um acordo verbal 

por parte do CNC. 

Acção 12 - Procura de Fontes de Financiamento 

Estimular a obtenção de financiamentos por parte das equipas de investigação e de ensino. A 

captação de verbas (financiamento nacional e internacional, público, ou privado) deve ser um 

dos propósitos individuais e institucionais, que se deverá claramente reflectir positivamente 

sobre quem a concretize, numa percentagem a estabelecer em regulamento próprio e 

contempladas as disposições legais. 

Acção 13 - Valorização das Sinergias nas Equipas Científicas 

Criar sinergias nas equipas, especialmente nas especificidades científicas, tecnológicas 

(alguém especializado numa determinada tecnologia deve colaborar com todas as equipas 

que dela necessitem) e nos secretariados (apoio administrativo e de comunicação 

adequados, mas servindo várias equipas). 

O Programa 8 - Reforma de Bolonha / Espaço Europeu do Ensino Superior, correlacionado 

com as orientações estratégicas nucleares 1 e 4, propõe-se “Reorganizar e alargar a oferta 
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educativa, combater o insucesso escolar, aumentar a empregabilidade e melhorar o desempenho de 

docentes e discentes” e ainda “Reforçar a internacionalização”. 

Este programa, para além das naturais ligações ao Programa 9, transmite a necessidade de 

optimizar a Reforma de Bolonha. A situação actual na FMUC mostra que, mesmo sem a 

necessária avaliação estruturada, estamos muito aquém do desejável para esta reforma. 

Assim, entende-se fundamental a implementação das seguintes acções: 

Acção 14 - Avaliação Estruturada e Envolvente da Reforma de Bolonha na FMUC 

Avaliação estruturada e envolvente (docentes, discentes, membros dos órgãos actuais e 

anteriormente ligados a esta matéria e serviços académicos) da experiência da Reforma de 

Bolonha na FMUC. Identificação clara dos pontos fortes e fracos e das oportunidades de 

melhoria. Como meta, esta avaliação deve estar concluída até final de Fevereiro de 2010. 

Acção 15 - Adaptação Optimizada da Reforma de Bolonha para 2010-2011 

Preparação das estruturas, mecanismos e actividades que, com base nos resultados da 

avaliação da acção anterior, permitam que o ano lectivo de 2010-2011 possa já decorrer 

numa adaptação optimizada da Reforma de Bolonha. Adaptação optimizada quer traduzir o 

facto de ser muito difícil num ano lectivo conseguir-se uma verdadeira e total 

implementação da Reforma de Bolonha. No entanto, é muito importante que sejam 

cumpridas orientações basilares, de que se destacam a avaliação contínua e os curtos 

espaços temporais para avaliação final, não descurando a necessidade de se encontrar 

soluções para a leccionação em turmas práticas de dimensão aceitável e a coordenação de 

matérias lectivas, sem redundâncias, nem sobreposições. O processo de avaliação da 

qualidade pedagógica deve ser rigorosamente cumprido e ser consequente. Este tema será 

ainda abordado quando da definição dos Programas Estruturais para um ensino de 

excelência. 

O Programa 16 - Gestão académica, correlacionado com as orientações estratégicas 

nucleares 1 e 12, propõe-se “Reorganizar e alargar a oferta educativa, combater o insucesso 

escolar, aumentar a empregabilidade e melhorar o desempenho de docentes e discentes” e ainda 

“Racionalizar a mobilização interna de recursos e aprofundar as metodologias de gestão”. 

Neste programa, fortemente ligado ao 9 (Consolidação da oferta educativa), destaca-se a 

possibilidade de intervenção na reorganização e ampliação da oferta educativa e na melhoria 

do desempenho de docentes e discentes. 

Acção 16 - Aumento da Oferta Educativa 

Para tal é imprescindível que os Gabinetes de Estudos Avançados e de Educação Médica, em 

sintonia com o Conselho Pedagógico, possam organizar e coordenar cursos de 2.º ciclo não 

integrados, de 3.º ciclo, programas de pós-doutoramento e outros cursos de formação pós-
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graduada não conferentes de grau, garantindo a necessária articulação entre actividades de 

ensino e de investigação. Para o sucesso da ampliação da oferta educativa é imperioso que 

existam conjuntamente condições estruturais de alta qualidade, capacidades pedagógica e 

científica optimizadas e investigação de excelência. 

Acção 17 - Investimento em Programas de 3º Ciclo e de Pós-doutoramento 

Por considerarmos que esta área de ensino, especialmente a do 3º ciclo e dos programas de 

pós-doutoramento, será o que no futuro vai distinguir as Escolas Universitárias, vindo dela 

uma das principais fontes de receita e de prestígio, temos como meta um forte investimento 

estrutural e humano, a iniciar-se já em 2010 e a consolidar-se no exercício económico de 

2011. 

O Programa 18 - Manutenção das infra-estruturas, ambiente, segurança e saúde, correla-

cionado com as orientações estratégicas nucleares 6 e 8, propõe-se “Dotar todas as unidades 

orgânicas e serviços da Universidade de infra-estruturas e equipamento adequadas às suas necessida-

des, estimular a sustentabilidade ambiental, garantir a higiene, a segurança e a saúde no trabalho” e 

ainda “Aumentar a atractividade da Universidade e a captação de novos públicos, melhorar o apoio 

social aos estudantes e alargar a capacidade de alojamento para professores visitantes”. 

Na esfera de acção deste programa propomos as seguintes actividades/projectos:  
 
Designação (Actividades/Projectos) Prioridade Objectivos Metas Indicadores 
Criação de uma equipa, em 
colaboração com a UC, 
especializada em higiene, segurança 
e saúde no trabalho, adaptada às 
especificidades da FMUC e do Pólo 
III da UC 

1 Melhorar a 
qualidade e 
segurança no 
trabalho. 
Formação dos 
colaboradores 

Constituição 
de equipas e 
acções de 
formação até 
Julho de 
2010 

Nº de 
formações. 
Avaliação 
pela DGEEI 

Identificar, em colaboração com a 
UC e com os HUC, instalações no 
Pólo III, ou na sua envolvente, que 
permitam um alojamento 
referencial para investigadores e 
professores visitantes 

2 Melhorar a 
mobilidade de 
professores e 
investigadores. 
Visibilidade 
externa 

Identificação 
das 
instalações 
até 02/2010 

Progresso da 
identificação 
e entrada em 
serviço 

 

O Programa 20 - Avaliação, correlacionado com as orientações estratégicas nucleares 5 e 9, 

propõe-se “Procurar a qualidade, promover a formação permanente dos nossos profissionais, 

avaliar, aferir e estimular o bom desempenho” e ainda “Melhorar a comunicação interna e externa, 

reforçar a coesão institucional, a eficácia da decisão e a participação”. 

Estamos convictos que a procura e sustentação da qualidade passa inevitavelmente por 

processos avaliativos. Por outro lado, a avaliação e aferição devem fazer parte do quotidiano 

de uma Escola Universitária. 

Nesta área, para além do já anteriormente proposto pela FMUC, nomeadamente quanto aos 

processos de auditoria, entendemos necessárias as seguintes acções: 



 

 29 

Acção 18 - Processo de Avaliação Interna da FMUC 

Promover um processo de avaliação interna da FMUC por áreas funcionais e por equipas. A 

avaliação por áreas funcionais pretende perceber o posicionamento de determinadas 

actividades, como as de ensino, investigação, administração, fluxo documental, prestação de 

serviços, etc. Esta avaliação conduzirá a medidas de correcção, de orientação e 

particularmente de estímulo a uma melhor prestação funcional. A avaliação por equipas 

pretende criar competitividade saudável dentro da Escola, identificando grupos de particular 

sucesso, que estimularão e orientarão os que se encontrem menos bem posicionados. 

Procuraremos que esta acção avaliativa seja entendida como uma oportunidade de melhoria 

e como estímulo mobilizador. Como meta de realização da avaliação coloca-se Abril de 

2010, o que permite obter dados do primeiro semestre lectivo de 2009-2010 e divulgar 

medidas de orientação e correcção aplicáveis ao ano lectivo de 2010-2011. 

Acção 19 - Processo de Avaliação Externa da FMUC 

Promover um processo de avaliação externa. Este processo deve ser fracturado em várias 

áreas específicas, embora centrando-se sobre a investigação, o ensino e a prestação de 

serviços. Por exemplo, pode ser muito útil a avaliação externa especificamente no ensino 

clínico, ou na investigação sobre envelhecimento. Em nossa opinião, será mais fácil desta 

forma conseguir saltos qualitativos maiores nas áreas especificamente avaliadas, bem como 

identificar as verdadeiras forças da FMUC. Não poderemos ser excelentes em tudo. Por 

isso, esta avaliação só deve ser levada a cabo quando terminada a avaliação SWOT, já 

proposta neste Programa de Acção. 

 
F4 - Projectos Estruturantes a Médio Prazo 

Em complemento das acções até agora referidas, muitas delas temporalmente referenciadas 

ao biénio 2009-2011 e algumas particularmente ao ano académico de 2009-2010, pretende-

se desenvolver um conjunto de projectos, alguns deles com eficácia a relativamente curto 

prazo, mas todos Projectos Estruturantes (PE) e que, por isso, poderão vir a ultrapassar o 

primeiro biénio. Estes projectos podem sobrepor-se a algumas das acções já anteriormente 

referenciadas, aproveitando o seu conteúdo e objectivos, no sentido de uma maior 

abrangência temporal e funcional. 

 
PE 1 - Área de Medicina Dentária (AMD)  

A Área de Medicina Dentária merece-nos uma atenção especial nestes próximos dois anos 

pelo facto de o Mestrado Integrado em Medicina Dentária se assumir como um caso de 

sucesso qualitativo na actividade da FMUC, elevando-se a patamares de grande qualidade, 

reconhecida por avaliação externa (primeiro lugar nacional), mas que sem uma boa 



 

 30 

estratégia de futuro e sem um forte investimento, poderá muito rapidamente perder esta 

situação de prestígio. Desta forma, consideramos prioritário: 

Plano de Investimento 

Pôr em prática, já em 2010, um plano de investimento para reformulação completa dos 

equipamentos e estruturas do ciclo pré-clínico e apoio aos laboratórios especializados, 

investimento faseado nos próximos dois anos (2010-2011) e criação de um projecto que 

permita à AMD ter no futuro um enquadramento próprio, que poderá passar pela afirmação 

da prestação de serviços de saúde oral à comunidade, sempre dependente de estratégias de 

reflexão oriundas da AMD e dos objectivos da FMUC. 

Plano de Informatização 

Aplicar um plano de informatização que contemple as actividades pedagógicas, clínicas e de 

investigação (monitorização nas “box”), que irá permitir o registo, a contabilização e 

posterior apreciação da evolução dos estudantes e também a organização da actividade 

clínica e de investigação, podendo traduzir-se em importantes vantagens financeiras 

(dependentes das consultas) e organizativas para a Escola. 

Oferta de Formação Especializada e de Prestação de Serviços 

Aumentar significativamente a oferta de formações especializadas de pós-graduação e a 

oferta de 3º ciclo. Tal como referiremos para a Área de Medicina, pretendemos que nos 

próximos seis anos venham a existir tantos ou mais estudantes em pós-graduação e 3º ciclo 

do que nos 1º e 2º ciclos. È muito importante que se criem centros referenciais de 

prestação de serviços e que se estimulem acções educativas e de apoio à comunidade. 

Ligações Interdisciplinares e Interinstitucionais 

Estimular e fortalecer as ligações interdisciplinares (começando pela aproximação das áreas 

fundamentais, pré-clínicas e clínicas) e interinstitucionais (nacionais e internacionais), que 

promovam o desenvolvimento do ensino e da investigação e que propiciem avanços 

tecnológicos na área de biomateriais. 

Os princípios defendidos, seguidamente, para a excelência no ensino e na investigação, 

também aqui são assumidos, sempre que aplicáveis. 

 

PE 2 - Excelência no Ensino 

O presente e o futuro, nesta área central para a FMUC, passa por mecanismos e 

orientações dependentes dos Ministérios envolvidos. Tudo faremos para permitir à nossa 

Faculdade o protagonismo que bem merece neste processo de efectivação da necessidade 

de instituições nucleares de saúde no ensino, em que os tradicionais conceitos de Hospital 

Universitário e de Centro de Saúde Universitário possam ser uma realidade prática. 
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Diversificação das Instituições de Ensino Clínico 

Estamos convictos que, se superiormente tal acontecer, a FMUC poderá beneficiar de um 

ensino de elevadíssima qualidade, diversificado, especialmente se atendermos à congregação 

de instituições de saúde na envolvente do Pólo III (HUC, IPO, CHC - Hospital Pediátrico, 

ICNAS, Centros de Saúde). 

Não descuraremos, complementarmente, a colaboração com outros centros de saúde, ainda 

que mais distantes e com hospitais regionais, desde que a qualidade de ensino possa ser 

garantida. Procuraremos agilizar o transporte, ou aproveitar grupos de estudantes com 

facilidade de alojamento local (família ou amigos na região). 

Todos estes processos colaborativos serão baseados em protocolos institucionais, em que 

claramente figurem as responsabilidades, incluindo a avaliação, e os benefícios outorgados. 

Ainda no campo das oportunidades, onde possa ser ministrado o ensino clínico, colocamos 

com elevada prioridade a parceria com o Centro de Diagnóstico Integrado de Coimbra (já 

verbalmente entendida como desejável por parte de responsáveis deste Centro), não só pela 

sua localização estratégica, mas sobretudo pela sua modernidade, pela possibilidade da 

verdadeira constituição de um Centro de Saúde Universitário e ainda pelas colaborações 

noutras áreas da medicina de grande impacto social, como a gerontológica. 

Reformulação do Ensino (no conteúdo e na forma de ensinar)  

Quanto ao ensino propriamente dito, embora consideremos importante a reformulação 

curricular (que deverá ser feita durante 2010, no objectivo de atingir claramente um patamar 

muito exigente e moderno de ensino) pensamos ser prioritária a mudança na forma de 

ensinar. 

Repensar a forma de ensinar encontrando blocos ou agrupamentos de unidades curriculares, 

conseguindo com os mesmos docentes fazer melhor ensino, com turmas muito mais 

reduzidas e reeditar o mais possível a figura do monitor (depois de facultada formação 

pedagógica), como uma boa forma de estimular o ensino e a interacção entre os mais jovens 

(discentes e docentes da mesma geração – anulando os fossos geracionais). 

Identificar as componentes práticas realmente necessárias para a formação médica de 

qualidade (incrementar a realização de actos médicos comuns, diminuindo os de 

especialidade, ou substituindo-os por simulação). A componente prática do ensino médico 

deve ser melhorada, especialmente levando a que os actos comuns em medicina sejam todos 

praticados, reduzindo a componente teórico-prática ao essencial. 

