── 2 ──

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
2020
Lista de abreviaturas................................................................................................................... 5
Índice de Tabelas ........................................................................................................................ 7
Mensagem do Conselho de Administração ................................................................................ 9
1. Ensino e Investigação Científica............................................................................................ 15
1.1. Formação académica conferente de grau..................................................................... 17
1.1.1. Avaliação e Acreditação ......................................................................................... 18
1.1.2. Ciclos de Estudos Acreditados 2019/2020 ............................................................. 22
1.2. Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau ................................. 24
1.3. Desenvolvimento e organização da Investigação Científica ......................................... 28
1.3.1. Unidades Orgânicas de Investigação/Centros de Investigação das Universidades
Lusíada ............................................................................................................................. 29
2. Cultura .................................................................................................................................. 33
2.1. Editora ........................................................................................................................... 35
2.1.1. Revistas Lusíada ..................................................................................................... 40
2.1.2. Serviço de Atribuição de Identificadores Persistentes .......................................... 41
2.2. Centros de Conhecimento: Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e
Mediatecas ........................................................................................................................... 41
2.2.1. Arquivos ................................................................................................................. 42
2.2.1.1. Arquivo da Universidade Lusíada........................................................................ 42
2.2.1.2. Arquivo do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa (ISSSL) ...................... 44
2.2.1.3. Arquivo de Joaquim Paço d’Arcos....................................................................... 45
2.2.2. Bibliotecas, Centros de Documentação Europeia e Mediatecas ........................... 45
2.2.2.1. Aquisições ........................................................................................................... 45
2.2.2.2. Doações e Ofertas de Publicações ...................................................................... 45
2.2.2.3. Permuta de Publicações...................................................................................... 49
2.2.2.4. Base Lusíada ........................................................................................................ 50
2.2.2.4.1. Organização, tratamento e processamento da informação ............................ 50
2.2.2.4.2. Revisão da Base Lusíada .................................................................................. 52
2.2.2.5. Repositório das Universidades Lusíada (RUL) ..................................................... 52
2.2.2.5.1. Organização, tratamento e processamento da informação ............................ 53
2.2.2.5.2. Documentos com mais downloads .................................................................. 54
2.2.2.6. Empréstimo de documentos............................................................................... 54
2.2.2.6.1. Empréstimo domiciliário .................................................................................. 54
2.2.2.6.1.1. Documentos mais emprestados ................................................................... 55
2.2.2.6.2. Empréstimo intercampus (EIC) ........................................................................ 56
2.2.2.6.3. Empréstimo interbibliotecas (EIB) ................................................................... 56
2.2.2.7. Frequência de utilizadores .................................................................................. 57
2.2.2.8. Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON) ....................................................... 57
2.2.2.9. Serviço de Catalogação na Publicação (CIP) ....................................................... 58
2.3. Atividades Culturais e de Extensão ............................................................................... 59
3. Meios e Ações Complementares à Formação Académica .................................................... 69

── 3 ──

3.1. Meios complementares para apoio à formação ........................................................... 71
3.1.1. Portal da Arquitetura do Saber .............................................................................. 71
3.1.2. Portal de Joaquim Paço d’Arcos............................................................................. 73
3.1.3. Portal do Conhecimento ........................................................................................ 74
3.2. Ações Complementares à Formação Académica .......................................................... 74
3.2.1. Universidade Lusíada - Lisboa ................................................................................ 75
3.2.2. Universidade Lusíada - Norte (Porto) .................................................................... 94
3.2.3. Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão .................... 110
4. A Fundação Minerva, as Universidades Lusíada e a sua relação com a Comunidade........ 119
4.1. Universidades Lusíada de portas abertas.................................................................... 121
4.2. Universidades Lusíada fora de portas ......................................................................... 125
4.3. Comunicação e Divulgação no País ............................................................................. 133
4.3.1. Newsletter e redes socias .................................................................................... 134
4.3.2. Outros meios de comunicação e divulgação ....................................................... 135
4.3.3. Factos e protagonistas ......................................................................................... 142
4.3.4. Boas-Vindas e Tomadas de Posse ........................................................................ 158
5. Cooperação e Apoio à Internacionalização ........................................................................ 163
6. Apoio Social e de Mérito..................................................................................................... 177
7. Gestão das Universidades Lusíada...................................................................................... 181
7.1. Recursos Humanos ...................................................................................................... 183
7.2. Desenvolvimento Tecnológico .................................................................................... 184
7.2.1. Projetos ................................................................................................................ 184
7.2.2. Equipamentos e serviços ..................................................................................... 187
7.3. Investimento Patrimonial – Instalações e Equipamentos ........................................... 191
7.3.1. Universidade Lusíada - Lisboa .............................................................................. 191
7.3.2. Universidade Lusíada – Norte (Porto).................................................................. 194
7.3.3. Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão .................... 202
8. Situação Financeira ............................................................................................................. 205
8.1. Balanço ........................................................................................................................ 208
8.2. Demonstração dos Resultados por Natureza .............................................................. 209
8.3. Demonstração dos Resultados por Funções ............................................................... 209
8.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa ............................................................................. 210
8.5. Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais ............................................ 211
8.6. Anexo........................................................................................................................... 212
9. Proposta de Aplicação de Resultados de 2020 ................................................................... 231
10. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ............................................................................ 233
10.1. Relatório do Conselho Fiscal ..................................................................................... 235
10.2. Parecer do Conselho Fiscal ........................................................................................ 236
11. Certificação Legal de Contas 2020 .................................................................................... 237

── 4 ──

Lista de abreviaturas

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
AFI – Ativos fixos intangíveis
AFT – Ativos fixos tangíveis
AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis
APA – American Psychological Association
APESP – Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado
APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos
Pele e seus Sucedâneos
APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
de V. N. de Famalicão
ASSOFT – Associação Portuguesa de Software
AUL – Arquivo da Universidade Lusíada
BI – Bolsas de Investigação
BMI – Brazilian International Student Recruitment Fair
B-ON – Biblioteca do Conhecimento Online
CA – Conselho de Administração
CAE – Comissão de Avaliação Externa
CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade
CEJ – Centro de Estudos Judiciários
CEJEA – Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais
CGA – Caixa Geral de Aposentações
CIP – Catalogação na Publicação
CIPD – Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento
CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design
CLIPIS – Centro Lusíada de Investigação em Política Internacional e Segurança
CLISSIS – Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social
COMEGI – Centro de Investigação em Organizações, Mercados e Gestão Industrial
DAIA – Departamento de Avaliação Institucional e Acreditação
EB – Escola Básica

── 5 ──

EBITDA – Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization
EIB – Empréstimo Interbibliotecas
EIC – Empréstimo intercampus
ELSA – Associação Europeia de Estudantes de Direito e Jovens Juristas
EP – Escola Profissional
ES – Escola Secundária
ESNL – Entidades do Setor não Lucrativo
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
GAPPS – Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde
GRIMI – Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade Internacional
I&D – Investigação e Desenvolvimento
IC&DT – Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
ILID – Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento
IRC – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas
ISSSL – Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa
IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado
NAFSA – Association of International Educators
NCRF – Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados
OPP – Ordem dos Psicólogos Portugueses
RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
ROC – Revisor Oficial de Contas
RUL – Repositório das Universidades Lusíada
SIGQ - Sistemas Internos de Garantia da Qualidade
SIGUL – Sistema Integrado de Gestão das Universidades Lusíada
SNC – Sistema de Normalização Contabilística
UL – Universidades Lusíada
ULL – Universidade Lusíada – Lisboa

── 6 ──

Índice de Tabelas

Tabela nº 1 – Lista de livros publicados (2019/2020)............................................................... 36
Tabela nº 2 - Lista de revistas publicadas (2019/2020) ............................................................ 38
Tabela nº 3 - Número de publicações eletrónicas disponíveis ................................................. 40
Tabela nº 4 - Subsecções do plano de classificação da Fundação Minerva / Universidade Lusíada
.................................................................................................................................................. 42
Tabela nº 5 – Pontos de acesso ................................................................................................ 43
Tabela nº 6 – Número de registos agregados por nível de descrição ...................................... 43
Tabela nº 7 – Número de objetos digitais ................................................................................ 44
Tabela nº 8 – Doações e/ou ofertas de documentos – documentos inseridos BASE LUSÍADA 46
Tabela nº 9 - Disponibilização de documentos na BASE LUSÍADA ........................................... 51
Tabela nº 10 – Organização, tratamento e processamento da informação – RUL .................. 53
Tabela nº 11 – Documentos com mais downloads................................................................... 54
Tabela nº 12 – Documentos mais emprestados ....................................................................... 55
Tabela nº 13 – Principais fornecedores de conteúdos da B-ON............................................... 58
Tabela nº 14 - Convénios nacionais ........................................................................................ 166
Tabela nº 15 - Acordos de cooperação internacional ............................................................ 167
Tabela nº 16 - Programa Erasmus+ ........................................................................................ 167
Tabela nº 17 – Apoio Social e de Mérito ................................................................................ 179
Tabela nº 18 – Bolsas de Mérito ............................................................................................. 179
Tabela nº 19 – Apoio Social .................................................................................................... 180
Tabela nº 20 – Desenvolvimento de páginas web .................................................................. 185
Tabela nº 21 – Caixa e Depósitos Bancários ........................................................................... 218
Tabela nº 22 – Ativos Fixos Tangíveis ..................................................................................... 218
Tabela nº 23 – Ativos Fixos Intangíveis................................................................................... 219
Tabela nº 24 – Locações ......................................................................................................... 219
Tabela nº 25 – Outros Créditos e Ativos não Correntes ......................................................... 220
Tabela nº 26 – Inventários ...................................................................................................... 220
Tabela nº 27 – Ativos .............................................................................................................. 221
Tabela nº 28 – Créditos a receber .......................................................................................... 221
Tabela nº 29 – Imparidade de Clientes................................................................................... 221
Tabela nº 30 – Outros Ativos Correntes ................................................................................. 221
Tabela nº 31 – Capital Próprio ................................................................................................ 222