Particularmente no ensino clínico, devem existir claras interacções entre unidades 

curriculares próximas (por exemplo entre Pneumologia e Cardiologia), no sentido de as 

matérias (especialmente as teóricas) não levarem a repetições, mas serem complementares. 
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Também se estimula a necessidade de novas abordagens nas aulas teóricas, na perspectiva de 

uma informação clínica real e geradora de inter-actividade. 

Em relação ao 6º ano, deve ter uma componente prática ainda mais evidente e aprofundada 

e o tempo lectivo previsto (60 ECTS) incluir todo o processo avaliativo. 

Rentabilizar e Diversificar o Ensino Clínico 

Ao diversificar-se o ensino torna-se ainda mais pertinente que se possa contar com a 

colaboração (voluntária) de todos os hospitalares não docentes (muito em particular dos 

HUC), para os quais a FMUC terá uma postura de grande abertura, aproximação e 

reconhecimento, sendo-lhes, por exemplo, facultados cursos de formação pedagógica (TIPS), 

diplomas comprovativos da respectiva colaboração e a participação em todos os eventos 

científicos e sociais de iniciativa da FMUC. 

A Faculdade de Medicina tem actualmente cerca de 2060 alunos do primeiro e segundo 

ciclos (Mestrados Integrados de Medicina e de Medicina Dentária) e 300 docentes 

(independentemente das categorias académicas e do vínculo contratual). Por simples 

apreciação matemática, a cada docente correspondem cerca de 7 alunos. Mesmo que se 

contasse com os estudantes de pós-graduação (cerca de 85) e de mestrado (cerca de 120), a 

relação entre docentes e discentes seria cerca de 1 para 8. Embora saibamos que 

determinadas especificidades do ensino em Medicina e Medicina Dentária não permitam uma 

tão simples determinação da relação numérica entre docentes e discentes e que também 

seja perceptível que estamos a envolver todos os docentes, independentemente da 

percentagem de actividade docente individual, não podemos deixar de equacionar nas 

soluções para encontrar uma relação numérica mais equilibrada, especialmente no ensino 

prático e, muito em especial no clínico, estes valores basais de docentes e discentes. Dentro 

destas soluções devem considerar-se as assimetrias de corpos docentes por unidades 

curriculares. Uma hipótese interessante a desenvolver terá por base a responsabilização do 

Regente pela equipa docente que o acompanha na respectiva unidade curricular. Nesta 

perspectiva, a unidade curricular corresponderia a uma unidade de custo, gerida 

directamente pelo respectivo Regente, que seria o responsável directo pela composição da 

equipa e pelos resultados produzidos. 

Em conclusão, entende-se possível que as turmas práticas do ensino clínico possam vir a ter 

dimensões aceitáveis, tendencialmente já em 2011 dentro dos limites considerados 

compatíveis para um ensino de alta qualidade. 

Coordenar e Rentabilizar o Ensino Fundamental 

No ensino fundamental (ou pré-clínico), genericamente enquadrável no primeiro ciclo, 

considera-se urgente a reestruturação do ensino prático (neste momento muito carenciado 
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de instalações, meios estruturais e humanos) no sentido de o dignificar e orientar para 

aspectos mais práticos e úteis na formação médica, incluindo a componente de investigação. 

Para isso devem ser utilizadas prioritariamente as Plataformas Tecnológicas, bases de 

produção analítica e científica, vocacionadas para os verdadeiros interesses e orientações da 

Escola. Seguramente que o que se faz numa plataforma tecnológica corresponde a projectos 

em desenvolvimento, portanto, a áreas de interesse que só beneficiarão o ensino prático 

fundamental. 

Desta forma, ultrapassa-se a dificuldade das unidades curriculares sem laboratórios 

associados, a fragilidade da demonstração prática baseada em meras reacções químicas, ou 

aspectos tecnológicos, que os estudantes não assimilam como uma aproximação a uma 

formação médica, e ainda se motiva a componente indispensável de IDD (Investigação 

Dirigida ao Doente), ou POR (Patient Oriented Research), habitualmente inserida na 

designação de investigação translacional. Ainda se melhorará consideravelmente a eficácia 

financeira no apoio às aulas práticas, diminuindo o número de estruturas a financiar e 

aumentando a transversalidade e coerência da oferta formativa. 

Complementarmente, deverão ser estimuladas todas as estruturas, especialmente as de 

prestação de serviços, para, através da sua prestação analítica e do que ela representa na 

avaliação da doença e dos doentes, ter uma forte presença nas aulas práticas do primeiro 

ciclo. 

Meios Tecnológicos e Instalações 

Paralelamente, é importante que os mais recentes (e comprovados) meios tecnológicos de 

ensino sejam disponibilizados. Os meios audiovisuais devem ser periodicamente actualizados, 

esperando-se que, para as aulas teóricas, os novos anfiteatros da Unidade Central do Pólo 

III, constituam uma mais valia muito expressiva. 

Formação Pedagógica 

A formação pedagógica dos docentes é indispensável. A atracção e estímulo que uma aula 

possa transmitir aos estudantes, ainda que dependente da qualidade das instalações e dos 

meios tecnológicos disponíveis, reside fundamentalmente na qualidade docente, no saber 

ensinar. 

É, assim, indispensável a criação na FMUC de uma verdadeira escola de formadores em 

ensino médico. O Gabinete de Educação Médica deverá dar os passos necessários para este 

projecto, ambicioso, na expectativa não apenas de adaptar modelos já existentes, mas 

especialmente de os desenvolver e testar. Sabe-se poder contar para isso com a preciosa 

colaboração dos estudantes, que devem ser estimulados para uma forte e generosa 

participação. 
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Ensinar a Aprender 

O grau de exigência e qualidade que pretendemos implementar na FMUC justifica uma 

atitude de ensinar a aprender. Tal como queremos ter docentes com elevadas qualificações 

para ensinar, desejamos transmitir aos estudantes formas, metodologias e estratégias de 

melhor aprender. Docentes e discentes devem procurar e pôr em prática métodos de 

aprendizagem e métodos de aproximação aos objectivos, criando uma simbiose entre 

ensinar e aprender, que possa levar a resultados optimizados nas competências e 

conhecimentos dos estudantes de Medicina e Medicina Dentária. 

Avaliação 

Quanto à avaliação, ela tem que ser transparente, uniforme, especialmente sem disparidades 

atribuíveis a diferentes posturas individuais, factual e rigorosamente enquadrada nos 

princípios e regras previamente estabelecidas. 

Preconiza-se uniformidade de exigência para discentes e docentes, conferindo esta atitude 

um respeito mútuo em relação ao cumprimento de deveres e regras. Exigências 

fundamentadas em regulamentos claros e objectivos, cujo incumprimento deve ter 

consequências. 

Particularidades em Relação ao 3º Ciclo 

No que diz respeito ao 3º ciclo, para além de lhe serem associadas, quando aplicáveis, todas 

as vontades assumidas neste projecto para a excelência do ensino, pretende-se criar um 

melhor aproveitamento dos projectos em curso na FMUC, para que, de uma forma 

transversal, todos possam estar mais envolvidos e próximos das áreas de excelência 

científica. Muito em particular nesta formação, pretende-se que os HUC se assumam como 

um local privilegiado para ela ocorrer, traduzindo a vontade de sempre que possível os 

programas de doutoramento tenham uma orientação IDD. 

Estimularemos o Gabinete de Estudos Avançados para protagonizar a busca de soluções que 

possam fazer crescer na FMUC programas de 3º ciclo altamente competitivos a nível 

nacional e internacional. 

Pretendemos que os estudantes de doutoramento assumam um papel de dinamização da 

produção científica, com base no desenvolvimento do seu projecto, mas também na 

condição desejável de membros mais novos de uma equipa de investigação com interesses e 

produção científica mais vasta. Estamos convencidos que muitos trabalhos deixam de ser 

publicados por indisponibilidade temporal dos membros da equipa e não por falta de 

investigação e de resultados. Também se estimulará que os estudantes de 3º ciclo possam 

contribuir para a leccionação, especificamente nas áreas do saber em que estão a 

desenvolver o seu trabalho. 
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Neste contexto, torna-se necessário melhorar o acolhimento dos estudantes de terceiro 

ciclo, propiciando-lhes condições de trabalho equivalentes aos Investigadores da FMUC. Por 

entendimento prévio com a Comissão de Gestão da Biblioteca das Ciências da Saúde, é 

disponibilizado um gabinete amplo (comportando cinco pessoas) para que Docentes, 

Investigadores e Estudantes de Doutoramento da FMUC possam utilizar sempre que 

necessário. Posteriormente e, neste propósito, serão identificadas instalações adicionais nos 

edifícios do Pólo III. 

Apoio Financeiro e Disponibilidade 

Consideramos de mais valia a organização de cursos de pós-graduação específicos e cursos 

profissionais, em áreas clínicas e não clínicas, sendo desejável que os apoios financeiros 

conseguidos devam ser, numa parte substancial, consignados às equipas envolvidas, como 

estímulo e capacidade de investimento próprio, no que entenderem mais útil e apenas 

limitado ao enquadramento legal aplicável. 

O Director ouvirá mensalmente (reservando um espaço temporal para este efeito) qualquer 

interveniente no processo educativo (docente, investigador, estudante, trabalhador não 

docente e não investigador) que deseje expressar opinião sobre o processo lectivo. 

Também se considera de particular importância a presença de estudantes no Conselho 

Consultivo da FMUC. 

 

PE 3 - Excelência na Investigação e Desenvolvimento 

A investigação tem que, nesta fase, ser concentrada em núcleos de excelência, não podendo 

estar dispersa e sem uma explícita estratégia de qualidade e oportunidade. Neste sentido, 

pretende-se apoiar com todos os recursos possíveis os grupos avaliados como excelentes, 

particularmente os que integram o IBILI e os Centros de Investigação reconhecidos com 

mérito científico. Estes grupos devem ser dotados de apoios específicos (logísticos, humanos 

e económicos) para poderem, com autonomia, assumir uma competitividade real no 

desenvolvimento científico da FMUC. 

Autonomia e Oportunidades 

As oportunidades em ciência não são conciliáveis com burocracias e decisões demasiado 

centralizadas. Pretende-se que os responsáveis por equipas de investigação tenham 

autonomia para desenvolverem as suas ideias e projectos, apenas balizados pelo interesse e 

estratégia global da FMUC. A aferição do sucesso das iniciativas tomadas será baseada na 

avaliação científica externa, sempre exigível para que esta autonomia seja mantida. A 

possibilidade de contratação de um Gestor de Ciência pode facilitar e dinamizar as 

envolventes da investigação e levar ao desenvolvimento sustentado da inovação e capacidade 

tecnológica. 
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Congregação de Grupos e Redes de Investigação 

A participação da nossa investigação em redes nacionais e internacionais é absolutamente 

necessária, pelo que serão apoiadas prioritariamente as iniciativas que a tal conduzam, tal 

como os processos de mobilidade em investigação, alguns deles com suporte financeiro por 

parte de parcerias da UC, como no caso “Universia”. 

As iniciativas pontuais de investigação e os pequenos grupos já existentes serão estimulados 

a agregarem-se em grupos mais competitivos, desde que com isso se possam atingir 

patamares superiores de qualidade científica. Não se podem juntar (apenas no conceito de 

aumento de massa crítica) grupos com qualidade científica muito diferente, sem correr o 

risco de se poder levar à perda da excelência já conseguida por alguns. 

No entanto, as novas propostas de investigação devem ser sempre acarinhadas, na 

perspectiva do aumento da produção científica e da eventual formação de nichos de valor e 

oportunidade científica na Escola. Mas mesmo nestes casos deverá sempre haver um 

enquadramento face aos objectivos da FMUC e avaliação que permita aferir da qualidade do 

trabalho científico produzido. Nesta avaliação serão considerados periodicamente como 

indicadores o número de trabalhos publicados, as participações científicas, as colaborações 

nacionais e internacionais e as redes e consórcios estabelecidos. 

Apoio Logístico 

No campo do apoio logístico à investigação diligenciaremos para que, em coordenação com 

a criação do Centro de Serviços Comuns, se possa dispor, ainda no corrente ano, de uma 

estrutura de apoio às candidaturas a financiamento de projectos, que permita 

competitividade nas propostas e evite a perda de oportunidades de candidaturas, 

especialmente a projectos de dimensão internacional. 

Infra-estruturas e Recursos Especializados 

Biotério e Laboratórios de Experimentação e Comportamento Animal 

No campo das infra-estruturas e de recursos especializados temos como objectivo para 

2009-2011 a cooperação com o CNC (no âmbito de um protocolo a celebrar entre a 

FMUC e o CNC, tendo por base a experiência positiva da partilha do Biotério da FMUC no 

Pólo I) na criação dos Laboratórios de Experimentação Animal e de Comportamento animal, 

utilizando instalações, plataformas tecnológicas e recursos humanos partilhados. 

Bioteria de Ambulatório, Estudos Funcionais e Cirurgia Experimental 

Ainda neste objectivo, pretende-se colocar em funcionamento, no início de 2010, uma área 

específica de estudos funcionais animais e bioteria de ambulatório (já identificada em 

instalações da Unidade 1 do Pólo III e que mereceu o apoio verbal do respectivo Director) e 

uma outra para cirurgia experimental e experimentação animal invasiva, aproveitando 
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instalações no primeiro andar da mesma unidade, com infra-estruturas adequadas e, neste 

momento, subutilizadas. 

Banco de Tumores 

Desenvolver, dentro do protocolo a estabelecer com os HUC e em colaboração com a 

ACIMAGO, medidas objectivas de funcionamento do Banco de Tumores, que incluam um 

processo de controlo de qualidade e de utilização de amostras, que possam trazer vantagens 

acrescidas para a FMUC e os HUC. 

Seroteca 

Criar uma Seroteca estruturada, com capacidade de criopreservação controlada, 

devidamente regulamentada quanto aos objectivos, metodologias, utilização de amostras e 

controlo de qualidade. Pretende-se que esta infra-estrutura, que pode ser partilhada por 

instituições em consórcio com a FMUC (como os HUC, IPO, CHC - Hospital Pediátrico, 

ICNAS, CNC e Outras), traga inúmeras possibilidades para a investigação científica, apenas 

limitadas às capacidades de recolhas de amostras de diferentes patologias. Seria, aliás, ideal 

que esta Seroteca conseguisse fazer parte de redes nacionais e internacionais de estruturas 

congéneres, ampliando-se fortemente a capacidade de diversificação e disponibilização de 

amostras biológicas. 

Laboratório de Bioestatística e Informática Médica 

Criar o Laboratório de Bioestatística e Informática Médica, estrutura essencial na FMUC e 

que urge colocar em funcionamento. Consideramos a proposta funcional para este 

laboratório muito bem fundamentada pelo Responsável da Unidade Curricular de 

Biomatemática, pelo que lhe daremos total apoio. 

Segundo esta proposta, o Laboratório deve ser entendido como uma Unidade de 

Investigação e Desenvolvimento prestadora de serviços de elevada qualidade, alicerçados no 

desenvolvimento de competências e recursos. Pretendem-se disponibilizar ferramentas 

estatísticas nas Ciências da Saúde, constituindo uma mais valia nos projectos científicos de 

investigação fundamental e clínica (incluindo ensaios clínicos). Ainda, a disponibilização de 

medidas e inferências relevantes para a saúde pública, constitui um auxílio poderoso para 

todos os agentes actuantes no campo do diagnóstico, monitorização de efeitos terapêuticos 

e análise de risco em áreas biomédicas envolvendo dados quantitativos. 

Este Laboratório também permitirá o uso intensivo da computação, de modo a desenvolver 

modelos biomédicos complexos, e proporcionará à academia e ao público em geral (com 

foco na comunidade biomédica) serviços de consultadoria avançada em Bioestatística e 

Bioinformática, incluindo desenho experimental, gestão, análise e integração de dados. 

Finalmente, oferecerá cursos avançados de curta duração e apoiará os estudantes dos 

diferentes ciclos de ensino da Faculdade de Medicina. 
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Acções e Princípios já Anteriormente Apresentados no Âmbito da Investigação 

A investigação científica representa o pilar essencial do ensino universitário, pelo que não 

será despropositado afirmar que sem investigação de qualidade não se pode ter um ensino 

universitário de qualidade. Já os Programas 4 e 7 da Universidade de Coimbra consignam a 

necessidade de “Reforçar o lugar central das actividades de investigação científica e a componente 

de formação pós-graduada, nomeadamente ao nível dos doutoramentos, incluindo o apoio às 

unidades e centros de excelência e à interdisciplinaridade; desenvolver projectos emblemáticos que 

promovam a centralidade da Universidade na cidade, na região, no País e no mundo; reforçar a 

internacionalização” 

Em relação a estes programas tivemos a oportunidade de apresentar as seguintes acções, 

que reiteramos: 

Acção 5 - Inventário e Caracterização da Capacidade Científica na FMUC 

Acção 6 - Abertura de Concursos Internacionais para Investigadores 

Acção 7 - Reforço dos Núcleos de Investigação de Excelência 

Acção 8 - Definição de Áreas Prioritárias em Investigação 

Acção 9 - Consórcios de Investigação 

Acção 10 - Regulamentação das Plataformas Tecnológicas 

Acção 11 - Identificação de Recursos Tecnológicos na Área de Coimbra 

Acção 12 - Procura de Fontes de Financiamento 

Acção 13 - Valorização das Sinergias nas Equipas Científicas 

Também, no sumário executivo desta candidatura, colocámos pontos, na nossa opinião 

essenciais, que permitam o sucesso da investigação na FMUC. Destes reiteramos: 

Tornar a FMUC num pólo de atracção em ciência, melhorando a sua visibilidade externa, 

através de eventos científicos que permitam distinguir aspectos mais modernos e 

promissores da investigação médica e biomédica e da abertura a programas científicos de 

excelência, multidisciplinares e inter-institucionais. Considerar as Faculdades de Medicina e 

Medicina Dentária Portuguesas como parceiros privilegiados. Reconhecer a vontade da 

existência de equipas que integrem diferentes áreas do saber médico e biomédico, 

afirmando claramente que o ensino e a investigação na FMUC deve propiciar e integrar a 

colaboração de não médicos. 

Apoiar e promover as estruturas de investigação, reforçando as que já atingiram níveis de 

excelência, como o IBILI, as já reconhecidas, de que são exemplo os Centros de Investigação 

da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e estimulando todas as que demonstrem 

capacidade e vontade de virem a atingir patamares de mérito. Estimular a formação de redes 
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nacionais de investigação e desenvolvimento. Orientar estrategicamente as estruturas e 

equipas de investigação para a desejável realidade, a médio prazo, no Pólo III, de um grande 

centro de investigação científica multidisciplinar – o BIOMED III, de acordo com o programa 

de candidatura já apresentado. 

A internacionalização da FMUC, tendo como base a celebração de parcerias, tanto em redes 

internacionais de cooperação e desenvolvimento científico, como no intercâmbio e 

mobilidade de docentes, investigadores, funcionários e estudantes, como, ainda, na 

planificação de novas estruturas universitárias, por exemplo, em países em vias de 

desenvolvimento. Dinamizar as relações já existentes com a Universidade dos Açores, num 

plano de cooperação inter-institucional, mas também projectando redes científicas inter-

continentais, especialmente com os Estados Unidos da América. Estabelecer ligações 

privilegiadas em áreas estratégicas para a FMUC com Universidades de Língua Oficial 

Portuguesa e Espanhola. 

Estruturas de Investigação e Desenvolvimento da FMUC 

As Estruturas de Investigação e Desenvolvimento da FMUC compreendem os Centros de 

Investigação e os Institutos Multidisciplinares de Investigação, incluindo necessariamente 

todas as estruturas reconhecidas e financiadas pelo Sistema Científico e Tecnológico 

Nacional. 

Centros de Investigação 

De acordo com os Estatutos, a FMUC dispõe dos seguintes Centros de Investigação: Centro 

de Ciências Forenses; Centro de Gastrenterologia; Centro de Oftalmologia e Ciências da 

Visão e Centro de Pneumologia. Também nos Estatutos fica explícito que eles são 

coordenados por um docente, ou investigador doutorado, nomeado pelo Director, sob 

proposta da respectiva Estrutura. 

Tratando-se de estruturas submetidas a avaliação externa que culminou, recentemente, em 

apreciações muito diferentes, considera-se prudente que complementarmente, através do 

processo de levantamento científico que antes se propôs, se possam retirar elações 

(nomeadamente o Conselho Científico) sobre a dimensão científica e oportunidade que cada 

um destes Centros representa para a Escola. Desta análise, deverão surgir propostas por 

parte dos coordenadores, no sentido de ampliar, reestruturar, ou modificar o respectivo 

Centro, na perspectiva de uma maior vitalidade científica e um melhor enquadramento nos 

objectivos da FMUC. 

Institutos Multidisciplinares de Investigação 

Quanto aos Institutos Multidisciplinares de Investigação a FMUC dispõe dos seguintes: 

CIMAGO - Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia; IBILI - 
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Instituto Biomédico de Investigação da Luz e Imagem e IME - Instituto Multidisciplinar do 

Envelhecimento. 

Estes Institutos representam o patamar mais elevado de investigação multidisciplinar na 

FMUC, contudo, pela sua origem, composição e coordenação, têm expressões muito 

diferentes de mérito científico e de estado evolutivo. 

Assim, o IBILI garantiu recentemente uma avaliação externa de excelente e tem sido alvo, 

por parte dos seus responsáveis, de medidas de reestruturação (atendendo aos comentários 

dos avaliadores), na vontade de o manter com a qualificação de excelente. Por isso, em 

relação ao IBILI, a melhor atitude é a de reforçar a sua capacidade científica (estrutural e 

humana) e de promover investimento interno que possa trazer um co-financiamento 

externo (de programas europeus) significativo. Estimamos que este investimento devesse 

ser, globalmente, na ordem de 0,5 milhões de euros, mas de acordo com as perspectivas de 

receitas para 2010, não nos parece possível para já a garantia desse montante. No entanto, 

faremos todos os esforços para que possa existir um significativo investimento da FMUC no 

IBILI. 

Também se coloca a possibilidade, ainda que temporalmente, possivelmente não muito 

beneficiada pelas actuais orientações ministeriais, de se candidatar o IBILI, numa 

reformulação semelhante ao IMM (Instituto de Medicina Molecular), a Laboratório 

Associado. Esta decisão deve depender sobretudo dos responsáveis científicos do IBILI e do 

Conselho Científico da FMUC, que em qualquer figurino de candidatura, ou de 

reestruturação, terão que assegurar, com a sua equipa, a vontade e fundamentação da 

proposta. 

O CIMAGO, financiado a partir de verbas angariadas por uma associação de apoio 

(ACIMAGO) é um exemplo diferente de gestão em ciência. 

Pela vivência directa que temos desta Associação (como Tesoureiro) estamos convencidos - 

e assim nos temos manifestado -, que o valor de financiamento conseguido poderá vir a ser 

melhor rentabilizado (em produção científica e em estruturação de equipas de investigação). 

Para isso, é necessário que se implementem rapidamente estratégias de orientação científica 

e de qualidade bem definidas. 

Embora inicialmente o papel do CIMAGO e ACIMAGO fosse o de “semear” financiamento 

para todos os que se integrassem nesta área multidisciplinar de investigação e que 

mostrassem vontade de o fazer, sendo por isso natural que não houvesse, nem pudesse 

haver, uma forte e objectiva coerência científica na aprovação de projectos, ou uma 

avaliação externa de qualidade, é fundamental e urgente que se crie um painel de avaliação 

externa e uma política de orientação científica e de continuidade estratégica. 
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A ACIMAGO tem propiciado apoios económicos relevantes, inclusive ao Banco de 

Tumores, mas não tem gerado no CIMAGO um incremento significativo de novos 

investigadores, ou de novos grupos de investigação, nem a produção científica, na razão 

número de trabalhos publicados versus número de investigadores, tem sido referencial. 

Também os critérios de financiamento de projectos, no nosso entender, têm que ser 

baseados em princípios explícitos de qualidade e oportunidade estratégica e divulgados de 

uma forma clara. 

Atendendo à área temática em que se insere e aos resultados conseguidos, entende-se 

necessária uma profunda reestruturação, que dote o CIMAGO de condições de 

funcionamento e de avaliação, em tudo semelhantes às de um centro reconhecido e 

financiado pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional. É também muito importante que 

no CIMAGO fiquem explícitas (como Instituto Multidisciplinar de Investigação da FMUC) as 

garantias de financiamento plurianual e os montantes a transferir anualmente pela 

ACIMAGO. 

Ainda é fundamental que a ACIMAGO não substitua o CIMAGO na produção científica, mas 

que assuma o papel fundamental de associação financiadora do CIMAGO e facilitadora de 

mecanismos de gestão corrente, muitas vezes difíceis de conseguir na administração pública. 

Finalmente, o IME traduz uma orientação prioritária de investigação da FMUC (aliás, há 

alguns anos contemplada como uma área de desenvolvimento estratégico, conforme depois 

será esclarecido, quando da apresentação do BIOMED III) e que tem nos últimos anos sido 

abordada por vários grupos, mas sem uma coordenação de esforços. 

Por isso, deve assumir-se que o IME na prática ainda não existe. Assim, gera-se a 

oportunidade de criar uma estrutura de investigação, cujo desenho deva obedecer a duas 

premissas: congregar os grupos que têm trabalhado em envelhecimento (Bioquímica, 

Imunologia, Patologia Geral, Medicina 1, Oftalmologia, Cardiologia, CNC e Outros a 

identificar quando do levantamento das actividades de investigação) e evitar a formação de 

uma estrutura física (espaço próprio, colaboradores específicos). 

Parece oportuno não criar uma estrutura física, atendendo à diversidade e especificidade dos 

grupos já envolvidos, à sobrecarga económica que tal representaria, sem perspectivas de 

maior produtividade e à expectativa da futura inclusão deste Instituto no BIOMED III. 

A atitude imediata passará pela identificação do seu Coordenador, que de acordo com os 

Estatutos deveria ser proposto pela respectiva Estrutura. Como na realidade ela ainda não 

existe, parece-nos avisado que possa ser o Conselho Científico, na posse dos dados que 

evidenciem os grupos já envolvidos no estudo do envelhecimento e de outros 

potencialmente interessados, a indicar o Coordenador. 
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Uma vez nomeado o Coordenador, deve estabelecer-se um programa de desenvolvimento 

para o IME, que se deseja que possa vir a liderar os estudos do envelhecimento em Portugal. 

Atendendo às investigações já levadas a cabo, sugere-se que o âmbito de acção deste 

Instituto possa alargar-se da epidemiologia e profilaxia, à regeneração. Evidentemente que no 

projecto funcional do IME é fundamental que a avaliação seja contemplada, como em 

qualquer outra estrutura de investigação e desenvolvimento. 

BIOMED III 

A associação, agregação em infra-estruturas comuns e o funcionamento em rede de 

unidades de investigação de excelência está patente na política científica do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e nas directrizes emanadas da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT). Assim, é possível criar condições para a partilha de 

recursos comuns, tirar partido da concentração de massa crítica e de grandes plataformas 

tecnológicas e aumentar significativamente a produtividade e visibilidade científicas. 

O relatório de avaliação externa, que ocorreu na FMUC, de acordo com a Resolução do 

Conselho de Ministros n°140/98, reconhece claramente que "a existência de investigação 

científica de elevada qualidade é um elemento fundamental e indispensável ao ensino da medicina". 

Neste mesmo texto, também é explícito que a política de investigação a adoptar pela 

Faculdade de Medicina deve ser focada e dirigida a temas científicos de importância 

internacionalmente reconhecida e relevantes para a saúde humana. 

Atendendo às competências científicas já existentes, consideram ainda os avaliadores que 

"devem ser criadas novas unidades de investigação próximas (Pólo III), com prioridade para o 

desenvolvimento de um Centro Interdisciplinar para a Investigação em Envelhecimento". 

Na sequência do processo de avaliação acima referido, foi celebrado entre o Estado 

Português e a Universidade de Coimbra um Contrato de Desenvolvimento no âmbito do 

disposto nos artigos 7° e 8° da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior e no 

Decreto-Lei 103/98. Este contrato de desenvolvimento estabeleceu, nomeadamente no seu 

numero 10, que "Por forma a potenciar o crescimento sustentado dos meios dedicados à 

investigação em ciências da saúde e a dinamizar a investigação de alta qualidade (...) o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, manterá permanentemente aberta uma linha de apoio, mediante candidatura e 

avaliação, à criação de Unidades de Investigação que permitam assegurar a promoção de investigação 

científica de elevada qualidade." 

Ora, este articulado fundamenta, de uma forma, no nosso ponto de vista, muito oportuna, a 

proposta de criação do BIOMED III, recentemente concluída pela Universidade de Coimbra 

e desenvolvida pela Faculdade de Medicina, que pretende integrar-se nas prioridades de 

financiamento definidas no âmbito do QREN 2007-2013. 
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Também é assumido que, para além de contribuírem significativamente para a produção 

científica do país, este tipo de estruturas multidisciplinares tem ainda todas as condições 

para desenvolver uma vasta oferta de formação avançada, ao nível da pós-graduação, em 

particular para o desenvolvimento de projectos de doutoramento. 

O Instituto de Investigação em Biomedicina e Ciências da Saúde (BIOMED III), será 

especialmente vocacionado para o estudo do envelhecimento e dos mecanismos 

moleculares da doença. 