── 7 ──

Tabela nº 32 – Instrumentos Financeiros – Passivos.............................................................. 222
Tabela nº 33 – Detalhe dos Financiamentos .......................................................................... 222
Tabela nº 34 – Locações Financeiras em Vigor....................................................................... 223
Tabela nº 35 – Outros Passivos Correntes.............................................................................. 223
Tabela nº 36 – Provisões......................................................................................................... 223
Tabela nº 37 – Estado e Outros Entes Públicos ...................................................................... 224
Tabela nº 38 – Diferimentos ................................................................................................... 225
Tabela nº 39 – Rédito ............................................................................................................. 225
Tabela nº 40 – Vendas e Serviços Prestados .......................................................................... 226
Tabela nº 41 – Prestações de Serviços ................................................................................... 226
Tabela nº 42 – Fornecimentos e Serviços Externos................................................................ 226
Tabela nº 43 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade ......................................... 227
Tabela nº 44 – Outros Gastos ................................................................................................. 227
Tabela nº 45 – Juros e Gastos Similares ................................................................................. 227
Tabela nº 46 – Componentes de Gasto de Imposto sobre o Rendimento ............................. 228

── 8 ──

Mensagem do Conselho de Administração

── 9 ──

── 10 ──

Mensagem do Conselho de Administração
da
Fundação Minerva – Cultura - Ensino e Investigação Científica

Começamos por manifestar a toda a comunidade Lusíada a nossa gratidão pelo
esforço, empenho e dedicação com que todos, sem exceção, se entregaram às suas
responsabilidades num contexto, tão difícil quanto estranho, como este que vivemos
em 2020 e que teima em persistir. Foi essa determinação e capacidade de adaptação
que nos permitiu e continua a permitir vencer as dificuldades que, inesperadamente,
nos foram colocadas.

Tivemos de nos transformar e adaptar a novos modelos de trabalho, quer no apoio
técnico e administrativo, quer no modelo pedagógico. Fomos capazes de, em poucos
dias, dar um salto tecnológico, que permitiu a instalação de diversos serviços online e
o funcionamento de todas as aulas remotamente, praticamente sem interrupção de
atividades, proporcionando a toda a comunidade Lusíada trabalhar, estudar e
investigar, reduzindo ao máximo os riscos de contaminação pela pandemia SARS-COV2.

Foi assim possível, com os devidos ajustamentos, concluir o ano letivo de 2019/2020
nas Universidades Lusíada, em segurança e de forma regular, com todas as avaliações
efetuadas e com a realização de todos os atos de foro administrativo necessários ao
registo das atividades académicas, bem como levar a cabo, para além das atividades
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programadas, um vasto conjunto de intervenções destinadas a responder a situações
específicas decorrentes da situação pandémica.

Do mesmo modo, graças ao esforço e responsabilidade de todos, foi possível manter
todos os postos de trabalho e garantir na íntegra todas as remunerações
correspondentes, sem recurso a qualquer mecanismo externo, bem como criar linhas
específicas de apoio aos estudantes financeiramente afetados pela pandemia,
permitindo-lhes a continuidade dos seus estudos sem maiores sobressaltos, para além
da manutenção das bolsas de mérito e de apoio social, das quais beneficiaram 2.748
estudantes - 843 bolseiros de mérito e 1.905 de apoio social, com o correspondente e
significativo esforço financeiro da Fundação, no montante de 2.806.238 €.

Vivemos tempos difíceis que nos apresentam novas exigências e impõem uma
reforçada capacidade de resposta. A situação de emergência sanitária que nos assaltou
está ainda longe do fim, mas é nossa convicção que, mantendo o rigor e o empenho,
continuaremos a afirmar a estabilidade da Fundação Minerva e o desenvolvimento das
Universidades Lusíada, demonstrados pelo resultado positivo do exercício aqui em
apreço, correspondente a 2.191.916 €, em termos de garantir a concretização de
todos os projetos em curso, tais como a conclusão das novas instalações da
Universidade Lusíada na cidade do Porto, tendo em vista o seu funcionamento já para
o ano letivo de 2021/2022, a requalificação dos edifícios B, C e M, na Universidade
Lusíada em Lisboa, a continuação do reforço de financiamento a atividades de
investigação científica, a manutenção das bolsas de mérito e de apoio social, o reforço
do desenvolvimento tecnológico, bem como das atividades culturais e de extensão,
enfim, a permanente melhoria da qualidade do desempenho global das Universidades
Lusíada em correspondência à missão que lhes cabem.

De tudo isto se dá conta, em detalhe, no Relatório de Atividades e Contas
correspondente ao exercício de 2020, que aqui apresentamos, e que espelha, de forma
clara, quer as atividades desenvolvidas, quer a situação financeira e patrimonial da
Fundação Minerva – Cultura - Ensino e Investigação Científica.
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Por fim, uma palavra de sentida homenagem e de saudade para a Professora Doutora
Maria Eduarda Azevedo que tão cedo partiu. A sua passagem pela Universidade
Lusíada ficará gravada na nossa história, quer como professora, deixando a sua marca
de competência, rigor e dedicação em várias gerações de estudantes, quer como
Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada em Lisboa, cargo que
superiormente exerceu durante 7 anos. A Fundação Minerva e a Universidade Lusíada
guardarão para sempre a memória de tão insigne personalidade.

Lisboa, 30 novembro de 2020

O Conselho de Administração

Presidente:

Vice-Presidentes:

João José Pires Duarte Redondo

Afonso Filipe Pereira d’Oliveira Martins
António José Moreira
José Manuel de Matos Correia
Ricardo Luís Leite Pinto
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1. Ensino e Investigação Científica
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE GESTÃO

1. Ensino e Investigação Científica
A par dos fins culturais, o Ensino e a Investigação Científica são elementos nucleares
do espetro social da Fundação Minerva, competindo-lhe, enquanto entidade
instituidora e titular das Universidades Lusíada, promover o ensino superior em todos
os seus graus, a investigação científica e todas as atividades afins, assegurar a
manutenção e gestão das Universidades Lusíada e garantir os meios necessários ao
seu bom e regular funcionamento, em particular no que corresponde às seguintes
áreas de intervenção:
• Formação académica conferente de grau;
• Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau;
• Desenvolvimento e organização da investigação científica.
1.1. Formação académica conferente de grau

Nos termos da lei e dos Estatutos, cabe à Fundação Minerva a gestão da oferta
educativa das Universidades Lusíada, competindo-lhe decidir sobre a submissão dos
ciclos de estudos a acreditação junto das entidades legalmente instituídas para esse
efeito, como é o caso da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

Neste domínio, os Planos Estratégicos e de Atividades das Universidades Lusíada, na
sua expressão nacional, constituem os documentos de suporte às decisões da
Fundação Minerva no que respeita ao exercício das suas competências quanto ao
desenvolvimento e organização das atividades científicas e pedagógicas, considerando
também a informação sistematicamente obtida junto da comunidade académica
(docentes, discentes e demais colaboradores) e do meio social em que se integram,
designadamente, por via dos seus Conselhos Sociais.
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Neste enquadramento assume especial relevância a informação gerada no âmbito dos
Sistemas Internos de Garantia da Qualidade (SIGQ), resultante da implementação das
práticas e políticas da qualidade, com o objetivo de apoiar os processos de decisão dos
órgãos de gestão da Fundação e das Universidades no que respeita à gestão da oferta
educativa conferente de grau e, bem assim, de enquadrar a sua relação institucional
com as entidades oficiais responsáveis pelo reconhecimento e pela avaliação e
acreditação do ensino superior, designadamente com a tutela, com a A3ES e outros
organismos com intervenção nestas matérias, como é o caso da Inspeção Geral de
Educação e Ciência.

1.1.1. Avaliação e Acreditação

O Departamento de Avaliação Institucional e Acreditação (DAIA), foi criado com a
missão de apoiar, do ponto de vista técnico e logístico, as atividades desenvolvidas no
âmbito dos procedimentos de garantia da qualidade previstos nos SIGQ. Destaca-se o
apoio às atividades de avaliação e acreditação dos ciclos de estudos (autoavaliação e
avaliação externa), a avaliação e acreditação institucional e a acreditação do SIGQ.
Com este objetivo foi criado, em tempo oportuno, um Manual de Qualidade, no qual
constam todos os elementos, metodologias e procedimentos correspondentes ao
controlo e garantia da qualidade das atividades pedagógicas, científicas e culturais, que
constituem o espetro social da Fundação Minerva

A qualidade dos processos e das suas atividades tem sido preocupação constante das
Universidades Lusíada. O relevo dado à garantia da qualidade e o quadro normativo a
que as instituições de ensino superior estão hoje sujeitas, concretizado num rigoroso
e complexo sistema de avaliação e acreditação, têm sido determinantes para a
definição de orientações e para a consolidação de práticas no âmbito do controlo e
garantia da qualidade das nossas Universidades.

A organização e o acompanhamento dos processos de acreditação dos ciclos de
estudos e, em especial, o processo de avaliação institucional realizado em 2017-2018,
determinaram a necessidade de estruturar, em cada Universidade Lusíada, um sistema
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interno de garantia da qualidade, que conduziu à sistematização das práticas da
qualidade existentes e ao desenvolvimento e implementação de novos
procedimentos, na perspetiva da melhoria contínua da qualidade dos processos
pedagógicos, científicos e administrativos.

A organização e integração destas práticas num sistema de qualidade, coerente e
sistemático, conferiram às Universidades Lusíada conforto para, em julho de 2020,
submeter à A3ES os processos de pedido de auditoria aos seus sistemas internos de
garantia da qualidade, visando a certificação (Universidade Lusíada - Lisboa - Processo
ASIGQ/20/00005; Universidade Lusíada – Norte - Processo ASIGQ/20/00004).

Com o apoio do DAIA, as Unidades Orgânicas de Ensino promovem a avaliação
periódica dos ciclos de estudos, cumprindo procedimentos instituídos de avaliação
definidos no âmbito dos SIGQ. Neste contexto, a avaliação dos ciclos de estudos
contempla, desde logo, a elaboração de relatórios de autoavaliação para submissão à
A3ES, entidade responsável pela avaliação externa realizada por Comissões de
Avaliação Externa (CAE), de acordo com os programas e a agenda definida por aquela
entidade. Ao DAIA compete também a organização e o acompanhamento das visitas a
realizar pelas CAE em cada um dos processos de avaliação e acreditação, bem como a

── 19 ──

implementação de todos os processos e mecanismos de gestão da qualidade
estabelecidos pelos SIGQ e constantes dos respetivos Manuais de Qualidade.

Em dezembro de 2019 foram elaborados, aprovados e submetidos à A3ES os relatórios
de autoavaliação dos seguintes ciclos de estudos:

Universidade Lusíada - Lisboa

Licenciatura em Economia
Licenciatura em Serviço Social
Mestrado em Economia da Empresa
Mestrado em Serviço Social
Doutoramento em Serviço Social
Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Licenciatura em Criminologia
Mestrado em Criminologia

Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial

Acreditação Prévia de Novos Ciclos de Estudos

Em outubro de 2019 foram submetidos e acreditados os seguintes pedidos de novos
ciclos de estudos:

2º Ciclo de Estudos em Contratos Públicos – Universidade Lusíada
Acreditado em Reunião do CA A3ES de 2020/03/31
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Avaliação Externa

Entre setembro de 2019 e agosto de 2020, na sequência de processos de avaliação de
ciclos de estudos em curso, foram realizadas quatro visitas da CAE aos seguintes ciclos
de estudos:
•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) - Licenciatura em Relações
Internacionais e Mestrado em Relações Internacionais
Data de realização da visita: 23 e 24 de outubro de 2019
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente da CAE: Laura C. Ferreira Pereira
Membro da CAE: Luís Nuno Rodrigues
Membro da CAE: Gian Luca Gardini
Membro da CAE: Winy Rosa Mule
Gestor do Procedimento: Raquel Santos

•

Universidade Lusíada - Lisboa - Licenciatura em Relações Internacionais e
Mestrado em Relações Internacionais
Data de realização da visita: 5 e 6 de novembro de 2019
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente da CAE: Laura C. Ferreira Pereira
Membro da CAE: Luís Nuno Rodrigues
Membro da CAE: Gian Luca Gardini
Membro da CAE: Marta Vales
Gestor do Procedimento: Raquel Santos

•

Universidade Lusíada - Lisboa - Licenciatura em Engenharia Informática
Data de realização da visita: 5 de dezembro de 2019
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente da CAE: Pedro Veiga
Membro da CAE: Salvador Abreu
Membro da CAE: David Hutchison
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Membro da CAE: André Baptista
Gestor do Procedimento: Pedro Matias
• Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão - Licenciatura
em Engenharia Eletrónica e Informática e Mestrado em Engenharia Eletrónica e
Informática
Data de realização da visita: 19 e 20 de fevereiro de 2020
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente da CAE: Carlos Monteiro e Couto
Membro da CAE: Edmundo Monteiro
Membro da CAE: Juan José Rodríguez Andina
Membro da CAE: Rui Domingos
Gestor do Procedimento: Fernando Campos

1.1.2. Ciclos de Estudos Acreditados 2019/2020

As decisões de acreditação, resultantes de processos de avaliação em curso,
comunicadas pelo CA da A3ES, foram:
•

Universidade Lusíada - Licenciatura em Gestão das Organizações Desportivas O CA da A3ES, na sua reunião de 3 de setembro de 2019, decide acreditar com
condições a 3 anos o ciclo de estudos. Acreditado até setembro de 2022;

•

Universidade Lusíada - Licenciatura em Marketing - O CA da A3ES, na sua
reunião de 21 de janeiro de 2020, decide acreditar com condições a 3 anos o
ciclo de estudos. Acreditado até janeiro de 2023;

•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Licenciatura em Marketing - O CA da
A3ES, na sua reunião de 17 de março de 2020, decide acreditar com condições
a 1 ano o ciclo de estudos. Acreditado até março de 2021;
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•

Universidade Lusíada - Mestrado em Contratos Públicos - O CA da A3ES, na sua
reunião de 31 de março de 2020, decide acreditar plenamente o novo ciclo de
estudos. Acreditado até março de 2026;

•

Universidade Lusíada - Licenciatura em Direito - O CA da A3ES, na sua reunião
de 14 de abril de 2020, decide acreditar plenamente o ciclo de estudos.
Acreditado até abril de 2026;

•

Universidade Lusíada - Mestrado em Direito - O CA da A3ES, na sua reunião de
14 de abril de 2020, decide acreditar com condições a 1 ano o ciclo de estudos.
Acreditado até abril de 2021;

•

Universidade Lusíada - Doutoramento em Direito - O CA da A3ES, na sua
reunião de 14 de abril de 2020, decide acreditar plenamente o ciclo de estudos.
Acreditado até abril de 2026;

•

Universidade Lusíada - Licenciatura em Engenharia Informática - O CA da A3ES,
na sua reunião de 28 de abril de 2020, decide acreditar com condições a 3 anos
o ciclo de estudos. Acreditado até abril de 2023;

•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Licenciatura em Psicologia - O CA da
A3ES, na sua reunião de 12 de maio de 2020, decide acreditar plenamente o
ciclo de estudos. Acreditado até maio de 2026;

•

Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Informática – O CA da A3ES, na sua
reunião de 19 de maio de 2020, decide acreditar com condições a 1 ano o ciclo
de estudos. Acreditado até maio de 2021;

•

Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão - Mestrado
em Engenharia Eletrónica e Informática – O CA da A3ES, na sua reunião de 19
de maio de 2020, decide acreditar com condições a 1 ano o ciclo de estudos.
Acreditado até maio de 2021;
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•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Mestrado em Psicologia da EducaçãoO CA da A3ES, na sua reunião de 9 de junho de 2020, decide acreditar com
condições a 1 ano o ciclo de estudos. Acreditado até junho de 2021;

•

Universidade Lusíada - Licenciatura em Gestão do Turismo (Turismo) - O CA da
A3ES, na sua reunião de 21 de julho de 2020, decide acreditar com condições a
1 ano o ciclo de estudos. Acreditado até julho de 2021;

•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Licenciatura em Direito - O CA da A3ES,
na sua reunião de 4 de agosto de 2020, decide acreditar plenamente o ciclo de
estudos. Acreditado até agosto de 2026;

•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Mestrado em Direito - O CA da A3ES,
na sua reunião de 4 de agosto de 2020, decide acreditar com condições a 1 ano
o ciclo de estudos. Acreditado até agosto de 2021;

•

Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Doutoramento em Direito - O CA da
A3ES, na sua reunião de 4 de agosto de 2020, decide acreditar plenamente o
ciclo de estudos. Acreditado até agosto de 2026.

1.2. Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau

A aprendizagem ao longo da vida tem por objetivo o permanente desenvolvimento do
indivíduo na sua dimensão pessoal, social e profissional. Numa sociedade em
constante mudança, a Fundação Minerva apoia a promoção, nas UL, de um vasto
conjunto de iniciativas destinadas à formação ao longo da vida, com o propósito de
responder aos novos desafios do mercado de trabalho e às necessidades daí
decorrentes, possibilitando aos profissionais uma permanente atualização dos seus
conhecimentos técnicos e científicos.

Foram várias as tipologias de cursos temáticos, de maior ou menor duração, colocadas
ao dispor dos profissionais dos diversos setores de atividade. Os percursos curriculares
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foram estruturados com o objetivo de promover uma oferta formativa avançada,
específica e diferenciada, permitindo proporcionar a aquisição de conhecimentos e
competências adaptadas às exigências atuais das organizações e do mercado de
trabalho, cada vez mais inovadores e exigentes.

Esta oferta formativa, no ano letivo de 2019/2020, correspondeu aos seguintes cursos:

Universidade Lusíada - Lisboa
•

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:

Master em Direito dos Contratos
Master em Segurança Internacional e Globalização
Pós-Graduação em Aplicações Móveis Multimédia
Pós-Graduação em Arquitetura e Cinema
Pós-Graduação: Arquitetura – Regresso ao Futuro
Pós-Graduação em Auditoria Interna e Gestão de Risco
Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Forenses
Pós-Graduação em Design, Sustentabilidade e Inovação Social
Pós-Graduação em Direito Laboral Desportivo
Pós-Graduação em Gestão do Exercício Corporal em Contexto Empresarial
Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde
Pós-Graduação em Gestão Social da Habitação
Pós-Graduação em Investimento em Bolsa
Pós-Graduação em Marketing e Análise de Dados na Intervenção Social
Pós-Graduação em Música para Filmes e Videojogos
Pós-Graduação em Organização e Gestão de Entidades da Economia Social
Pós-Graduação em Supervisão em Serviço Social
Especialização em Acompanhamento de Maiores
Especialização em Direito do Animal
Especialização em Direito e Bioética
Especialização em Direito do Consumo na Prática Judiciária
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Especialização em Proteção de Dados Pessoais
Especialização em Registos e Notariado
Curso de Preparação para o Concurso de Acesso à Carreira de Auditor de Justiça
•

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:

Análise de dados com o SPSS
Análise estratégica, geoeconomia e prospetiva
Avaliação da Inteligência para Crianças tendo como utilização a Escala de
Wechsler para Crianças
Como funciona o Sistema de Segurança Social
Construção e validação psicométrica de testes e escalas utilizadas em
Investigação, no contexto psicossocial e educacional
Curadoria e práticas interdisciplinares
Ensino da natação: a perspetiva estrutural do ensino da natação
François Juridique
Gestão do Património Desportivo Português
Introdução ao coaching Psicológico
Língua Francesa I (Iniciação – A1 + A2)
Língua Francesa II (Intermédio – B1 + B2)
Língua Francesa III (Avançado – C1 + C2)
Tecnologias Musicais Interativas