A proposta de criação do BIOMED III esclarece que existem cerca de 233 investigadores 

doutorados, 254 alunos de doutoramento e 89 alunos de mestrado envolvidos neste 

projecto. Estes investigadores lideram e participam em 5 programas internacionais de 

doutoramento e 13 cursos de mestrado. Tal justifica que seja “imprescindível que estas 

actividades de formação avançada se realizem em ambiente de investigação científica onde existam os 

meios materiais adequados e se reúna a massa crítica necessária ao desenvolvimento de uma cultura 

científica de elevada qualidade e competitiva a nível internacional”. 

O BIOMED III surge como uma proposta de continuidade e de expansão de duas 

importantes estruturas de investigação em Biomedicina já existentes no Pólo III (Pólo das 

Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra) a Unidade l da FMUC - IBILI (BIOMED l) e a 

Faculdade de Farmácia (BIOMED II). 

A construção do BIOMED III deve complementar as valências já instaladas no Pólo III 

dotando-o de uma infra-estrutura central em Biologia Celular e Molecular e de plataformas 

tecnológicas abertas e de utilização comum que permitam o desenvolvimento científico 

sustentado e integrado da investigação Médica e Biomédica, evitando a dispersão de 

recursos estruturais e humanos por diversos edifícios e aumentando a competitividade. 

Estruturalmente ocupará uma área aproximada de 7500 m2 dividida por Plataformas 

Tecnológicas, Unidades Científicas e uma Unidade de Manutenção e Experimentação Animal. 

Afirmam-se, na proposta, como objectivos principais: 

Dotar a Universidade de Coimbra de uma infra-estrutura central no Pólo III de elevada 

qualidade para o desenvolvimento de Investigação Biomédica; 

Agrupar em edifício comum os principais Laboratórios e Centros de Investigação em 

Biomedicina e Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra e de outras instituições com 

as quais existam protocolos e colaborações para estes fins; 

Criar as condições para a existência de uma infra-estrutura em Biologia Celular e Molecular 

que complemente as infra-estruturas já instaladas no Pólo III, constituindo um verdadeiro 

pólo de investigação de excelência na cidade e região centro do país; 
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Promover sinergias, estimular a cooperação interdisciplinar e incrementar a massa crítica 

entre investigadores da Universidade de Coimbra por forma a promover a excelência na 

investigação nas áreas de Biomedicina e Ciências da Saúde; 

Optimizar, agilizar e disponibilizar infra-estruturas de alta qualidade e equipamentos de 

investigação diferenciados, à comunidade científica, instalando-os em edifício próprio; 

Criar as condições que permitam atrair para Portugal investigadores estrangeiros, ou 

Portugueses a trabalhar no estrangeiro, fomentando o desenvolvimento e alargamento de 

Unidades de Investigação em Biomedicina e Ciências da Saúde, por forma a tornar mais 

competitiva a investigação realizada na Universidade de Coimbra, melhorando igualmente a 

excelência dos seus recursos humanos, nomeadamente de investigadores doutorados. 

A proposta considera, desde já, uma estratégia científica baseada em quatro programas, que 

congregam as principais forças vivas da investigação Biomédica e em Ciências da Saúde de 

Coimbra, destacando-se grupos de investigação da Faculdade de Medicina, da Faculdade de 

Farmácia, do Centro de Neurociências e Biologia Celular, do Instituto de Ciências Nucleares 

Aplicadas à Saúde e do Centro de Ciências Forenses: 

1 - Envelhecimento e Degenerescência de Sistemas Biológicos Complexos; 

2 - Neurociências e Doença; 

3 - Genética e Oncologia; 

4 - Infecção, Imunidade e Ambiente. 

Pretende-se que o BIOMED III venha a ser o centro de atracção para toda a investigação 

que surja na esfera da Biomedicina e das Ciências da Saúde, contando-se com uma estreita 

colaboração dos HUC, ICNAS, IPO e CHC - Hospital Pediátrico, entre Outros. 

Por tudo isto é um projecto da maior prioridade, estruturante para a FMUC e o qual iremos 

apoiar com todos os recursos disponíveis e numa forte vontade de se conseguir a rápida 

aprovação da proposta. 

Como já anteriormente se referiu, o BIOMED III permitirá que o IME e o CIMAGO possam 

desenvolver de uma forma estruturada as suas linhas de investigação, pelo que se reitera 

que, na reestruturação do CIMAGO e no desenvolvimento do IME, deve colocar-se como 

objectivo a sua plena integração funcional no BIOMED III, tão logo seja possível. 

Para tal, como aliás em relação a qualquer integração de núcleos de investigação em 

estruturas de excelência, consideramos que as premissas expressas na proposta do BIOMED 

III podem e devem ser seguidas. Assim, só poderão ser integradas as equipas, ou unidades 

que, nos últimos três anos, tenham: 

Sido avaliadas por painéis externos e independentes no âmbito das Unidades ou Institutos de 
Investigação em que se integram; 

Demonstrado indicadores de realização continuados, nomeadamente na publicação de 
artigos em revistas internacionais com arbitragem científica; 
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Demonstrado capacidade de captação de financiamento externo em concursos competitivos 
promovidos por agências financiadoras Portuguesas, ou estrangeiras; 

Participado significativamente em programas de pós-graduação, nomeadamente no 
acolhimento de alunos de doutoramento. 

Apoio a Áreas Emergentes em Investigação 

O apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico deve ser, numa Escola Universitária, 

um projecto para sempre, continuado, renovado, dirigido para objectivos centrais e 

estratégicos nas áreas Médicas, Biomédicas e, em geral, das Ciências da Saúde, mas também 

atento a alguns aspectos emergentes, ainda que inicialmente menores, quer externos quer 

internos. 

Destes últimos, queremos destacar dois: o primeiro, face à relação que se antevê altamente 

profícua entre a Medicina Dentária e Escolas de Engenharia, na área dos implantes dentários, 

ou de outras que necessitem de estudos de biomateriais, de monitorização da acção de 

forças e da detecção de estruturas vitais; o segundo, mercê da capacidade de intervenção 

que o NEREM (Núcleos de Estudos da Radiação Electromagnética) da FMUC tem vindo a 

desenvolver, caracterizando a utilização de equipamentos produtores de radiação 

electromagnética e apetrechando-se para vir a dispor de bancadas de simulação de radiação 

electromagnética, com a possibilidade de culturas celulares. Este núcleo multidisciplinar pode 

vir a liderar estudos nacionais e internacionais e propiciar à FMUC fontes importantes de 

financiamento, quer na área de investigação, quer através de pareceres e peritagens técnicas. 

A nossa intenção quanto a estes grupos é, tal como já anteriormente referimos, propiciar o 

necessário apoio inicial que permita a posterior captação de financiamento e a exigência 

atempada de produção científica, de avaliação e de contribuição para o ensino de pós-

graduação. 

 

PE 4 - Visibilidade da FMUC 

Para além das actividades e acções antes referidas, somos de opinião que, no conceito de 

visibilidade externa da FMUC, se deviam estabelecer vários níveis: visibilidade (imagem) 

global da Instituição perante a sociedade, o público em geral, os pré-universitários e as 

respectivas escolas e ainda outras instituições; visibilidade que advém da área pedagógica - 

termos os melhores alunos, criar as melhores condições de acolhimento e de 

acompanhamento dos estudantes; visibilidade científica, nomeadamente pelos acordos 

científicos nacionais e internacionais que se consigam estabelecer, pela qualidade das equipas 

e da ciência produzida e pelo nível de publicações científicas. 

Entendemos necessário ir progressivamente especializando recursos humanos para estas 

actividades, recorrendo sempre que oportuno ao Gabinete de Comunicação e Identidade 

(GCI) da UC, ao jornalismo qualificado e aos media em geral. Também pretendemos que a 
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FMUC, reeditando práticas anteriores, possa vir a oferecer uma forte componente de 

formação de jornalistas para a temática das Ciências da Saúde. 

Seguidamente, destacamos algumas das acções que facilmente se podem implementar no 

sentido de aumentar a presença da FMUC na respectiva envolvente: 

Visibilidade (Imagem) global 

Parceria estratégica com o Dolce Vita de Coimbra (já em fase avançada de preparação para 

ser iniciada ainda em 2009 e no intuito de pelos menos seis actividades anuais) para uma 

série de eventos promotores de Literacia em Saúde (utilização gratuita da Praça Central e 

do Espaço Bertrand) e de identificação e acompanhamento de atitudes saudáveis (acções - 

“Faça Compras e Exercício Físico e Mental” e “Compre bem, Coma bem”, entre outras); 

Realização de Cursos de Suporte Básico de Vida, em colaboração com os HUC e o Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), disponíveis inicialmente para os colaboradores da 

FMUC e os estudantes universitários. A partir de 2010-2011 pretendemos, em parceria com 

os HUC e outras instituições e associações, implementar um projecto de divulgação 

infantil/juvenil da aprendizagem de suporte básico de vida, ainda não existente em Portugal, 

recorrendo a mini modelos de aquisição individual, como a “Mini Anne” e a meios 

informáticos. 

Projecto Memória Futura da FMUC no Pólo I: este projecto foi oportunamente apresentado 

à Reitoria da UC, tendo merecido um apoio expresso (incluindo o suporte económico para 

as modificações estruturais necessárias) do Magnífico Reitor. O projecto assume-se como 

uma plataforma de interacção em Saúde, que pretende manter a presença da Medicina no 

Pólo I da UC, reforçar a tradição do convívio académico com outras formações 

universitárias e propiciar aos visitantes do Pólo I o contacto com o passado e o presente da 

Medicina de Coimbra. 

Neste sentido, estão previstas instalações no corredor Nascente Poente do R/C do actual 

edifício da Medicina no Pólo I para as áreas Museológicas e do Fundo do Documento Antigo 

(O Passado), Divulgação Médica (O Presente) e Interactiva e de Audiovisuais (O Presente e 

o Futuro). Estas áreas são complementadas por uma sala de exposições (a actual sala de 

reuniões do Conselho Científico) e um Ciber-Café, onde se pretendem demonstrar atitudes 

práticas no quotidiano de uma vida saudável. O visitante deste espaço, ao entrar pela porta 

principal da FMUC, visita o passado, toma contacto com o presente, e percepciona o futuro. 

A Comissão do Acervo Histórico que, segundo os Estatutos, “visa a implementação do 

Projecto Memória Futura da FMUC, através da recolha, inventariação, documentação, conservação, 

estudo, divulgação e comunicação do espólio museológico da FMUC”, deve, em nosso entender, 

contribuir e integrar-se no referido Projecto, que em muito ultrapassa o conceito de acervo 

histórico e sobretudo pretende manter viva a presença da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de Coimbra num edifício, pela primeira vez em Portugal, construído de raiz 

para esse efeito. 

Participação activa na Comemoração do Centenário da Implantação da República, através de 

exposições, conferências etc. sobre quatro personalidades que, na FMUC, estiveram mais 

ligadas a esta mudança histórica (acompanhamento do processo republicano): António 

Caetano d’Abreu Freire Egas Moniz, António José de Almeida, Eduardo Augusto da Rocha 

Abreu e Fernando Baeta Bissaya Barreto Rosa. 

Presença nas principais Feiras/Mostras de ensino em Portugal e recepções organizadas a 

estudantes pré-universitários, mediante protocolos celebrados com as respectivas escolas. 

Intervenções temáticas no âmbito da literacia em saúde, nomeadamente em colaboração 

directa com o Alto Comissariado para a Saúde, em três áreas distintas, embora 

complementares: a primeira dirigida ao público em geral, a segunda aos estudantes pré-

universitários e, também, aos universitários não directamente envolvidos em áreas de saúde 

e a terceira a profissionais de áreas complementares das da saúde. Estas intervenções serão 

oportunamente calendarizadas, de acordo com as disponibilidades dos canais de difusão do 

Alto Comissariado, dos jornais e revistas, da rádio e da televisão. 

Criação de um Portal Informativo de Temas de Saúde para a sociedade em geral, em que 

poderão intervir outras Unidades Orgânicas da UC e que possivelmente poderá ser um 

prolongamento desejável do actual sítio sobre a gripe pandémica H1N1, já desenvolvido e 

disponível na Universidade de Coimbra. 

Visibilidade Ligada ao Ensino (e da investigação que o propicia) 

Uma estreita e forte relação com os Núcleos de Estudantes de Medicina (NEM) e de 

Medicina Dentária (NEMD) para todos os eventos em que seja oportuno mostrar-se 

externamente como é estudar na FMUC. 

Criar materiais de divulgação sobre o ensino, que reflictam o ensinar e o aprender 

(colaboração entre estruturas da FMUC e dos estudantes). 

Promover, sob proposta do Gabinete de Educação Médica, eventos e materiais de 

divulgação sobre a vertente de qualificação do ensino na FMUC (ensinar a ensinar e ensinar 

a aprender). 

Recepções organizadas a estudantes pré-universitários, mediante protocolos celebrados com 

as respectivas escolas, com observação de aspectos de ensino e investigação na FMUC. 

Acolhimento organizado para os estudantes do 1º ano, de mobilidade estudantil 

(particularmente Erasmus) e para os oriundos da Universidade dos Açores, em colaboração 

com o NEM, NEMD e as Tunas. 

Participação activa na Universidade de Verão da Universidade de Coimbra. 
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Divulgação especializada de informações sobre o 3º ciclo, em estreita ligação com as 

actividades de investigação. 

Visibilidade Científica 

Quanto à visibilidade científica, ela deve ser trabalhada por estruturas profissionais, 

interligadas à angariação de financiamento, promotoras de acordos científicos nacionais e 

internacionais, da qualidade das equipas, da ciência produzida e das publicações científicas. A 

criação de uma liderança em gestão de ciência é prioritária, que deve ser estrategicamente 

abrangente, englobando o financiamento e a divulgação de ciência, na certeza de que uma 

estimula a outra e vice-versa. 

Considera-se importante que, para além da natural divulgação da produção científica na 

WEB e em órgãos mediáticos regionais e eventualmente nacionais (Lusa), se realizem, 

sempre que oportuno, conferências de imprensa que divulguem o conteúdo e impacto em 

Medicina, Medicina Dentária e Biomedicina, de publicações científicas de relevo. 

Tornar a FMUC num pólo de atracção em ciência, através de eventos científicos que 

permitam distinguir aspectos mais modernos e promissores da investigação Médica e 

Biomédica e da abertura a programas científicos de excelência, multidisciplinares e inter-

institucionais. 

 

PE 5 - Vida e Organização na FMUC 

A organização funcional da Faculdade de Medicina deve ser simplificada, para se conseguir 

celeridade nos processos e o encurtamento da distância entre decidir e actuar. 