Universidade Lusíada – Norte (Porto)
•

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:

MBA – Executivo
Master Ciências Criminais
Master Marketing Management
Master Política Internacional
Pós-Graduação Reabilitação Arquitetónica
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Pós-Graduação Design de Sinalética
Pós-Graduação Administração e Gestão da Saúde
Pós-Graduação Finanças e Controlo de Gestão
Pós-Graduação Gestão de Serviços de Alojamento Local
Pós-Graduação Contabilidade e Relato Financeiro
Pós-Graduação Direito Registral e Notarial
Pós-Graduação Direito do Trabalho
Pós-Graduação Avaliação Psicológica Forense
•

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:

Formação Gestão de Negócios Online
Curso Breve Direito da Contratação Pública - Novo Código dos Contratos
Públicos
Curso Breve Os Recursos na Jurisdição Cível e Penal
Curso Preparação Admissão ao Exame de Acesso à OCC
Curso Breve Academic English
Curso Breve English – Livre

Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
•

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:

Master em Operações e Gestão Industrial
MBA Executivo
Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde
Pós-Graduação em Economia e Finanças
Pós-Graduação em Integração e Certificação de Sistemas de Gestão
Especialização em Lean Healthcare
Curso de Preparação para o Exame de Acesso à Ordem dos Contabilistas
Certificados
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1.3. Desenvolvimento e organização da Investigação Científica

No domínio da Investigação Científica, a intervenção da Fundação Minerva traduz-se,
essencialmente, no apoio às Unidades Orgânicas de Investigação instituídas nas
Universidades Lusíada, dotando-as, por via do Instituto Lusíada de Investigação e
Desenvolvimento (ILID), dos recursos necessários ao desenvolvimento das suas
atividades

científicas

e

correspondente

suporte

administrativo.

Neste

enquadramento, a Fundação Minerva também apoia atividades desenvolvidas por
outros núcleos autónomos de investigação e pelos docentes das UL, designadamente,
no âmbito da progressão das suas carreiras académicas.

O ILID, unidade comum às Universidades Lusíada (UL), tem como objetivo coordenar
as atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) realizadas no âmbito das
referidas Universidades, concretizando a sua missão de acordo com as seguintes
atribuições específicas:
•

Estimular a realização de atividades de I&D e promover a divulgação científica
no âmbito das UL;

•

Coordenar as iniciativas desenvolvidas pelas Unidades de I&D das UL ou que
funcionem no seu âmbito;

•

Acompanhar todas as atividades de I&D que se realizem no âmbito das UL;

•

Concorrer para a obtenção de meios logísticos e financeiros necessários ao
desempenho das atividades de I&D;

•

Promover a cooperação com outras instituições científicas nacionais e
estrangeiras;

•

Organizar e promover atividades de I&D bem como de divulgação científica que
tenham caráter pluridisciplinar.

No domínio do apoio administrativo, competem ao ILID as seguintes tarefas:
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• Recolha da Produção Científica através de formulário enviado aos investigadores,
com o objetivo de obter informação que permita apurar, quantitativa e
qualitativamente, a produção científica;
• Abertura de concursos para Bolsas de Investigação (BI);
• Acompanhamento dos bolseiros de investigação em todos os assuntos relacionados
com a BI;
• Preenchimento e envio do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional
(IPCTN-2019) da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), dos
Centros de I&D das UL;
• Preparação e instrução dos processos relativos a todas as despesas efetuadas pelos
investigadores das Unidades e Projetos de I&D financiados;
• Elaboração de Pedidos de Pagamento das Unidades e Projetos de Investigação
financiados pela FCT, com a prévia preparação de toda a documentação;
• Atualização das Equipas de Investigação das Unidades de I&D financiadas pela FCT
com a confirmação individual por parte de todos os doutorados de como desejam estar
incluídos na Unidade, assim como a percentagem de tempo de dedicação à
investigação;
• Acompanhamento dos investigadores nos processos de candidatura ao Concurso
para Projetos de IC&DT em todos os domínios científicos.

1.3.1.

Unidades

Orgânicas de Investigação/Centros de Investigação das

Universidades Lusíada

O ILID integra cerca de 420 investigadores distribuídos por um total de seis Centros de
Investigação, a saber:

Coordenador: Professor Doutor Manuel Carlos Lopes
Porto
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/DIR/04053/2019
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Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2023
Referência do Projeto: UIDB/04053/2020

Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre
Soares Moreira
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/PSI/04375/2019
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2023
Referência dos Projetos: UIDB/04375/2020 e UIDP/04375/2020

Coordenador: Professor Doutor Alberto Cruz Reaes
Pinto
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/AUR/04026/2019
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2023
Referência dos Projetos: UIDB/04026/2020 e UIDP/04026/2020

Centro de Investigação em Organizações, Mercados e
Gestão Industrial
Coordenador: Professor Doutor Luís Valadares Tavares
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/EMS/04005/2019
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2023
Referência dos Projetos: UIDB/04005/2020 e UIDP/04005/2020
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Coordenador: Professor Doutor José Francisco Lynce
Zagalo Pavia
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/CPO/04198/2019

Coordenador: Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei
Vilar
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2019
Referência do Projeto: UID/SOC/04624/2019
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de
2023
Referência dos Projetos: UIDB/04624/2020 e UIDP/0624/2020
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2. Cultura
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2. Cultura

Na prossecução dos seus fins culturais, a Fundação Minerva procurar cobrir um largo
espetro de programas e atividades, em domínios bastante variados que vão desde as
atividades editoriais e tratamento de importantes espólios bibliográficos para
disponibilização pública nas suas bibliotecas e centros de documentação, até às
manifestações artísticas de índole diversificada, como a dança, a cultura popular, a
música, as artes plásticas, entre outras. Neste domínio, são particularmente relevantes
para registo no presente Relatório, as atividades que passamos a descrever:
•

Editora;

•

Centros de Conhecimento: Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e
Mediatecas;

•

Atividades Culturais e de Extensão:

2.1. Editora

A Universidade Lusíada Editora, suportada pela Fundação Minerva, desenvolveu a sua
atividade editorial no âmbito do apoio ao ensino e à investigação científica através da
edição e comercialização de livros e revistas académicas, continuando, também, a
privilegiar a edição eletrónica e o acesso aberto às publicações.
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Neste domínio merece particular referência a obra de “Estudos em Homenagem ao
Professor António Martins da Cruz: In Memoriam”, que sob a coordenação dos
Professores Ricardo Leite Pinto e José Matos Correia, contou com 66 artigos entre
estudos e testemunhos.

A atividade editorial da Universidade Lusíada Editora traduziu-se, no ano letivo
2019/2020, na publicação de 9 livros e de 7 números das suas revistas.

Distribuição das publicações por ano
Livros
18

Revistas
17

16
14

12
12

10

9

8

8
6

7

7

4
2
0
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Tabela nº 1 – Lista de livros publicados (2019/2020)
MONOGRAFIAS
CAPA

TÍTULO
[Autor]
José Francisco Pavia
[Título]
África (questões políticas, económicas e sociais): relatório sobre o
programa, os conteúdos, os objetivos e os métodos do ensino da unidade
curricular
[ISBN]
978-989-640-231-0
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[Coordenador]
Mário Chaves
[Título]
Cavalo de Troia: primeiro infiltra-se, entranha-se depois, nunca se estranha
[ISBN]
978-989-640-229-7
[Autor]
Carlos de Almeida Sampaio
[Título]
Domínio eminente e princípio do benefício: um contributo para a
reconstrução do princípio esquecido da constituição fiscal portuguesa
[ISBN]
978-989-640-234-1
[Coordenadores]
José Francisco Pavia, Manuel Monteiro
[Título]
Estudos de relações internacionais: comunicações ao 1.º Congresso de
Relações Internacionais da Universidade Lusíada
[ISBN]
978-989-640-232-7
[Coordenadores]
José de Matos Correia, Ricardo Leite Pinto
[Título]
Estudos em homenagem ao Professor António Martins da Cruz: in
memoriam
[ISBN]
978-989-640-233-4
[Coordenadores]
Fátima Silva, Adelaide Carreira, Elsa Negas
[Título]
As fórmulas na arquitetura
[ISBN]
978-989-640-228-0
[Coordenadores]
Manuel Pires, Rita Calçada Pires
[Título]
Imposto: questões atuais
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[ISBN]

978-989-640-227-3

[Autores]
José de Matos Correia, Ricardo Leite Pinto
[Título]
Lições de ciência política e direito constitucional: teoria geral do Estado e
formas de Governo
[ISBN]
978-989-640-230-3
[Autor]
Joel Silva Ferreira Mata
[Título]
Lições de história da cultura portuguesa
[ISBN]
978-989-640-203-7

Tabela nº 2 - Lista de revistas publicadas (2019/2020)
REVISTAS
CAPA

TÍTULO
[Diretor]
José Artur Anes Duarte Nogueira
[Título]
Lusíada. Direito, n. 21/22 (2019)
[ISSN]
2182-4118
[Diretor]
António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
[Título]
Lusíada. Economia & Empresa, n. 26 (2019)
[ISSN]
1647-4120
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[Diretor]
António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
[Título]
Lusíada. Economia & Empresa, n. 27 (2019)
[ISSN]
1647-4120
[Diretor]
António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
[Título]
Lusíada. Economia & Empresa, n. 28 (2020)
[ISSN]
1647-4120
[Diretor]
António José Moreira
[Título]
Minerva: Revista de Estudos Laborais, s. 4, n. 1 (2019)
[ISSN]
1647-0753
[Diretor]
António José Moreira
[Título]
Minerva: Revista de Estudos Laborais, s. 4, n. 2 (2019)
[ISSN]
1647-0753
[Diretora]
Tânia Gaspar
[Título]
Revista de psicologia da criança e do adolescente, v. 10, n. 2 (2019)
[ISSN]
1647-4120

As atas dos congressos, os livros, as revistas, os capítulos de livros e artigos em formato
eletrónico podem ser consultados nos seguintes endereços:
•

Atas: http://actas.lis.ulusiada.pt

•

Revistas: http://revistas.lis.ulusiada.pt

•

Livros e revistas: http://repositorio.ulusiada.pt
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Tabela nº 3 - Número de publicações eletrónicas disponíveis
PLATAFORMA

ATAS UL

REVISTAS UL

RUL

Artigos

-

75

72

Atas

-

-

-

Capítulos

-

-

68

Livros

-

-

1

Revistas

-

6

6

Total

-

81

147

TIPOLOGIA

2.1.1. Revistas Lusíada

O sítio web onde estão alojadas as Revistas Lusíada (http://revistas.lis.ulusiada.pt)
utiliza o sistema eletrónico de edição de revistas OJS (Open Journal Systems) 2.4.7.0,
sistema de código livre para a administração e a publicação de revistas. O projeto de
edição eletrónica das revistas Lusíada está enquadrado no movimento de acesso livre,
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permitindo aos investigadores e a todos os interessados o acesso a revistas científicas
peer-reviewed.