Viver na FMUC deve ser motivador, fazer sentir a cada um de nós que estamos a contribuir 

para o presente e o futuro da Escola, identificarmos claramente o que podemos fazer a mais 

e melhor, traduzir confiança e respeito pelo que somos e queremos. 

Identificação do Grau de Satisfação Individual no Respectivo Posto de Trabalho 

A organização e vida na FMUC só poderão ser estimulantes se cada colaborador perceber a 

importância do seu trabalho e a justeza sobre a forma como a instituição actua. Por isso, 

propomos como medida imediata a identificação do grau de satisfação individual no 

respectivo posto de trabalho. 

Os dados recolhidos devem ser trabalhados com as informações geradas pelos mapas de 

competências dos trabalhadores (propostos no âmbito do Programa 17). O inquérito sobre 

a satisfação será simples, mas comportará adicionalmente duas questões fulcrais: “O que 

entende que a FMUC pode fazer por si? O que entende que pode fazer pela FMUC?”. 

Para celeridade do processo a recolha de informações será feita através de inquéritos na 

WEB, ou impressos, mas preparados para leitura óptica. 
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Esta medida deve estar concluída até final de Dezembro de 2009. 

Recolha Periódica de Informações 

Anualmente devem proporcionar-se oportunidades para que todos possam transmitir as 

suas opiniões, tanto em relação ao futuro, como da experiência com as mudanças ocorridas. 

O Director e os seus colaboradores mais próximos devem, posteriormente, disponibilizar 

tempo para poder ouvir directamente todos os que queiram complementarmente, desta 

forma, expressar opinião sobre a FMUC. 

Com esta medida, estamos certos que será possível traçar, de uma forma mais real, as 

reestruturações necessárias, o cumprimento da organização consignada nos Estatutos e as 

possivelmente necessárias medidas correctivas (contratualização, responsabilização, 

formação, entre outras), para que cada colaborador da FMUC se sinta confortável e 

motivado no que é, e no que faz na Instituição. 

Seremos exigentes para todos, mas numa exigência de proximidade, que permita alertas 

quando desajustada, que estimule passos ainda maiores sempre que possível. 

Será sempre guardado tempo para receber Docentes, Investigadores, Trabalhadores não 

Docentes e não Investigadores e Estudantes que queiram dar contributos para melhorar a 

funcionalidade da Escola. 

Fomentar o Convívio 

Também entendemos desejável que existam anualmente três oportunidades de convívio 

informal na nossa Faculdade, para os quais esperamos que todos possam auxiliar na 

angariação, ou contribuição com patrocínios: 

Convívio de Primavera (espaço sardinhada); 

Convívio de Outono (espaço magusto); 

Convívio de Natal. 

O lema destes convívios é: Somos FMUC - vamos todos Aprender, Ensinar, Investigar e 

Conviver. 

De uma forma mais formal, entendemos útil a comemoração anual do Dia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra e a organização de um Congresso de Investigação, 

com periodicidade a estabelecer. 

Reestruturação e Regulamentação 

A nova organização da FMUC implica uma reestruturação que advém do cumprimento dos 

actuais Estatutos (diferente relação entre os órgãos de gestão, partilha do Presidente pelos 

Conselhos Pedagógico e Científico, criação de novos serviços e eventual extinção de 

outros). Como na maioria dos casos, haverá lugar à respectiva regulamentação, optamos por 
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não detalhar neste momento o que deva ser o funcionamento pormenorizado de cada 

órgão, ou serviço. Aliás, à semelhança do que já aconteceu com a Assembleia da Faculdade, a 

discussão dos regulamentos no seio do próprio órgão é muito importante para a respectiva 

eficácia funcional. 

Serviços Técnicos de Apoio à Gestão: perda de autonomia e mudança para o Pólo III 

No entanto, preocupa-nos em particular a regulamentação dos Serviços Técnicos de Apoio 

à Gestão. A FMUC dispõe, estatutariamente, de serviços técnicos de apoio à gestão para 

assegurar a prossecução dos seus objectivos e o exercício das competências dos seus 

órgãos, competindo a um Coordenador Executivo a sua supervisão e coordenação geral. 

A preocupação prende-se a dois aspectos distintos: o primeiro, a próxima futura entrada em 

funcionamento do Centro de Serviços Comuns da UC e a associada perda de autonomia 

financeira e administrativa pela FMUC e o segundo, a mudança para o Pólo III, no nosso 

entender, na totalidade, demasiado arrastada no tempo. 

O primeiro aspecto deverá ser crucial na transição 2010-2011, mas no nosso entender não 

faz sentido adiarem-se até essa altura as decisões a tomar. Julgamos muito mais útil que se 

possa desde cedo fazer uma mudança progressiva, apenas limitada pelo progresso prático 

que venha a ter o Centro de Serviços Comuns. É nossa intenção preparar a FMUC para que, 

a partir do segundo trimestre de 2010, se possa realizar a progressiva integração de 

estruturas e serviços da FMUC neste Centro. Os mais visados são os actualmente 

dependentes da Administração, particularmente as Divisões Académica, Financeira e 

Patrimonial e Administrativa. 

O segundo aspecto tem já nos próximos meses um ponto crucial: precisamente a mudança 

das Divisões agora referidas e Órgãos de Gestão da FMUC para o Pólo III. 

O principal problema resulta da eventual necessidade de mudança das Divisões, para alguns 

meses depois, voltarem a mudar e serem reestruturadas. Este processo depende 

fundamentalmente da solução que venha a ser encontrada para as instalações do Centro de 

Serviços Comuns, mas não nos parece que no Pólo III exista espaço suficiente para as 

respectivas instalações. Evidentemente que, no caso das instalações virem a ser, em 

definitivo, no Pólo I, faremos todos os esforços para que não exista uma mudança transitória 

das Divisões para o Pólo III e tão somente das desejáveis “estruturas de proximidade”. 

A mudança dos Órgãos de Gestão da FMUC, embora complexa, não nos coloca problemas 

particulares, dada a experiência anterior que tivemos com a coordenação da mudança para a 

Unidade 1. 

Apenas se nos oferece o comentário da necessidade de digitalização dos arquivos clássicos 

em papel, incompatíveis com o espaço existente na Unidade Central do Pólo. Este processo 



 

 51 

de digitalização documental pode ser rentabilizado ao criar-se um fluxo documental digital, 

conforme será em breve referido, a propósito da organização funcional da FMUC. 

Fica ainda a reflexão de os Órgãos de Gestão passarem a estar localizados no Pólo onde 

actualmente estão muito menos serviços e unidades curriculares. Isso vai implicar que a 

situação actual de correio interno e comunicações entre os Pólos I e III seja ainda mais 

onerada e complicada. Acresce salientar, que a melhoria desta situação não deverá ocorrer 

antes de 2012. 

Neste contexto, a criação de serviços técnicos de apoio à gestão deve ser progressiva, de 

acordo com as realidades temporais e as mudanças de instalações. 

Criação e Rentabilização de Espaços 

Ainda no contexto estrutural da Faculdade, pretendemos conseguir uma melhor utilização 

de alguns espaços já existentes e criar outros. Destacamos a criação de quatro espaços de 

encontro (especialmente vocacionados para docentes e investigadores, com informática 

básica, máquina de café/chá, água e informações sobre a vida na FMUC); um será localizado 

no edifício do Pólo I, outro no Pólo III, o terceiro será o “Espaço FMUC” nos HUC e o 

quarto na Medicina Dentária.  

Vitalizar o espaço do antigo bar, em colaboração com os estudantes, com máquinas de 

bebidas, infra-estruturas de projecção e de exposição, transformando-o numa área 

privilegiada de convívio e de exposição científica e artística dos trabalhadores docentes e 

não docentes da nossa Faculdade. Este espaço pode, ainda, ser utilizado pelas Tunas de 

Medicina e para a realização de eventos. 

Preparar, em colaboração com os estudantes, a abertura de uma reprografia no Pólo III 

(Unidade 1), que será gerida pelo NEM, de acordo com protocolo a celebrar. 

Reestruturar a funcionalidade das instalações ainda existentes no Pólo I. Por exemplo, será 

muito mais funcional que os serviços, laboratórios e unidades curriculares sediadas no 3º 

andar (este andar é integralmente ocupado pela FMUC) possam associar-se para a partilha 

de recursos humanos, metodológicos e de infra-estruturas. 

Organização Funcional da FMUC e Mudança de Instalações 

Necessidade de criação de uma plataforma documental digital para que todos, mediante 

credenciais, possam ter acesso aos principais documentos da Escola. Assim, mesmo que 

existam problemas de comunicação por mail, ou por correio, sempre pode haver o acesso a 

todos os documentos, em qualquer local em que exista rede informática. 

Colocar em funcionamento uma Plataforma de Recursos Comuns no Pólo III, desenvolvendo 

um modelo de integração de estruturas funcionais neste Pólo, com base nas diferentes 

unidades orgânicas e de extensão cultural da Universidade de Coimbra aí existentes, em 
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íntima articulação com os estudantes, docentes e investigadores, e que seja um modelo 

piloto de desempenho optimizado de rede universitária. 

Regulamentação e Qualificação do Mérito 

Serem claros os regulamentos, que devem ser aplicados de forma pragmática pelos sistemas 

normais da administração. As eventuais excepções às regras devem ser analisadas não no 

contexto da reclamação individual, mas no sentido de posteriormente melhorar os 

regulamentos. 

É fundamental produzir bons regulamentos para terem eficácia e permitirem uma melhoria 

funcional quotidiana. Não se quer regulamentar para criar obstáculos, quer-se regulamentar 

para que todos conheçam as formas de funcionamento da Instituição e as cumpram. 

Devem ser claras e objectivas as formas de qualificar o mérito, e ainda que se possa 

perceber a necessidade da exigência de mérito poder ser menos elevada numa fase de 

mudança, não são possíveis situações que não cumpram os critérios de exigência existentes. 

Descentralização e Responsabilização 

É muito importante descentralizar os processos do dia a dia nos grupos e equipas de 

trabalho, responsabilizando-os pela autonomia que lhes seja outorgada. 

Para que a responsabilização funcione é necessário estruturar as equipas para poderem ter 

no seu âmbito de acção a maior parte dos processos de decisão (o que cria rapidez e 

eficácia dos processos, com muito menos burocracia). 

Criar condições para que o desempenho positivo das equipas se reflicta em benefícios 

directos para o grupo. Por exemplo, a angariação de financiamento deve permitir ao grupo 

que o angariou uma liberdade substantiva da utilização desse financiamento, ainda que 

sempre balizado pelas boas práticas de gestão e pelas regras de transparência económica. 

Relação Interinstitucional 

Finalmente, na organização da Faculdade, consideramos vital que rapidamente o 

“isolacionismo” que temos vindo a sentir, se transforme em fortes ligações a outras 

instituições nacionais e internacionais, num saudável convívio gerador de ideias, 

oportunidades e parcerias. 

Pelo que representam na Saúde e na Investigação, e por aquilo que consideramos uma 

“janela de oportunidade”, destacamos as necessárias parcerias directas com os HUC e o 

CNC. Desejamos que a Faculdade de Medicina possa vir a ter um relacionamento fraterno e 

cooperativo com estas instituições, o que, em nosso entender, representará uma mais valia 

assinalável para o ensino e a investigação em Coimbra. 
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É com os HUC que pode ser garantida uma parte substancial do ensino da medicina nos 1º e 

2º ciclos e que é possível levar a cabo uma verdadeira investigação translacional, tanto do 

laboratório para o doente, como do doente para o laboratório. 

Para que tal aconteça de uma forma optimizada é necessário que a FMUC esteja e se sinta 

nos HUC e que estes participem e sejam reconhecidos pela FMUC, como parceiros 

privilegiados. Por isso, consideramos prioritária e simbólica a abertura pedonal entre o 

campus do Pólo III e o dos HUC. 

A forma de relacionamento formal entre as duas instituições, através da Comissão Mista, 

carece de reforma legislativa. Em nosso entender, poderá ser constituída uma comissão 

plural (embora limitada), que englobe Membros dos Órgãos de Gestão, Personalidades 

directamente envolvidas nos processos de ensino e investigação de ambas as instituições, o 

Presidente do Conselho de Administração dos HUC e o Director da FMUC. 

Esta comissão, baseada num protocolo a desenvolver, terá a missão de criar estratégias, 

sinergias e encontrar soluções para uma actividade conjunta, especialmente formativa e de 

investigação, de excelência. A função desta comissão deverá ser permanente e não apenas 

ocasional, orientando as melhores práticas de cooperação interinstitucional. 

No que diz respeito directamente ao ensino clínico, poderá ser uma ajuda importante a 

constituição de grupos, de acompanhamento específico de cada ano curricular 

(nomeadamente dos 4º, 5º e 6º anos). Para além dos Responsáveis pelas respectivas 

Unidades Curriculares e de Docentes da FMUC, deveriam constituí-los Hospitalares com 

intervenção no ensino, Estudantes e Representantes das estruturas tutelares dos HUC e da 

FMUC. Estes últimos fariam, sempre que necessário, a desejável ponte de ligação entre a 

esfera de decisão e a esfera da prática no terreno. 

Em relação ao CNC, queremos assumir os compromissos que se encontram consignados 

nos protocolos desenvolvidos entre a UC e este Laboratório Associado. O elevado patamar 

de qualidade em investigação e a proximidade de interesses científicos e tecnológicos entre 

o CNC e a FMUC só podem estimular a realização de uma parceria funcional, devidamente 

protocolada, entre as duas instituições. 

A partilha de instalações, de recursos tecnológicos e humanos, o desenvolvimento de linhas 

de acção comuns serão, seguramente, uma forte alavanca na produção científica e na 

optimização de recursos. 

Aliás, algumas situações que já representam uma parceria, ainda que relativamente informal, 

como é o caso do Biotério da FMUC, e da presença e responsabilidade de Investigadores da 

FMUC em projectos desenvolvidos pelo CNC e vice versa, têm demonstrado claramente o 

interesse destas iniciativas, que só pecam por não terem sido, de há muito, mais 

abrangentes.  
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Estratégia de Futuro 

Criar um grupo de trabalho na FMUC, constituído por “Key Partners” que possam 

estabelecer um Programa de Acção e Objectivos Estratégicos a médio e longo prazo, na 

visão de uma Faculdade daqui a 10 - 20 anos. 

Projectar e preparar uma liderança a médio prazo, estruturando na Escola condições de 

preparação de futuros líderes, para que daqui a alguns anos existam quadros na FMUC que, 

pelo seu carácter, pela sua visão da Faculdade, pelo conhecimento adquirido, pela formação 

específica obtida, possam vir a constituir uma nova geração de pessoas com alta preparação 

directiva e de liderança, sintonizados com as realidades e ambições da FMUC. 