Neste momento, estão disponíveis 12 títulos de revistas, inclusive com acesso aos
números mais antigos, que reportam a 1985, sendo que no ano transato foram
disponibilizados 6 fascículos novos e 75 artigos.
2.1.2. Serviço de Atribuição de Identificadores Persistentes
Neste ano letivo, as Universidades Lusíada foram das instituições contempladas para
a criação de contas de atribuição de identificadores persistentes (DOI – Digital Object
Identifier) a documentos científicos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
no âmbito da candidatura ao Serviço de Atribuição de Identificadores Persistentes dos
Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). A adesão a este serviço
vai permitir às Universidades Lusíada fazer a atribuição do seu prefixo de identificação
aos documentos produzidos no âmbito da investigação académica e científica.

Este serviço de Atribuição de Identificadores Persistentes está inserido no contexto do
projeto RCAAP e do projeto PTCRIS e dá continuidade aos objetivos de aumentar a
visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade académica e de
investigação científica nacional e de integrar Portugal num conjunto de iniciativas
internacionais neste domínio.
Neste contexto, o serviço atribuiu 641 identificadores persistentes.
2.2. Centros de Conhecimento: Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e
Mediatecas

A Fundação Minerva continuou a colocar um especial empenho no desenvolvimento e
organização dos Centros de Conhecimento, reforçando, dessa forma, os recursos de
informação disponíveis em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão. Salienta-se o
enriquecimento dos acervos bibliográficos dos serviços de informação e
documentação, que constituem uma parte fundamental para o apoio ao estudo e à
investigação científica, bem como para a dinamização da cultura.
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2.2.1. Arquivos
2.2.1.1. Arquivo da Universidade Lusíada

A desmaterialização do arquivo histórico e de enriquecimento do catálogo do Arquivo
da Universidade Lusíada (AUL), que tem como objetivo a gestão integrada de arquivo
nas fases semi-ativa e inativa da documentação produzida, continuou a desenvolverse com a desmaterialização de documentos relativos às seguintes subsecções do plano
de classificação da Fundação Minerva / Universidade Lusíada:

Tabela nº 4 - Subsecções do plano de classificação da Fundação Minerva / Universidade Lusíada
Código de referência

Título

PT/FM/UL/200-10-800

Celebração de acordos e outros atos internacionais

PT/FM/UL/350-10-509

Processamento de remunerações

PT/FM/UL/400-10-010

Registo de trabalhadores no regime da Caixa Geral de Aposentações

PT/FM/UL/750-30-600

Aplicação de instrumentos de avaliação de aprendizagens

PT/FM/UL/900-10-001

Conceção e realização de atividades ou acontecimentos artísticos

PT/FM/UL/900-10-500

Organização e participação em homenagens e cerimónias comemorativas

PT/FM/UL/900-10-501

Organização e participação em iniciativas de partilha e debate crítico

PT/FM/UL/900-10-503

Organização e participação em iniciativas de promoção ou divulgação de
produtos e serviços

PT/FM/UL/900-10-505

Organização e participação em cerimónia espiritual ou religiosa

PT/FM/UL/900-20-001

Criação de imagem e identidade gráfica
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PT/FM/UL/900-20-601

Organização de cerimónias de tomada de posse e assinatura de
documentos

Na continuação da política de comunicação e divulgação do catálogo web do AUL, que
possibilita a pesquisa e o acesso aos documentos públicos inseridos no Archeevo,
foram criados os seguintes pontos de acesso:

Tabela nº 5 – Pontos de acesso
Nível de descrição

Número de termos

Assuntos

20

Nome de coletividade

19

Nome de pessoa

394

Nome geográfico

-

Total

433

No período de referência, o desenvolvimento do Arquivo Histórico apresentou os
seguintes indicadores de produção:

Tabela nº 6 – Número de registos agregados por nível de descrição
Número de registos

Nível de descrição

2018-2019

2019-2020

Fundos

3

4

Secções

7

8

Subsecções

9

11

Subsubsecções

14

16

Séries

55

59

Subséries

2

7

227

384

Documentos simples

3.761

7.674

Total

4.078

8.163

Documentos compostos
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Tabela nº 7 – Número de objetos digitais
Mês

Objetos digitais

setembro 2019

708

outubro 2019

881

novembro 2019

762

dezembro 2019

241

janeiro 2020

41

fevereiro 2020

83

março 2020

-

abril 2020

187

maio 2020

2.387

junho 2020

590

julho 2020

591

agosto 2020

8

Total

6.479

Durante o ano letivo 2019/2020, foram criados e inseridos no AUL 6.479 objetos
digitais e foi feita a descrição de 8.163 registos.

2.2.1.2. Arquivo do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa (ISSSL)

Com a adoção do software Archeevo, iniciou-se o processo de gestão integrada de
arquivo nas fases semi-ativa e inativa da documentação, permitindo também, em
função das suas caraterísticas técnicas, a gestão e publicação dos recursos
documentais ao longo destas fases. A desmaterialização do Arquivo do Instituto
Superior de Serviço Social de Lisboa reunirá os documentos produzidos pelo ISSSL,
desde a sua fundação, em 1935, até ao ano em que foi integrado na Universidade
Lusíada como unidade orgânica, em 2006. No presente exercício foi criado o fundo da
Prof.ª Doutora Maria Augusta Geraldes Negreiros, diretora do ISSSL de 1985 a 1990 e
diretora da revista Intervenção Social de 1985 a 1997. A documentação, em fase de
inventariação e de descrição, integrada neste fundo é representada, na sua grande
maioria, por documentos diversos produzidos no âmbito das suas atividades
profissionais como diretora e docente do ISSSL.
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2.2.1.3. Arquivo de Joaquim Paço d’Arcos

O espólio do escritor Joaquim Paço d’Arcos doado à Fundação Minerva, em 2008, por
ocasião do 30.º aniversário da sua morte, continua, após o processo de inventariação
e de identificação das séries documentais, em fase de tratamento documental,
digitalização e de disponibilização através do software AtoM.

2.2.2. Bibliotecas, Centros de Documentação Europeia e Mediatecas
2.2.2.1. Aquisições

Durante o período em referência, a Fundação Minerva adquiriu para as suas
bibliotecas 361 títulos monográficos e 14 títulos de periódicos.

2.2.2.2. Doações e Ofertas de Publicações

As doações e/ou as ofertas de publicações são um processo importante para a
construção do acervo bibliográfico da Universidade Lusíada e para a disponibilização
de uma coleção bibliográfica o mais abrangente possível e que consiga dar resposta às
necessidades e às solicitações das comunidades académica e científica. Aqui
registamos também o nosso agradecimento a todos os amigos das Universidades
Lusíada que, generosamente, fizeram doações às nossas bibliotecas e centros de
documentação.
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No âmbito do processo de doações e/ou ofertas de documentos, foram integrados, na
BASE LUSÍADA, 1162 documentos com a seguinte proveniência:
Tabela nº 8 – Doações e/ou ofertas de documentos – documentos inseridos BASE LUSÍADA

Proveniência

N.

Adriano Sant’Ana Pedra

2

Ana Catarina Neves Figueiras

15

Ana Maria da Silva Barros Quintas

1

Ana Rita Ribeiro

24

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações

1

André Lamas Leite

3

António dos Santos Justo

7

António José Moreira

2

António Menéres

1

António Monteiro

1

António Paulo Leite Brito da Silva

37

APICCAPS

1

Arnaldo Gonçalves

1

Associação Portuguesa de Psicogerontologia

2

Associative Design

1

Atlântico Business School

6

Augusto Penha Gonçalves (incorporação doada pela família)

90

Bruno José Machado de Almeida

1

Câmara Municipal de Matosinhos

4

Câmara Municipal de Oeiras

1

Carlos Humberto Mateus de Sousa Bártolo

3

Carlos Manuel Jesus Santos

5

Centro de Estudos Estratégicos da Marinha

6

Centro de Informação Europeia Jacques Delors

2

Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design

1
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César Nuno Grima Madureira

21

Clube História e Acervo Português da Atividade Seguradora

1

David André Vandeput da Veiga França

9

David Oliveira Festas

2

Davide Avison Afonso

7

Domingos Antunes Valente

1

Duarte Vilar

1

Edições Culturais da Marinha

1

Editora Almedina

1

Elisa Celeste Soares

1

Elisa Kern de Castro

1

Elizabeth Real Oliveira

6

Ema Adelaide Castro Mendes Carvalho de Brito

4

Embaixada de Marrocos

1

EMEPC – Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental

1

Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, São Paulo

2

Estado-Maior do Exército

2

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto

3

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa – CEDIS

1

Fernando Almeida

1

Fernando Pinto Torrão

3

Francisco Fernandes

7

Fundação EDP

1

Fundação Eng.º António de Almeida

8

Fundação Francisco Manuel dos Santos

5

Graça Pereira

19

Inácia Maria Cabrita Navalhas Moisés

1

IN-LEX

1

Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

2

Instituto Nacional de Estatística

23
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Instituto Superior de Economia e Gestão