 

PE 6 - Financiamento e Reorganização Financeira 

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra atingiu uma dimensão crítica, que 

exige uma responsabilidade acrescida na área financeira. Basicamente, espera-se que possa 

contar com um financiamento global de 17.548.000! e estrutural de 16.322.339! para 2010, 

sendo 10.711.680! atribuídos pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES) para funcionamento. 

As despesas com remunerações certas permanentes (correspondentes a cerca de 540 

postos de trabalho) estimam-se em 11.704.566! (atingindo 109% do financiamento atribuído 

pelo MCTES, e equivalendo a uma necessidade de uma aplicação significativa de receitas 

próprias em remunerações). Acrescem ainda os compromissos com a Segurança Social, que 

se estimam em 1.492.881!. 

Se ainda acrescentarmos as despesas inevitáveis com o funcionamento das infra-estruturas, 

especialmente energia eléctrica, gás, água, comunicações (bastante dilatadas, atendendo ao 

facto de a FMUC estar actualmente a utilizar edifícios nos Pólos I e III), chega-se à conclusão 

que a capacidade de investimento da Faculdade dificilmente ultrapassa os 500.000!. 

Reorganização Administrativa e Financeira 

Há portanto que reorganizar o funcionamento, promover a boa gestão dos recursos 

existentes e potenciar a captação de mais financiamento. Não é nosso objectivo imediato 

poupar nas pequenas coisas, especialmente se para tal for necessário desencadear um 

enorme esforço de recursos humanos (não consideramos útil que através de inúmeros 

orçamentos e propostas se possam poupar alguns euros, quando acabamos por gastar 

muitos mais no tempo pago aos funcionários e, para além de tudo, desgastamos quem, 

habitualmente com urgência, precisa dessas pequenas coisas). Assim, não é possível haver 

motivação nem competitividade. 

O nosso objectivo é canalizar os actuais recursos para o essencial e estratégico, 

dinamizando uma gestão moderna que consiga sinergias e partilhas, por forma a rentabilizar 



 

 55 

o financiamento. Propomo-nos, ainda num biénio, conseguir aumentar as receitas próprias 

com prestação de serviços em 20% e com formação de pós-graduação e 3º ciclo em 50%, o 

que neste caso equivale, genericamente, a duplicar a oferta formativa. Neste pressuposto, 

espera-se que a retoma económica seja uma realidade, sem a qual será difícil atingirmos o 

nosso objectivo. 

Considerámos nas fraquezas da FMUC a burocracia e a centralização excessiva, pelo que 

implementaremos de imediato uma administração com autonomia repartida e 

descentralizada, com responsabilização directa nos respectivos interlocutores. De uma 

forma geral, pretendemos “contratualizar” com cada “Responsável” (seja um Regente de 

uma unidade curricular, seja um Coordenador de investigação, ou alguém a quem tenha sido 

confiado um projecto, ou uma actividade) um montante de financiamento, que lhe será 

atribuído para gerir. Tentaremos implementar incentivos à boa gestão, que será 

acompanhada e auditada para garantir o necessário enquadramento nas normas aplicáveis. 

Promoveremos concursos gerais com fornecimento contínuo dos consumíveis habituais, no 

sentido de economia de escala e a agilização de compras específicas e das naturalmente 

urgentes. 

Pretendemos regulamentar este tipo de gestão descentralizada, de uma forma simples e 

facilmente aplicável à grande maioria das situações. A avaliação por indicadores transversais 

de alguns parâmetros económicos e de realização permitirá saber a eficácia e mais valia 

destas iniciativas de gestão descentralizada.  

Vamos propor um sistema de gestão integrada que permita novos indicadores de 

“governance”. Estamos particularmente interessados em perceber transversalmente quanto 

as coisas custam e não apenas a referenciação a centros de custos que só dão informações 

verticais. Perceber o que custa a investigação, o ensino, o apoio técnico. Identificar as 

despesas por cada componente envolvida numa actividade, ou projecto (equipamentos, 

funcionalidades, edifícios, pessoas). 

Teremos assim uma “apreciação celular” da despesa, tornando-se evidente para cada 

responsável, dentro do processo que administra, a origem da despesa e podendo ter a 

capacidade de, num conceito transversal e envolvente, poder compará-la com a de outros 

processos. Por exemplo, fica mais dispendioso o ensino em Medicina, ou em Medicina 

Dentária? Que componentes (recursos humanos, equipamentos, consumíveis, outros) têm 

maior peso financeiro? Que ano curricular leva a maior investimento? 

As respostas a estas perguntas podem, tanto quanto pensamos, ser de uma enorme valia 

para decisões e estratégias futuras, num conceito de competitividade e gestão optimizada. 

Esperamos que as acções sobre a despesa levem a uma melhor aplicação das receitas, 

produzindo-se mais e melhor, mas não estamos convencidos que possam vir a reduzi-la, pelo 
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que se torna indispensável aumentar o financiamento. Ora, uma fonte de financiamento que 

depende sobretudo da actividade da FMUC é a das receitas próprias, que já abordamos na 

área de pós-graduação e de prestação de serviços, na expectativa de um aumento 

significativo. Temos como ambição que nos próximos seis anos a nossa Faculdade tenha 

tantos, ou mais, alunos de doutoramento e de pós-graduação, como de 1º e 2º ciclos e ser 

um centro de atracção nacional e internacional em linhas de investigação e mobilidade 

docente e estudantil. 

A possibilidade de auferirmos de donativos de Fundações, Associações, ou a título individual, 

será sempre considerada como uma mais valia que a FMUC deve reconhecer e acarinhar. 

Mas também identificamos, na estratégia do aumento de parcerias com empresas, com a 

indústria, algum aporte financeiro interessante, citando, das já anteriormente contactadas, a 

indústria do calçado, vestuário e têxteis (ergonomia, novas fibras, reacções alérgicas), 

indústria alimentar (nutracêuticos), farmacêutica e cosmética (desenvolvimentos específicos, 

como em Oftalmologia) e reagentes laboratoriais (desenvolvimento de produtos e 

aplicações). 

A criação do Laboratório de Bioestatística e Informática Médica, fundamental para apoio aos 

projectos de investigação e trabalhos académicos, levará à capacidade de produção de 

serviços especializados (trabalhos científicos, ensaios clínicos, etc.) que podem ser 

rentabilizados. 

O desenvolvimento de uma estrutura, ainda que provisória e em colaboração com o Centro 

de Serviços Comuns da UC, para angariação de financiamento de projectos, especialmente 

de grande dimensão, espera-se que venha a aumentar as fontes de financiamento para 

investigação científica. Aliás, estimularemos todos os intervenientes directos em investigação 

a desenvolverem esforços para conseguir financiamento. Este estímulo passa pela 

possibilidade de utilização de uma percentagem muito significativa (em princípio 80%) dos 

financiamentos por gestão directa, descentralizada, evidentemente que respeitando os bons 

procedimentos da administração pública. 

Estaremos sensíveis, no caso de, apesar de todos os esforços de agilização e simplificação 

financeiras e administrativas, surgirem dificuldades para o bom funcionamento do ensino, ou 

da investigação, tomar iniciativas que possam ultrapassar as dificuldades. 
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G - Comentário Final 

Finalmente, queremos enfatizar que os objectivos a médio e longo prazo devem ser 

cuidadosamente desenvolvidos em equipa, como anteriormente se referiu, acompanhados 

pela preparação de lideranças e tendo em atenção que os desígnios do ensino, da 

investigação, do posicionamento do ensino superior irão por certo mudar substantivamente 

(modernizando-se, actualizando-se modificando-se, perante novas realidades, modas, 

pressões, necessidades e vontades das sociedades). Por isso, é muito difícil perceber 

antecipadamente (para daqui a 10-20 anos) qual a melhor posição e atitude para enfrentar 

estes desafios. 

No entanto, um princípio nos parece seguro e certo: se traçarmos caminhos para que a 

FMUC possa ser sempre, em qualquer altura, uma Faculdade com bom financiamento, com 

boas estruturas e uma Escola Universitária com óptimos recursos humanos, com projectos 

de trabalho reconhecidos, modernos, dinâmicos e de aplicação prática, se for uma Faculdade 

respeitada e ligada a redes científicas e de ensino, claramente a FMUC estará sempre em 

condições de liderar, de encontrar o seu caminho, aumentar o seu prestígio, ser referencial 

em excelência e qualidade. 

A tudo isto deve acrescentar-se uma vontade permanente de liderança, em que sempre se 

identifiquem pessoas devidamente formadas, preparadas na vivência das realidades, que 

conheçam bem a FMUC, para liderar, para fazer uma gestão de excelência, para encontrar 

os melhores caminhos que se adaptem aos desafios que permanentemente irão surgir. 

Desejamos contribuir para que tal aconteça na nossa Faculdade. 
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Cronograma Sumário das Principais Actividades, Acções e Projectos 

Descrição 2010 2011 A 6 anos A Longo Prazo 

Melhorar a comunicação interna e externa (meios electrónicos e 
impressos) e a participação directa dos colaboradores nos 
processos de análise e decisão 

    

Criar programas de análise e avaliação financeira por área 
funcional e divulgação dos resultados 

    

Desenvolver regulamentos internos (pedagógicos, de 
procedimentos, etc.) e protocolos de actuação (eventos, 
acontecimentos) 

    

Criação de Rede com Escolas Médicas Nacionais e Internacionais     

Desenvolver uma Geminação com uma Faculdade Europeia de 
Prestígio 

    

Participação na Construção de Novas Universidades     

Inventário e Caracterização da Capacidade Científica na FMUC     

Abertura de Concursos Internacionais para Investigadores     

Reforço dos Núcleos de Investigação de Excelência     

Definição de Áreas Prioritárias em Investigação     

Consórcios de Investigação     

Regulamentação das Plataformas Tecnológicas     

Identificação de Recursos Tecnológicos na Área de Coimbra     

Procura de Fontes de Financiamento     

Valorização das Sinergias nas Equipas Científicas     

Avaliação Estruturada e Envolvente da Reforma de Bolonha na 
FMUC 

    

Adaptação Optimizada da Reforma de Bolonha para 2010-2011     

Aumento da Oferta Educativa     

Investimento em Programas de 3º Ciclo e de Pós-doutoramento     

Criação de uma equipa, em colaboração com a UC, especializada 
em higiene, segurança e saúde no trabalho, adaptada às 
especificidades da FMUC e do Pólo III da UC 

    

Identificar, em colaboração com a UC e com os HUC, instalações 
no Pólo III, ou na sua envolvente, que permitam um alojamento 
referencial para investigadores e professores visitantes 

    

Processo de Avaliação Interna da FMUC     

Processo de Avaliação Externa da FMUC     

PE 1 - Área de Medicina Dentária (AMD)     

PE 2 - Excelência no Ensino     

PE 3 - Excelência na Investigação e Desenvolvimento     

PE 4 - Visibilidade da FMUC     

PE 5 - Vida e Organização na FMUC     

PE 6 - Financiamento e Reorganização Financeira     

Período de execução 

Período de resultados consequentes 

Período de execução e de resultados consequentes 



Manuel Amaro de Matos Santos Rosa
Candidatura a Director da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Curriculum Vitae Resumido
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MANUEL AMARO DE MATOS SANTOS ROSA, 57 anos 

Natural de Coimbra, Freguesia de Stº António dos Olivais 

 

Trajecto Académico 

Licenciou-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com 16 

valores, em 1975, e doutorou-se pela mesma Faculdade em 1989 (Dissertação de 

Doutoramento, intitulada “Análise da Intervenção do Inibidor Alfa-1 das Proteases nas 

Respostas Inflamatória e Imunitária - Estudos na População Portuguesa”) em Ciências 

Médicas, 3º Grupo de disciplinas, especialidade de Patologia Geral (Imunologia), por 

unanimidade, com distinção e louvor. 

Iniciou a Carreira Docente na Faculdade de Medicina em 1974, ainda como aluno, 

desempenhando as funções de Monitor, tendo posteriormente assumido os cargos de 

Assistente Eventual (1979) e de Assistente (1981). 

Exerceu as funções de Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra de 1989 a 1991, como Regente da Disciplina de Imunologia. 

Foi, desde 1992, Professor Associado do 4º Grupo de Disciplinas (Imunologia), Regente das 

Disciplinas de Imunologia das Licenciaturas de Medicina e de Medicina Dentária, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e Director do Instituto de Imunologia. 

Prestou provas para obtenção do Título de Agregado em Medicina do 3º Grupo, Subgrupo 

de Imunologia, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em 1999, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

É, desde 2004, Professor Catedrático do 4º Grupo de Disciplinas (Imunologia) e foi Regente 

das disciplinas de Imunologia das Licenciaturas de Medicina e de Medicina Dentária, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, até 2007. Actualmente, é Regente da 

Unidade Curricular de Imunologia do Mestrado Integrado em Medicina.  

 

Actividades Principais 
 

Colaborador e Director do Centro e Instituto de Imunologia 

Membro do International Advisory Committee (1986) do “Groupe d'Etude et de Recherche 

sur les Marqueurs de l'Inflammation” (GERMI). 

Em 1988, por convite do “Community Bureau of Reference” da “Comission of the European 

Communities - Directorate General for Research, Science and Development” desenvolveu e 

dirigiu o projecto “Quality Control on Specific Proteins”. O resultado deste projecto 

culminou com a criação de um padrão europeu de calibração proteica, ainda hoje 

referenciado (CRM 470). Neste âmbito, representou Portugal no “Transfer Protocol for 
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Plasma Proteins” a partir de Maio de 1990, em ligação directa com a Universidade de Leeds 

- Reino Unido. 

Foi convidado, em Julho de 1998, a fazer parte de um grupo restrito de elementos científicos 

para um “joint effort with the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) - 

Committee on Plasma Proteins (C-PP)”, no sentido de se viabilizar a calibração internacional 

das subclasses de IgG, a partir do padrão proteico CRM 470, integrado no “The 

Measurement Testing Programme of the EC - IgG subclasses”. 

Em 1991 foi responsável pela instalação no Centro de Imunologia de um equipamento de 

citometria de fluxo e “cell sorting”, até então inexistente em Coimbra e um dos primeiros 

em Portugal. A partir de 1992, após a consolidação da prática de citometria de fluxo em 

estágios internacionais, criou um novo Sector de Imunocitometria, que viria a constituir o 

actual Laboratório Central de Citometria da FMUC, que dirige. 

Colaboração com o “Centre Hopitalier du Luxembourg”. Em Janeiro de 1993 iniciou uma 

colaboração científica entre este Centro e o Centro de Imunologia, para a qual se 

estabeleceu um protocolo, que levou à atribuição de uma bolsa de estudo e a várias 

colaborações científicas e acções de formação. Posteriormente, e até ao ano de 2005, 

manteve-se uma colaboração técnico-científica, especialmente na área de autoimunidade. 