1

Instituto Universitário Militar

1

João Cepeda

1

Joaquim Loureiro

1

Joaquim Marques de Almeida

1

Jorge de Faria Moreira

2

Jorge José Martins Rodrigues

15

José Alberto González

3

José Domingues

2

José Manuel da Matos Correia

4

José Manuel Macedo Botelho

46

Josefina Freitas Castro

1

Lúcio Miguel Teixeira Correia

1

Luís Carlos Rodrigues Malheiro

1

Luís Manuel da Fonseca Antunes

1

Manuel Lopes Porto

1

Manuel Pires

1

Maria Augusta Geraldes Negreiros (incorporação)

35

Maria do Céu Rueff de Saro Negrão

16

Maria Hélder Martins Coelho

2

Maria João Antunes

1

Maria João Pereira de Matos Gonçalves Guerreiro

8

Maria Manuel Semedo Carmelo Rosa Valadares Tavares

279

Marisa Almeida Araújo

7

Miguel Alexandre Teixeira Coelho

1

Miguel Pupo Correia

1

Nuno Portas

1

Orlando Pedro Herculano Seixas de Azevedo

19

Paulo Sousa Pinheiro

2

Pedro Pais de Vasconcelos, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos

1
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Pedro Sarmento

2

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

1

Porto Editora

3

Rosa Moreira

16

Roy Reis Friede

5

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

1

Sílvia Maria Oliveira

1

Tânia Isabel dos Santos Jorge

7

Teresa Paula Rodrigues de Oliveira Leite Maurer

16

Tribunal de Contas

1

Universidade Lusófona do Porto

1

Universidade Nova Lisboa

1

Valdemar Serem de Morais

105

Outros

191

Distribuição das publicações por ano
2500
2027
2000
1500
1000

1162
619

500
0
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2.2.2.3. Permuta de Publicações

Tendo em conta o movimento de acesso livre, as permutas de publicações têm vindo
a decrescer, demonstrando, por um lado, a aposta na disponibilização de revistas em
formato eletrónico e, por outro, o abandono das revistas em formato papel. De
qualquer forma, neste momento, mantemos 175 permutas com instituições nacionais
e estrangeiras.
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2.2.2.4. Base Lusíada

A Base Lusíada (http://koha.lis.ulusiada.pt), catálogo coletivo das Bibliotecas,
Mediatecas e Centros de Documentação Europeia das Universidades Lusíada, continua
em processo de revisão dos registos bibliográficos e de digitalização de conteúdos,
procurando, dessa forma, uma maior consistência e qualidade na pesquisa e no acesso
aos documentos inseridos na base de dados.

Número total de registos da Base Lusíada

302 925
296 128

289 112

Registos catalogados
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2.2.2.4.1. Organização, tratamento e processamento da informação

A política de organização, tratamento e processamento da informação pretende dar
resposta às quatro operações genéricas que são efetuadas pelos utilizadores quando
pesquisam nos catálogos de bibliotecas, neste caso na BASE LUSÍADA: 1. encontrar; 2.
identificar; 3. selecionar; 4. obter.

A disponibilização dos documentos na BASE LUSÍADA é um processo de desenvolvimento
de um conjunto de atividades que se interligam de forma a, por um lado, criar valor e,
por outro, estabelecer de forma correta e eficaz os pontos de acesso e a localização
dos documentos.

O processo de organização, tratamento e processamento da informação consiste nas
seguintes atividades:
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Tabela nº 9 - Disponibilização de documentos na BASE LUSÍADA

ATIVIDADES
Receção de conteúdos

DESCRIÇÃO

QTD.

Ingresso/entrada da documentação.

1.055

Elaboração, segundo princípios normalizados, de uma notícia
Catalogação

bibliográfica sinalética, analítica ou descritiva de um
documento, tendo em vista a criação e atualização da BASE

6.797

LUSÍADA.
Processo pelo qual os conceitos são estruturados, ordenados
Classificação

e distribuídos de forma sistemática em classes, para exprimir

1.801

relações semânticas entre eles.
Indexação

Digitalização

Descrição e caraterização de um documento com a ajuda de
representações dos conceitos nele existentes.
Processo de conversão de um sinal analógico num sinal
digital, que é portador da mesma informação.

2.017

9.221

Conjunto de medidas que visam o bom estado das coleções
Preservação e

bibliográficas e documentais, no que respeita à reparação,

conservação

restauro,

proteção

e

manutenção

do

património

208

documental.
Técnica de processamento que consiste em atribuir a cada
documento um código alfanumérico com o objetivo de
Cotação e etiquetagem

determinar a localização dos documentos nas salas e, por

3.162

sequência, a operação de colar as etiquetas nos livros,
revistas e outros.
Validação das diferentes fases do processo, com o objetivo
Controlo de qualidade

de detetar falhas e erros que impossibilitem a recuperação e

3.276

localização dos documentos.
Disposição dos documentos em estantes, de uma forma
Arrumação

lógica, de acordo com os assuntos que versam e com a

3.276

classificação atribuída.
Conjunto das operações relativas à arrumação dos
Armazenamento

documentos em depósito para fins de conservação e de
utilização.
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3.521

2.2.2.4.2. Revisão da Base Lusíada

O processo de revisão da Base Lusíada tem o objetivo de controlar e normalizar a
descrição e os pontos de acesso definidos para a recuperação dos documentos. Este
processo pretende, nomeadamente, diminuir o ruído resultante de registos
duplicados, entradas de nomes de autor e de assuntos mal estruturados, títulos com
gralhas e documentos com a descrição imprecisa ou incompleta.
Distribuição dos registos revistos por ano

2.2.2.5. Repositório das Universidades Lusíada (RUL)

A Universidade Lusíada enquanto aderente da iniciativa Ciência Aberta e do
movimento de Open Access, continua a disponibilizar no RUL a sua produção científica
e académica.
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No ano letivo de referência, foram depositados 895 novos documentos, passando a ter
um total de 5.294 documentos, valor que representa um crescimento percentual de
cerca de 20%.

Documentos depositados no RUL

Distribuição dos depósitos por mês

2.2.2.5.1. Organização, tratamento e processamento da informação

O processo de depósito de documentos no RUL tem em conta a organização,
tratamento e processamento da informação que consiste nas seguintes atividades:

Tabela nº 10 – Organização, tratamento e processamento da informação – RUL

Atividades
Receção de conteúdos

Descrição
Ingresso/entrada da documentação.
Elaboração, segundo princípios normalizados, de uma notícia

Catalogação

bibliográfica sinalética, analítica ou descritiva de um documento, tendo
em vista a criação e atualização do Repositório da Universidade
Lusíada.

Indexação

Preservação e conservação

Descrição e caraterização de um documento com a ajuda de
representações dos conceitos nele existentes.
Conjunto de medidas que visam o bom estado dos documentos, no que
respeita à proteção e manutenção do património documental.
Validação das diferentes fases do processo, com o objetivo de detetar

Controlo de qualidade

falhas e erros que impossibilitem a recuperação e localização dos
documentos.

Digitalização

Processo de conversão de um sinal analógico num sinal digital, que é
portador da mesma informação.
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Conjunto das operações relativas à arrumação dos documentos em

Armazenamento

depósito para fins de conservação e de utilização.

2.2.2.5.2. Documentos com mais downloads

Tabela nº 11 – Documentos com mais downloads

Downloads

Reg.

Título
A

2.910

1045

investigação

modelos

para

em
a

Autor
serviço

social:

compreensão

da

realidade
2.789

458

Fundamentos filosóficos do romantismo
Plano de marketing da Renova: os

1.891

239

desafios da Renova Profissional na
hotelaria em Portugal

1.765

2629

2956

Ferreira
Luís Manuel Serro
Lourenço
Raquel Cancela da
Silva Alcântara

O direito de defesa no processo de

José Carlos dos Reis

contra-ordenação

Coelho

22 anos depois: o que aconteceu à teoria
1.738

Jorge Manuel Leitão

do “choque de civilizações” de Samuel
Huntington?

Francisco Ramos da
Cruz

Tipo

Artigo

Artigo

Dissertação

Dissertação

Artigo

2.2.2.6. Empréstimo de documentos
2.2.2.6.1. Empréstimo domiciliário

O empréstimo domiciliário de documentos pretende facilitar a consulta dos fundos
bibliográficos das UL fora das suas instalações. Emprestar um documento que é
propriedade das UL significa retirá-lo do seu local, por um período de tempo limitado,
e entregá-lo ao utilizador que o solicitou. No período de referência foram feitos 8.220
empréstimos domiciliários.
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Empréstimo domiciliário

Distribuição do número de empréstimos por mês
1 400
1173

1 200

1208
1005

1 000

804 1000

800
600

824
528

525
410

388
400

249

200

106

0
09/19

10/19

11/19

12/19

01/20

02/20

03/20

04/20

05/20

06/20

07/20

08/20

2.2.2.6.1.1. Documentos mais emprestados
Tabela nº 12 – Documentos mais emprestados
Reg.

Título

Código civil

Autor/Coordenação

Isabel Rocha

Edição

ISBN

QTD.