A partir de 2000 - 2001 associou o “cell sorting” tradicional por citometria de fluxo ao 

magnético (“AutoMacs”), o que melhorou significativamente o rendimento global das 

separações celulares e permitiu, com carácter pioneiro em Portugal, as primeiras tentativas 

de detecção de células fetais no sangue materno (diagnóstico pré-natal não invasivo). 

Durante muitos anos desenvolveu uma colaboração próxima com o Serviço de Medicina 

Intensiva dos Hospitais da Universidade de Coimbra, que veio a culminar, em 2001 - 2004 na 

definição de processos de avaliação de parâmetros inflamatórios e imunitários específicos. 

Este trabalho teve uma enorme receptividade nas equipas de cuidados intensivos, muito em 

particular da sepsis, tendo sido organizados cursos e reuniões científicas, com âmbito 

nacional e internacional, e fundamentado uma tese de doutoramento em fase de conclusão. 

Foi proponente de um projecto sobre Fisiopatologia do Envelhecimento, projecto 

multidisciplinar (em particular Bioquímica, Imunologia e Fisiopatologia) para o estudo 

longitudinal do envelhecimento na população portuguesa, subsidiado pelo Programa Saúde 

XXI, e sendo responsável pela área de Imunologia (2003 - 2006). 

Desde os anos 70, até à actualidade, tem desenvolvido uma estreita colaboração com o 

Serviço de Pneumologia dos HUC e o Centro de Pneumologia, através de dezenas de 

projectos e protocolos laboratoriais adaptados a situações clínicas particulares (investigação 

translacional), como por exemplo, a avaliação da resposta imunoinflamatória do pulmão 

profundo à terapêutica anti-retroviral de alta eficácia na infecção pelo HIV. 
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Foi, e é responsável por diversos projectos de investigação científica e colaborador científico 

em diversos grupos e entidades, nacionais e internacionais. 

Organizou dezenas de cursos de Imunologia, nacionais e internacionais, e participou na 

organização e estruturação científica de diversas reuniões, nacionais internacionais. 

Fez dezenas de formações em Imunologia e formações específicas em citometria de fluxo e 

confocal (Universidades de Salamanca, Leiden, Saint Etienne e Okemos - Michigan), nas áreas 

de aplicação clínica e de desenvolvimento metodológico. 

Nos últimos anos, tem-se ocupado, em especial, da investigação relacionada com a activação 

e comunicação celulares, particularmente através de estudos de citocinas e de marcadores 

de membrana celular, para além do desenvolvimento do programa de controlo de qualidade, 

e do estudo da evolução e modulação da resposta imunitária com a idade, o stresse (psico-

neuro-imunologia) e a nutrição. 

Tem também dispensado especial atenção ao estudo imunológico de doentes em estado 

crítico e à relação da imunologia com o envelhecimento humano. 

Apresentou 523 trabalhos científicos, grande parte deles como primeiro autor, e diversos 

em reuniões internacionais. 

Proferiu 236 conferências em reuniões nacionais e internacionais, especialmente centradas 

na intervenção imunológica em fisiopatologia humana. 

Publicou cerca de 300 artigos de divulgação e trabalhos científicos, alguns dos quais em 

revistas internacionais. 

Escreveu 12 capítulos de livros, dos quais se destaca "Cytokines" in Tietz Textbook of 

Clinical Chemistry, W.B. Saunders Company, 1998 e 2004. 

É docente da área de Imunologia de diversos Cursos de Mestrado e de Pós-Graduação na 

Universidade de Coimbra e noutras Universidades Portuguesas. 

Orientou 13 Teses de Doutoramento, algumas delas com componentes clínicas de 

especialidade, como de Obstetrícia, Ortopedia, Nefrologia, Alergologia e Pneumologia. 

Prémios 

Foi distinguido com dez Prémios Científicos, o primeiro em 1980 e o último entregue em 

Dezembro de 2008 (Prémio Robalo Cordeiro - AER/GSK 2007, que foi atribuído ao 

trabalho “Nanoradioliposomes molecularly modulated to study the lung deep lymphatic 

drainage” dos autores M Filomena Botelho, M Alcide Marques, Célia Gomes, Augusto Silva, 

Vasco Bairos, M Santos Rosa, Antero Abrunhosa e JJ Pedroso de Lima). 

Foi considerado o “Melhor Docente do 2º Ano”, prémio atribuído, em 2002, pelos Alunos 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 
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Sociedades a que pertence 

• Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória (SPPR). 

• Sociedade Portuguesa de Imunologia (SPI). 

• Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC). 

• Sociedade Portuguesa de Bioquímica (SPB). 

• Clinical Immunology Society (CIS). 

• Internacional Society for Analytical Cytology (ISAC). 

• European Respiratory Society (ERS). 

• American Association for Clinical Chemistry (AACC), e das subdivisões de Molecular 

Pathology e Nutrition (AACCMoPa, AACCNu). 

• Sociedade Ibérica de Citometria (SIC). 

• Mediterranean Club for Burns and Fire Disasters (MBC) - Member of the International 

Federation. 

• Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR) 
 

Membro do Conselho Directivo da FMUC 

Tomou posse do cargo de Vice-Presidente do Conselho Directivo a 5 de Maio de 1999, 

tendo permanecido neste Conselho até ao momento actual. 

Para além da actividade quotidiana como Vice-Presidente do Conselho Directivo, e da 

responsabilidade directiva, sempre que lhe foi atribuída delegação de competências pelo 

Presidente do Conselho Directivo, participou e representou a FMUC em diversas comissões 

nacionais e internacionais, júris de concursos de recrutamento e promoção de recursos 

humanos, cerimónias da Universidade e eventos externos à Universidade. Ainda teve a seu 

cargo outras responsabilidades, das quais se destacam: 

Membro do Júri do Concurso Público para Elaboração do Projecto do Edifício da Biblioteca 

do Pólo das Ciências da Saúde, da Universidade de Coimbra (2000 - 2001). 

Coordenador e Relator do Grupo de Trabalho sobre “General Context & Environment” da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, integrado num processo de auto-

avaliação / reavaliação das Faculdades de Medicina Nacionais, coordenado pelo Grupo de 

Missão para a Saúde (Julho a Outubro de 2001). 

Proposta, coordenação e acompanhamento das obras de beneficiação do Biotério da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), das áreas Financeira e 

Patrimonial, Secretariado e Arquivo, Vencimentos e Recursos Humanos, Tesouraria, do 
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Núcleo de Estudantes de Medicina, Reabilitação do edifício da FMUC no Pólo I, criação das 

Instalações do Departamento de Educação Médica, Conselho Pedagógico e Divisão 

Académica. 

Responsável pela colaboração da FMUC para a efectivação de condições de segurança, na 

possibilidade de potenciais ameaças químicas e biológicas, particularmente de agentes NBQ, 

através do Delegado Distrital do Serviço Nacional de Protecção Civil (23 de Outubro de 

2001). 

Colaboração na área de segurança com o Gabinete Técnico da Reitoria da Universidade de 

Coimbra e actual DGEEI (Divisão de Gestão de Edifícios Equipamentos e Infra-estruturas). 

Responsável pela organização e condução do processo de intenção de autonomia 

administrativa e financeira da FMUC, apresentado ao Magnífico Reitor da Universidade de 

Coimbra (2001-2002). 

Avaliação da situação ambiental na FMUC e coordenação, em conjunto com o Prof. Doutor 

Salvador Massano Cardoso, das actividades para execução das medidas recomendadas 

contra a poluição ambiental nas instalações da Faculdade. Este processo foi considerado 

completamente cumprido e adequado pelas entidades competentes (2002-2003). 

Responsável (Comissão de Coordenação) pelo “Roll-Out Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra (Novabase) - SAP” (Contabilidade Geral, Contabilidade 

Orçamental, Gestão de Imobilizado e Contabilidade Analítica), com início em 12 de 

Novembro de 2002. 

Coordenador responsável de um “Gabinete de crise”, a propósito das dificuldades inerentes 

ao processo de autonomia da Faculdade (2002). Acompanhamento directo e quotidiano das 

equipas administrativa, financeira e académica no processo de autonomia.  

Presidente do Júri para o Concurso para Cargos Dirigentes (Secretário da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra), de acordo com a informação do Presidente da 

Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para os Cargos Dirigentes, de 

27 de Junho de 2002. 

Responsável pela implementação da página WEB da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra (até então praticamente inexistente e que ficou disponível no final de 2003). 

Coordenação e distribuição de áreas para o projecto da Sub-Unidade 2 da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra (2003-2004), no Pólo das Ciências da Saúde (Pólo III). 

Acompanhamento dos trabalhos no Programa Preliminar da Unidade Central e da Biblioteca 

do Pólo das Ciências da Saúde da Universidade e representação do Conselho Directivo nas 

respectivas reuniões (2003-2004). 
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Cerimónia de assinatura do Acto de Consignação do Edifício da Sub-Unidade 1 (Pólo das 

Ciências da Saúde) da Faculdade de Medicina (27 de Março de 2003). 

Membro do Conselho de Administração da Faculdade de Medicina (a partir de 21 de Janeiro 

de 2003 e até à actualidade). 

Responsável, para efeitos de coordenação de actividades do Projecto Campus Virtual da UC, 

em que a Faculdade de Medicina foi a primeira a colocar a rede “wireless” a funcionar nos 

anfiteatros, bar e átrios, e que viria a permitir a integração da FMUC no WEB on Campus da 

Universidade de Coimbra (Janeiro de 2004). 

Propostas de iniciativas de responsabilização dos estudantes (Núcleos de Estudantes) para 

tarefas de colaboração com a FMUC. Uma das primeiras foi a de gestão dos cacifos, 

delegada no presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina (Fevereiro de 2004). 

Proposta da criação, aprovada pelo Conselho Directivo, em Março de 2004, do Gabinete 

Editorial e de Relações Públicas, de que lhe foi confiada a direcção. 

Proposta de um protocolo adicional com a Caixa Geral de Depósitos que permitiu equipar a 

designada “Sala de Informática Caixa Geral de Depósitos”, espaço recuperado para a 

utilização no ensino médico e em formações especializadas, inaugurada no dia 14 de Julho de 

2004. 

Membro da Comissão de Avaliação da Faculdade de Medicina no âmbito do SIADAP, e de 

um grupo de trabalho para definir os critérios gerais do modelo de avaliação (Dezembro de 

2004). 

Delegação de responsabilidade para a análise das possibilidades de colaboração com a 

“Normédica – Feira da Saúde” e “Ajutec – Feira Internacional de Ajudas Técnicas e Novas 

Tecnologias para Pessoas com Deficiência”, que se realizaram na Exponor, de 22 a 25 de 

Setembro de 2005, com ampla participação da FMUC, de que foi coordenador. 

Foi nomeado para o cargo de Tesoureiro da ACIMAGO, dando cumprimento ao estipulado 

nos respectivos estatutos (Novembro de 2005). 

Estabeleceu e coordenou o projecto de mudança para o Pólo III, que implicou a 

inventariação, a logística de mudança e a harmonização das actividades lectivas, de 

investigação e de prestação de serviços à comunidade, evitando ao máximo prejuízos 

funcionais (Fevereiro de 2006). 

Em Abril de 2006 apresentou um plano de comemoração dos cinquenta anos de inauguração 

do actual edifício da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (dia 29 de Maio), 

que incluía o Projecto de Memória Futura da FMUC no Pólo I. 

Apresentou uma proposta de protocolo a estabelecer com o Centro de Neurociências de 

Coimbra (Abril de 2006). 
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Membro da Comissão Instaladora do PET-CTNAS composta pelos Professores Doutores: 

João Pedroso Lima, Manuel Santos Rosa, Filipe Caseiro Alves e Adriano Rodrigues, e 

membros indicados pelas Faculdades de Farmácia e Ciências e Tecnologia (Abril de 2006). 

Proposta para a realização de obras no Biotério do Pólo III, situado no edifício do IBILI. A 

este propósito sugeriu, e foi aceite, que as obras permitissem uma funcionalidade mais ampla 

do Biotério, que servirá o Pólo III nos próximos anos (Junho de 2006). 

Nomeado para uma Comissão com vista à alteração do Regulamento da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, integrada pelos Professor Doutor Manuel Santos 

Rosa, Dra. Maria Helena Goulão, Dr. Flávio Reis, Dr. Luís Mesquita e o Aluno Pedro Cunha 

(Junho de 2006). 

Nomeado para a nova Comissão para Conservação do Acervo Histórico, integrada pelos 

Professores Doutores Poiares Baptista (Presidente), Alfredo Rasteiro, Manuel Santos Rosa, 

Branquinho de Carvalho e Dra. Teresa Alcobia (Junho de 2006). 

Nomeação pelo Conselho Directivo para Director do Biotério, no seguimento do pedido da 

Direcção Geral de Veterinária, relativamente à indicação da pessoa que ficaria responsável 

pelo Biotério da Faculdade de Medicina, de modo a ser atribuído o alvará de 

estabelecimento de criação e de utilização de animais (Setembro de 2006). 

Proposta de inventariação e registo fotográfico dos espaços devolutos após a mudança para 

as instalações do Pólo III, para posterior entrega destes espaços ao Magnífico Reitor da UC 

(Janeiro de 2007). 

Nomeado para a Comissão Organizadora do “Dia da Faculdade de Medicina”, que será 

integrada pelos Professores Doutores Manuel Santos Rosa e Maria João Rodrigues, Doutor 

Paulo Pereira e o Aluno Miguel Cabral (Novembro de 2008).  

Apresentou um projecto de colaboração da FMUC, na representação externa unificada da 

Universidade de Coimbra, nas principais mostras/feiras de educação nacionais (Janeiro de 

2009). 

Nomeado, como representante do Conselho Directivo, para o acompanhamento do 

processo de Acreditação do Laboratório de Microbiologia das Águas do Instituto de Higiene 

e Medicina Social (Março de 2009). 

Proposta de medidas de prevenção e controlo da gripe A. Neste contexto, considerou que 

seria oportuno colocar doseadores de gel desinfectante junto dos terminais de controlo 

biométrico de assiduidade; bem como divulgar algumas informações pertinentes, relativas à 

gripe pandémica H1N1 (Julho de 2009). 
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Director da Biblioteca Central da FMUC (1996 - 2009) 

Remodelação da Biblioteca, criando uma sala de leitura com a capacidade para 70 

utilizadores, com exposição permanente de publicações periódicas e manuais. Criação de 

novos espaços para trabalho de grupo (35 lugares), de uma sala de informática (com 14 

computadores em rede/internet, permanentemente disponíveis para os utilizadores), 

gabinetes de leitura e de trabalho personalizado. Remodelação da zona técnica e de 

atendimento. Funcionamento ininterrupto da Biblioteca, das 9 às 20 horas. 

Extensão do horário de funcionamento ao período nocturno (20 às 23.45 horas), cerca de 

um mês antes das épocas de exames. 