21.ª

9789720000804

47

19.ª

9789727247714

40

Reg. 270856

Código civil: diplomas
complementares:
assentos e acórdãos
de fixação de
Reg. 270763

jurisprudência
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Constituição da

J. J. Gomes

República Portuguesa:

Canotilho, Vital

anotada

Moreira

4.ª

9789723222869

37

6.ª

9789724064942

36

5.ª

9789896401351

36

Reg. 235839

Casos práticos de
direito penal e direito
processual penal: com

Fernando Torrão

dez casos modelos
Reg. 268162

resolvidos
Ciência política e

Ricardo Leite Pinto,

direito constitucional:

José de Matos

teoria geral do Estado

Correia, Fernando

e formas de Governo

Roboredo Seara

Reg. 255635

2.2.2.6.2. Empréstimo intercampus (EIC)

O serviço de empréstimo intercampus (EIC) tem como principal objetivo possibilitar a
todos os membros das comunidades académicas das Universidades Lusíada o acesso a
documentos que não se encontram nos fundos locais, mas que existam numa das
Universidades Lusíada (Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão).

No ano letivo de 2019/2020, os estudantes solicitaram aos serviços 334 empréstimos
de livros que existiam noutro Campus da Universidade Lusíada.

2.2.2.6.3. Empréstimo interbibliotecas (EIB)

O serviço de empréstimo interbibliotecas (EIB) tem como principal objetivo possibilitar
a todos os membros da comunidade académica o acesso a documentos que não se
encontram nos fundos documentais das UL, solicitando-os a outros serviços de
documentação e informação, nacionais ou estrangeiros.
No âmbito do EIB, foram pedidas 59 obras e respondeu-se a 3 requisições.
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2.2.2.7. Frequência de utilizadores

A frequência de utilizadores nos espaços das Bibliotecas, Centros de Documentação
Europeia e Mediatecas foi feita com base num contador eletrónico existente nas
entradas destes serviços. No período de referência, foi contabilizada uma frequência
de 60.197 visitas.

Frequência de utilizadores

13 372
12 101
10 151
8 202
7 653
5 142

3 451

4
09/19

10/19

11/19

12/19

01/20

02/20

03/20

04/20

5
05/20

26

59

06/20

07/20

31
08/20

2.2.2.8. Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON)

A Fundação Minerva continua associada à Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON),
recurso fundamental na estratégia de apoio à investigação científica, permitindo aos
seus professores, estudantes e investigadores o acesso ilimitado e permanente aos
textos integrais de milhares de periódicos científicos e a e-books de alguns dos mais
importantes fornecedores de conteúdos.

No período de referência as comunidades académicas e científicas das Universidades
Lusíada fizeram 10.715 downloads. Neste ano letivo, a Elsevier foi o principal
fornecedor de conteúdos, com cerca de 53% dos downloads efetuados.
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Distribuição dos downloads por mês

1419

1423

1394

1081
717

678

09/19

10/19

11/19

627

12/19

01/20

02/20

1144

635

03/20

573

04/20

05/20

06/20

475

07/20

549

08/20

Tabela nº 13 – Principais fornecedores de conteúdos da B-ON

Fornecedor

Downloads

Elsevier

5.694

Taylor & Francis

2.766

Springer

1.399

Outros

856
Total

10.715

2.2.2.9. Serviço de Catalogação na Publicação (CIP)

Em estreita sintonia com o Portal ARQUITETURA DO SABER, o serviço de Catalogação na
Publicação é um programa de catalogação prévia, ou seja, anterior à publicação da
obra e pretende proporcionar uma apresentação coerente e normalizada sobre o
trabalho académico, em termos de catalogação, classificação e indexação, para
posterior divulgação em bases de dados bibliográficas. A elaboração dos dados CIP é
feita com o recurso a normas e tabelas internacionais e de acordo com critérios
profissionais e técnicos estabelecidos para o efeito.
Este serviço visa assegurar um melhor conhecimento do que é publicado pelas
Universidades Lusíada e, simultaneamente, proporcionar uma rápida e pertinente
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disponibilização dessa informação na BASE LUSÍADA, através de dados coerentes e
normalizados. Este serviço tem os seguintes objetivos:
• Normalizar a recolha e tratamento dos dados bibliográficos;
• Simplificar o processamento documental;
• Fornecer uma informação antecipada do que vai ser publicado;
• Racionalizar os recursos técnicos e humanos.

Este serviço é prestado mediante solicitação dos discentes, pelo que no período de
referência foram elaboradas 83 fichas CIP. Neste âmbito, destaca-se, ainda, a
construção de 306 cabeçalhos de assunto.
Fichas CIP elaboradas.

2.3. Atividades Culturais e de Extensão

O apoio às atividades culturais é assumido pela Fundação Minerva como um
importante eixo da sua intervenção, em resultado, desde logo, do projeto educativo
assumido solenemente pelas Universidades Lusíada, de acordo com os seus Estatutos.
Tal como decorre dos documentos que dão a conhecer o projeto educativo das
Universidades Lusíada “[…] a aquisição de uma consciência ética e social que
determine o comportamento e o procedimento científico e profissional é o suporte do
projeto de formação integral das Universidades Lusíada. Procura-se que os membros
da nossa comunidade universitária se distingam pelas suas qualidades humanas antes
e ao mesmo tempo que pela sua preparação cultural e alta categoria profissional.”

── 59 ──

Lusitana - Tuna Feminina da Universidade Lusíada - Lisboa

Assim, e na prossecução deste objetivo, “[…] as atividades de extensão cultural
desempenham um papel primordial de enriquecimento da vida académica, que
permitem aos estudantes estar em dia, ampliar os seus horizontes e complementar a
sua formação, quer por via do seu envolvimento em atividades culturais de natureza
lúdica, quer pela sua participação em atividades culturais de natureza formativa, como
sejam seminários, conferências, aulas abertas, debates, congressos e cursos de verão.
Os estudantes cooperam também nestas
atividades,

organizando

iniciativas

e

apresentando ideias, o que, por si só, se
traduz em experiências enriquecedoras.
Como exemplo disso, refiram-se as atividades
dos vários núcleos instituídos com o apoio da
Fundação, dedicados à música e dança
(tunas, grupos de danças e cantares), às artes plásticas, ao teatro, ao cinema, à
literatura, como foi o caso da peça de teatro “O Jantar de Natal”, Conselho de
Veteranos e a Comissão de Praxe, iniciativa solidária, 20 de dezembro de 2019.
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Luz&Tuna - Tuna Masculina da Universidade Lusíada - Lisboa

A generalidade das intervenções que se produzem através da atividade dos Núcleos de
Estudantes, como é o caso das Tunas (masculinas e femininas), do coro de jazz e dos
grupos de estudantes no quadro da licenciatura em Jazz e Música Moderna, assumem
uma inequívoca dimensão cultural, merecedora dos apoios da Fundação e de registo
neste Relatório.

Coro de Jazz da Universidade Lusíada - Lisboa
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TAUL- F - Tuna Académica da Universidade Lusíada de Famalicão

Tuna Académica da Universidade Lusíada - Norte (Porto)
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Quetuna - Tuna Feminina da Universidade Lusíada – Norte, Vila Nova de Famalicão

TFULP - Tuna Feminina da Universidade Lusíada - Norte (Porto)
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Porém, muitas outras atividades de natureza extracurricular têm evidentes
implicações de natureza cultural, quer pela natureza dos protagonistas, que são
escritores, pintores, escultores (artistas em geral), quer porque o contexto desses
eventos é essencialmente do domínio da cultura, como são os casos de visitas a
museus ou a exposições.

A título de exemplo registam-se alguns dos eventos que também estão referenciados
nas atividades complementares da formação académica e que assumiram natureza
inequivocamente cultural.
• Exposição retrospetiva: Ano Europeu dos Jardins Históricos – 1993, organizada por:
Prof. Doutor Alberto Cruz Reaes Pinto, Prof.ª Doutora Maria de Fátima Silva, Mestre
Paisagista Rodrigo Alves Dias, Mestre Rui Jorge Alves Felício Seco da Costa, Arquiteta
Paisagista Isabel Nunes de Matos, Arquiteta Nádia Covas e Arquiteta Jeanne Seixas,
com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 26 e 27 de outubro e 1, 2 e 3
de novembro de 2019.
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• Concerto de Natal – Licenciatura em Jazz e Música Moderna, organizado pelo Prof.
Doutor Massimo Cavalli, 17 de dezembro de 2019.

• Homenagem ao Embaixador Franco Nogueira, organizada pela Associação de
História do Estado Novo e pela Universidade Lusíada, 30 de janeiro de 2020.
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• Lusíada celebra o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, 23 de abril de 2020.
• Lusíada estreia podcast "Um livro num minuto", com a Professora Margarida
Rendeiro, 23 de abril de 2020.
• Podcast "Um livro num minuto", com a Professora Filipa Pais d’Aguiar, 29 de abril
de 2020.

Os Espacialistas, coletivo artístico apoiado pela Fundação Minerva, com residência
artística na Universidade Lusíada, desenvolveram uma atividade intensa de
significativa visibilidade, tendo organizado e participado em diversos eventos de relevo
cultural, artístico e científico. São exemplo disso os eventos que aqui se registam:
• Exposição Playmod no Matt em 16 de setembro de 2019.

• Apresentação de projeto no Teatro Romano, 12 de outubro de 2019.
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• Participaram em conferência no Instituto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, com o apoio da Fundação Minerva, 21 de outubro de 2019.
• Apresentaram conferências-performances na Argentina e no Chile, com o apoio da
Fundação Minerva, 4 a 7 de dezembro de 2019.

• Visita dos estudantes do mestrado em Estudos Curatoriais da Universidade de
Coimbra ao LAR, Laboratório de Arquitetura e Arte – residência artística d’Os
Espacialistas na Universidade Lusíada, organizada pelo Arquiteto Luís Maria
Baptista/Os Espacialistas, 24 de janeiro de 2020.
• Estiveram presentes na exposição Constelações II: uma coreografia de gestos
mínimos, com o apoio da Universidade Lusíada, até 31 de maio de 2020.
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• Apresentaram, no dia 18 de fevereiro de 2020, uma aula aberta, na Faculdade de
Engenharia da Universidade da Beira Interior, que serviu de mote ao workshop "Dream
Domus", cuja parte apresentada pel'Os Espacialistas decorreu, entre 19 e 21 de
fevereiro de 2020, nesta Universidade.
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3. Meios e Ações Complementares à Formação Académica
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3. Meios e Ações Complementares à Formação Académica
A formação académica não se traduz apenas na transmissão do conhecimento em sala
de aula, assumindo cada vez mais importância acrescida os meios e mecanismos de
informação e pesquisa que proporcionam e estimulam o trabalho autónomo e em
diferentes ambientes, bem como a participação em visitas de estudos, palestras,
conferências, seminários e jornadas dedicados a temas relacionados com as áreas
científicas de formação correspondentes aos diversos ciclos de estudos em
funcionamento.

3.1. Meios complementares para apoio à formação

Quanto ao desenvolvimento de meios destinados ao apoio ao estudo e ao trabalho
científico, importa salientar a aposta no desenvolvimento de portais de acessibilidade
abertos à comunidade académica Lusíada, merecendo particular referência, pelo seu
nível de desenvolvimento e de implementação, o Portal da Arquitetura do Saber, o
Portal Joaquim Paço d’ Arcos e o Portal do Conhecimento.

3.1.1. Portal da Arquitetura do Saber
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O Portal Arquitetura do Saber (http://ads.ulusiada.pt) continua a ser uma referência
no meio académico das Universidades Lusíada, impondo-se de forma natural como
manual de estilo para a elaboração dos trabalhos académicos e como instrumento de
grande importância para a promoção da literacia da informação e formação ao
utilizador.

A infoliteracia (aceder, avaliar, incorporar, gerir e aplicar a informação em vários
suportes) é a base para a aprendizagem ao longo da vida. Nesse sentido, as Bibliotecas
apoiam a autoaprendizagem e a construção do conhecimento, promovendo e
fomentando o desenvolvimento de aptidões de acesso, pesquisa, avaliação e utilização
de recursos de informação.

No período de referência foram desenvolvidas ações de formação em sala de aula, nos
espaços das Bibliotecas e construídos recursos de apoio ao processo de ensinoaprendizagem de uma forma contínua.

No âmbito do Portal Arquitetura do Saber foram desenvolvidas 86 sessões individuais
de acompanhamento da elaboração dos trabalhos académicos (dissertações e teses)
com o objetivo de apoiar a pesquisa nos recursos de informação, aplicar as normas de
apresentação dos trabalhos, dar a conhecer as questões éticas relacionadas com a
reutilização da informação pesquisada, assim como apoiar na aplicação das regras de
estilo e normalização das UL e na forma de citação e elaboração de referências.
Distribuição das sessões de acompanhamento de aplicação do Portal AdS
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São feitas, também, anualmente, várias sessões de esclarecimento e formação aos
utilizadores que visam as seguintes atividades:
• Arquitetura do Saber: pesquisa dos recursos de informação, definição de
metodologias científicas, aplicação de regras de estilo e de normalização,
elaboração de citações e de referências bibliográficas necessárias à construção do
conhecimento;
• B-ON: acesso, registo e pesquisa;
• Centro de Documentação Europeia: apresentação de fontes de informação
disponíveis online;
• Zotero: gestão bibliográfica e relação com os recursos de informação;

No período de referência, foram feitas cerca de 22 sessões.

3.1.2. Portal de Joaquim Paço d’Arcos

O Portal de Joaquim Paço d’Arcos continua a ser desenvolvido, estando a ser coligida
informação relevante sobre a vida e obra do escritor.
Página inicial do Portal de Joaquim Paço d’Arcos
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3.1.3. Portal do Conhecimento

O Portal do Conhecimento (http://pdc.lis.ulusiada.pt) constitui-se como estrutura de
apoio aos Serviços de Informação, Documentação e Internet das Universidades Lusíada
e tem os seguintes objetivos:
• Permitir o acesso diário à informação convivial, de acordo com as necessidades dos
utilizadores;
• Possibilitar a participação nas estruturas e nos serviços, de forma interativa, através
de um diálogo aberto, direto e em linha;
• Facultar o acesso aos principais tipos de transação com os Serviços de Informação,
como empréstimos, renovações, reservas, aquisições e consultas de documentos;
• Apoiar a lecionação dos vários cursos e desenvolver as estruturas existentes
dedicadas à investigação científica;
• Permitir o acesso a conteúdos digitais (e-books, teses, imagens, vídeos, entre
outros);
• Apoiar o ensino presencial e a distância (b-Learning);
• e, por fim, formar os utilizadores para que todos possam tirar partido das
tecnologias da informação e comunicação no ensino e, em particular, na criação de
novos conteúdos.
3.2. Ações Complementares à Formação Académica

Neste domínio, quer por iniciativa própria, quer respondendo a sugestões das direções
das Faculdades e dos Institutos das Universidades Lusíada e de outras entidades
públicas e privadas, a Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica
apoiou um vasto conjunto de atividades, designadamente: conferências, colóquios,
exposições, visitas de estudo, aulas abertas, debates, recitais e seminários.

Foram muitas e diversificadas as ações destinadas à formação complementar e
integração no meio académico merecedoras de registo.
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3.2.1. Universidade Lusíada - Lisboa
• 5th International Cone Meeting, organizado pelo Proessor António José Antunes
Monteiro e por Manuel Jiménez Tenorio, Bill Fenzan, Lucy Muehleisen e George
Muehleisen, 13 a 15 de setembro de 2019.

• Aulas individuais de piano com Paolo Birro, organizadas pelo Prof. Doutor Massimo
Cavalli, 25 de setembro de 2019.
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• Aulas individuais de saxofone, com Pietro Guido Tonolo, organizadas pelo Prof.
Doutor Massimo Cavalli, 25 de setembro de 2019.

• Masterclass “A arte do duo”, com Paolo Birro e Pietro Guido Tonolo, organizada
pelo Prof. Doutor Massimo Cavalli, 26 de setembro de 2019.
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• Aulas de orientação de classe de conjunto, com Paolo Birro e Pietro Guido Tonolo,
organizadas pelo Prof. Doutor Massimo Cavalli, 27 de setembro de 2019.

• Workshop #1 Role play de entrevista clínica, organizado pela Prof.ª Doutora Tânia
Gaspar, 27 de setembro de 2019.
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• Jornadas, Jardins e Jazz [Jornadas Europeias do Património 2019], organizadas pelo
Prof. Doutor Alberto Reaes Pinto, pela Prof.ª Doutora Maria de Fátima Silva, pelo
Mestre Rodrigo Alves Dias e pelo Mestre Rui Jorge Alves Felício Seco da Costa, 27 e 28
de setembro de 2019.

• Workshop #2: Relatórios de avaliação em Psicologia Clínica, organizado pela Prof.ª
Doutora Tânia Gaspar, 30 de setembro de 2019.
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• Workshop: Songwriting: do Jazz ao Pop [1.ª Parte], com Luís Lapa, organizado pelo
Prof. Doutor Massimo Cavalli, 1 de outubro de 2019.

• Workshop #3: Testes de avaliação psicológica, organizado pela Prof.ª Doutora Tânia
Gaspar, 1 de outubro de 2019.
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• Palestra “Direitos, deveres e obrigações no mundo global contemporâneo”,
organizada pelo Prof. Doutor Mário Chaves, 2 de outubro de 2019.

• Palestra “A ameaça nuclear Pós-Guerra Fria”, com o Doutor Roy Reis Friede,
organizada pelo Prof. Doutor Carlos Motta, 8 de outubro de 2019.
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• Workshop: Steve Coleman and Five Elements, organizado pelo Prof. Doutor
Massimo Cavalli, 21 e 22 de outubro de 2019.

• Aula aberta “Doping no desporto”, organizada pelo Prof. Doutor Lúcio Correia e pela
Prof.ª Doutora Túlia Cabrita, 23 de outubro de 2019.
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• Visita de estudantes da licenciatura em Direito ao Tribunal Constitucional,
organizada pela Prof.ª Doutora Margarida Salema d’Oliveira Martins e pela Mestre
Sílvia Galvão Telles, 25 de outubro de 2019.

• Aula aberta “From temporary to circular: low building technologies”, organizada
pelo Prof. Doutor Alberto Reaes Pinto, 29 e 30 de outubro de 2019.
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• 5.as Jornadas ISSSL–UL: Juventudes incertas e vulnerabilidades: perspetivas de
intervenção, organizadas pelo Prof. Doutor Duarte Vilar, 7 de novembro de 2019.

• 20.as Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, organizadas pela
Prof.ª Doutora Tânia Gaspar, pela Prof.ª Doutora Túlia Cabrita e pelo Prof. Doutor
António Rosado, com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 7 e 8 de
novembro de 2019.
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• Demonstração “aula prática de esgrima”, com o Dr. Miguel Macedo, organizada
pela Prof.ª Doutora Túlia Cabrita, 13 de novembro de 2019.

• Workshop: Songwriting: do Jazz ao Pop [2.ª Parte], com Luís Lapa, organizado pelo
Prof. Doutor Massimo Cavalli, 18 de novembro de 2019.
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• inloco – Conferências abertas integradas nos seminários do mestrado em Design
(2019/2020) – Pedrita x Festival Iminente, organizadas pelo Prof. Doutor Pedro
Cortesão, 18 de novembro de 2019.

• Debate com os candidatos à Ordem dos Advogados. Esta iniciativa, organizada pelo
Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Lusíada, teve como objetivo dar a
conhecer aos estudantes os programas que compõem as várias listas concorrentes, 19
de novembro de 2019.
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• 4th International Seminar on Architecture and Mathematics: the Formulas in
Architecture, organizado por: Prof.ª Doutora Maria de Fátima Silva, Prof.ª Doutora
Maria Adelaide Leite Videira, Mestre Elsa Inês Negas e Mestre Rui Costa, com o apoio
da FCT e do Núcleo de Arquitetura da Universidade Lusíada, 21 e 22 de novembro de
2019.

• Workshop: Corpo e movimento, com a