Implementação progressiva da atitude “on line” nas publicações periódicas específicas da 

biblioteca, para além de ter aderido às bases de dados bibliográficas das principais 

plataformas de informação científica. 

Dinamização do Fundo do Livro Antigo, que tem merecido o maior interesse pelos 

utilizadores especializados, como está patente no comentário dirigido pelo Prof. Doutor 

João Rui Pita (Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e 

Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra), a propósito da reprodução do exemplar da Pharmacopea Lusitana, datada de 

1704: “...Aproveito para felicitar V. Exª pela magnífica organização e arranjo da Biblioteca Central da 

Faculdade de Medicina de Coimbra. Trabalhando eu no domínio da história da Farmácia e da história 

da Saúde em Portugal, sublinho o elevado valor que esta Biblioteca apresenta para as investigações 

históricas e a facilidade que existe na consulta das obras, fruto da riqueza do espólio, da óptima 

organização da Biblioteca e da competência dos seus profissionais...” (22 de Maio de 2001). Ou 

ainda do Presidente da Região de Turismo do Centro (António Vieira Lopes) a propósito da 

colaboração na reportagem levada a cabo pela Revista Japonesa KYO: “...Não podemos deixar 

de manifestar a V. Exª o nosso agradecimento pela sua inestimável colaboração na concretização da 

reportagem da equipa Japonesa...” (12 de Junho de 2000). 

Organização de um modelo funcional de biblioteca para o futuro. Este modelo esteve na 

base da preparação do programa funcional da Biblioteca das Ciências da Saúde da 

Universidade de Coimbra. 
 

Director dos Serviços Informáticos e de Audiovisuais (SIAV) 

Dinamização do Sector de Informática (novos servidores, equipa permanente de 

atendimento - “Help Desk” -, gestão e segurança da rede e criação de novas funcionalidades 

no conceito do utilizador. Apoio aos meios audiovisuais e produção de posters. 

Coordenação da Instalação, disponibilização de informações técnicas e manutenção dos 

recursos informáticos e de audiovisuais colocados nos edifícios do Pólo I, Pólo III, Medicina 

Dentária e área académica nos HUC. 
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Acompanhamento e apoio na implementação de novos “Softwares” da área financeira, 

administrativa e académica. Desenvolvimento de “Softwares” específicos. Responsabilidade 

na área informática das telecomunicações, controlos de acesso e biométricos e vídeo-

vigilância. 

Desenvolvimento de um catálogo de equipamentos informáticos, disponível na WEB, de 

acordo com a experiência de desempenho, fiabilidade e apoio técnico, que permite 

rapidamente a escolha de um equipamento (computadores, impressoras, projectores, etc.). 

Promoveu a inovação em processos de eficácia e transparência de funcionamento de 

serviços, como o caso do sistema de “tickets” nos Serviços Informáticos e de Audiovisuais. 

Este sistema permite, de uma forma simples e totalmente electrónica (via mail), iniciar um 

processo de pedido de apoio, ou reparação, que só é encerrado quando o utente o dá por 

terminado. Isto possibilita uma monitorização da eficácia de resposta e a catalogação dos 

“pedidos comuns”. 

Novas atitudes, como as demonstradas nos processos eleitorais da FMUC, permitindo 

vários locais de voto em simultâneo (distribuídos pelos vários edifícios onde há presença de 

eleitores), com verificação informática automática dos cadernos eleitorais e da situação de 

voto. 
 

Director do Gabinete Editorial, de Relações Públicas e Imagem (GERPI) 

Este Gabinete, de que foi proponente, tem como principais objectivos a divulgação das 

actividades desenvolvidas pela FMUC junto das entidades, organismos, indivíduos e público 

em geral. 

Apesar de contar com uma enorme limitação de recursos humanos (apenas um Técnico 

Superior), foi possível nos últimos dois anos reformular completamente a página WEB e a 

WEB on CAMPUS, o que trouxe enormes vantagens de visibilidade, imagem e facilidade na 

colocação de conteúdos. 

Esta reformulação tem estimulado a que vários serviços já disponham neste momento de 

uma página própria, administrada localmente, seguindo o grafismo e a forma anteriormente 

desenvolvida. 

Com a colaboração dos Serviços Informáticos e de Audiovisuais, tem vindo a criar um 

repositório fotográfico (no qual se poderão encontrar imagens históricas no processo de 

evolução da FMUC, a par de imagens da actualidade), bem como a produzir meios 

multimédia de divulgação da Faculdade. 

O GERPI representa a FMUC na Pró-Reitoria para a Cultura e no Gabinete de 

Comunicação e Imagem da Universidade de Coimbra (dependente da Vice Reitoria para a 

Qualidade e Inovação, Transferências do Saber, Comunicação e Identidade e Novos 
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Públicos). Nesta representação tem tido um papel activo, colaborando em diversas 

iniciativas (Agenda Cultural, Revista Rua Larga, Semana Cultural, Um dia na UC, Visitas de 

Estudo, Qualific 2008), algumas delas nacionais, como as mostras/feiras de educação. 

A colaboração, desde 2004, com o Centro de Estudos Ibéricos (como Coordenador 

Científico), na organização das Conferências Saúde Sem Fronteiras, nomeadamente na 

definição de temas ligados à saúde, destinados aos estudantes do ensino superior e à 

população em geral, despoletou a proposta de intervir no espaço comunitário envolvente, 

nomeadamente no desenvolvimento de temas e acções de literacia em saúde. 

Estabeleceram-se contactos com o Alto Comissariado para a Saúde e com o Centro 

Comercial Dolce Vita, que acolheram a proposta de parceira com entusiasmo. 

Anualmente organiza e divulga a Sessão de Acolhimento aos Novos Alunos, através da 

preparação do kit do caloiro, numa estratégia conjunta com os Núcleos de Estudantes, 

tendo uma colaboração semelhante na recepção aos estudantes de mobilidades, 

especialmente ERASMUS. 

Ainda tem tido um papel importante na organização e preparação de eventos, como o Dia 

da Faculdade e o Encontro de Natal. 
 

Director do Biotério 

O Biotério, mercê dos esforços desenvolvidos, possui alvará atribuído pela Direcção Geral 

de Veterinária, como estabelecimento de criação (para utilização interna) e de utilização de 

animais de laboratório (ao abrigo dos nº 27 e 36 da Portaria nº1005/93, de 23 de Outubro). 

As condições existentes no Biotério permitem a manutenção de condições ideais para o 

alojamento e produção de animais, de modo a garantir a reprodutibilidade, a 

comparabilidade, a possibilidade de fazer generalizações e, consequentemente, a validação 

científica da investigação experimental. 

Como funções principais destacam-se a produção interna de animais de laboratório para 

investigação e ensino, a produção e manutenção de modelos geneticamente modificados 

(colónias de ratinhos Tg e KO), o alojamento e manutenção de animais importados 

utilizados em projectos de investigação, a manutenção de ratinhos imunodeficientes e a 

manutenção de animais em regime experimental. 

Esta unidade especializada tem sido fundamental como estrutura de suporte e 

desenvolvimento da investigação e do ensino, em áreas de relevante importância: ciências 

biomédicas, neurociências, toxicologia, microbiologia e imunologia. 

Neste momento está em processo de expansão, tanto no Pólo I, como no Pólo III, havendo 

uma articulação funcional (directiva e administrativa), no sentido de optimizar os recursos 

humanos e estruturais. 
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Presidente da Comissão de Gestão da Biblioteca das Ciências da Saúde da UC (BCSUC) 

Tomou posse, em Janeiro de 2009, como Presidente da Comissão de Gestão da Biblioteca 

das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra (BCSUC). 

Esta responsabilidade, entendida como o corolário de vários anos de esforços para o 

desenvolvimento de grandes estruturas de informação nas Ciências da Saúde, representa um 

desafio e oportunidade de inovação no conceito funcional de Biblioteca. 

 

Formação em Direcção/Liderança 

Participação no Ciclo de Seminários “Os Desafios do Ensino Superior em Portugal”, 

promovidos pela Fundação Ilídio Pinho: “Globalização e Liberalização do Ensino Superior” 

(Porto, 19 de Novembro de 2002) e “Relação Universidade - Empresa” (Porto, 17 de Junho 

de 2003). 

Participação no Encontro “A Qualidade em Estabelecimentos do Ensino Superior. Exemplos 

de Boas Práticas”, que teve lugar a 15 de Novembro de 2007, no Auditório do Instituto 

Português da Qualidade, Caparica, promovido pela Comissão Sectorial para a Educação e 

Formação (CS/11), do Instituto Português da Qualidade (IPQ). O objectivo deste encontro 

foi o de divulgar boas práticas na área da Qualidade aplicada ao Ensino Superior, nas 

vertentes científica, pedagógica e da gestão e promover o debate sobre as diferentes 

perspectivas e lógicas, individuais ou institucionais, no desenvolvimento de sistemas de 

promoção e avaliação da Qualidade no Ensino Superior, de forma a aumentar a motivação e 

estimular a maior adesão das comunidades académica, científica e técnica. 

Participação no SAP Business Forum 2008, que teve lugar no dia 29 de Outubro de 2008, no 

Centro de Congressos do Estoril, e que foi exclusivamente dedicado à partilha das melhores 

experiências de gestão nas Organizações Públicas e Privadas que utilizam SAP. Esta iniciativa, 

que contou com a presença do maior especialista mundial de estratégia empresarial, Gary 

Hamel, representou uma oportunidade única para conhecer e descobrir de que forma novas 

ferramentas e atitudes poderão contribuir decisivamente para suportar as estratégias e 

operações da respectiva organização. 

 

Experiência Adquirida 

A experiência adquirida ao longo de 38 anos a colaborar na FMUC (iniciou trabalhos de 

investigação em Dezembro de 1971, no Instituto de Patologia Geral - Imunologia), de 35 

anos de actividade pedagógica e de 10 anos de actividade directiva, permitiu-lhe um 

conhecimento profundo da Faculdade de Medicina e do seu funcionamento e deu-lhe 

capacidade de reflexão para a resolução de problemas complexos. 

São exemplos de ter levado a bom termo a resolução de dossiers complexos: o caso da 

obtenção de alvará para o Biotério da FMUC e da respectiva remodelação e expansão para 
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o Pólo III, processo arrastado ao longo de anos e que levou à lamentável devolução de 

verbas muito significativas à FCT, por incumprimento do plano anteriormente estabelecido, 

e que se mostrou inviável; a Certificação de Laboratórios, recentemente o Laboratório de 

Microbiologia de Águas com total sucesso na acreditação; a mobilização, organização e 

acompanhamento do processo de mudança para o Pólo III; a responsabilidade directa na 

definição do desenho funcional para edifícios do Pólo III, especialmente da Biblioteca das 

Ciências da Saúde e da Unidade 2. 

Acumulou experiência e conhecimentos na reconstrução de áreas do edifício da FMUC 

(Direcção de Educação Médica, Divisão Académica, Conselho Pedagógico, Núcleo de 

Estudantes de Medicina, Biotério) e na preservação do património histórico da Escola. Ainda 

em áreas de segurança e qualidade ambiental, em colaboração com a Divisão de Gestão de 

Edifícios Equipamentos e Infra-estruturas da UC. 

Promoveu a inovação em processos de eficácia e transparência de funcionamento de 

serviços, como o caso do sistema de “tickets” nos Serviços Informáticos e de Audiovisuais. 

Ainda nestes Serviços, estimulou a economia de escala e optimização de recursos, com a 

elaboração de um catálogo de equipamentos informáticos, de acordo com características de 

fiabilidade e fácil assistência técnica. 

Tem experiência e atitudes pioneiras na criação de plataformas tecnológicas de estrutura 

aberta, através da proposta de criação de laboratórios centrais, em que há mais de dez anos 

o Laboratório Central de Citometria de Fluxo está disponível para toda a comunidade 

científica da FMUC, mas também de outras, como Faculdade de Farmácia, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, grupos externos de investigação, utilizando recursos humanos 

mínimos. 

Experiência na gestão de recursos humanos, particularmente no processo adaptativo que 

levou a FMUC a assumir a autonomia financeira e administrativa, criando de raiz as 

estruturas necessárias a este processo, organizando e motivando equipas, ultrapassando 

dificuldades, que se consubstanciou por um processo de autonomia de sucesso. 

Acompanhamento do estudo prévio e desenvolvimento de ideias no sentido da viabilização 

do Centro de Serviços Comuns da UC, particularmente no contexto de identificação de 

sinergias e escolha de tecnologias de informação que possam representar o melhor que há 

na prática de gestão universitária. 

Interlocutor activo por parte da FMUC nos últimos anos em praticamente todas as reuniões 

da Secção de Gestão e Planeamento do Senado, onde era preparado o dossier de gestão e 

planeamento a apresentar ao Senado, envolvendo o orçamento, os recursos humanos e as 

estratégias de financiamento. 
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Reconhecimento de ter um processo de liderança em projectos universitários, envolvendo 

várias unidades orgânicas como no caso da Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade 

de Coimbra (BCSUC), tendo-lhe sido atribuída a Presidência da Comissão de Gestão. 

Ainda experiência bem sucedida em actividades complementares na UC, como é o caso da 

actividade no Centro de Estudos Ibéricos, através da coordenação e realização de cinco 

Ciclos de Saúde sem Fronteiras, em colaboração com a Universidade de Salamanca e as 

diversas experiências colaborativas com Universidades Portuguesas e Estrangeiras. 

 

Outras Actividades 

Foi membro dos Órgãos Directivos da Sociedade Portuguesa de Imunologia (SPI). 

Foi membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina, como representante dos 

Assistentes e, mais tarde, dos Professores. 

 Foi e é representante do respectivo Grupo na Comissão Coordenadora do Conselho 

Científico. 

Foi representante do Conselho Directivo no Gabinete de Educação Médica da FMUC. 

Foi membro da Comissão destinada a Coordenar os Projectos de Desenvolvimento / 

Qualidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Foi proponente do Instituto de Estudo do Envelhecimento (IEE). Em 4 de Abril de 2001 

apresentou no Conselho Directivo uma proposta de criação de um Instituto multidisciplinar, 

dedicado ao estudo do envelhecimento. Posteriormente, tem vindo a colaborar na 

organização de projectos multidisciplinares capazes de fomentarem o estudo, pela Faculdade 

de Medicina da Universidade de Coimbra, do envelhecimento em Portugal. 

Foi proponente e é responsável pela formação de um Núcleo de Estudos de Radiação 

Electromagnética (NEREM) na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Participação no Conselho de Avaliação do SIADAP, na UC (a partir de 2005). 

Foi membro da Comissão Estatutária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

É membro do Grupo de Acompanhamento da Pandemia de Gripe na UC (GAPG - UC), 

fazendo parte do Núcleo Executivo, na dependência da Pró-Reitoria para o Plano de 

Contingência para a gripe A. 

 


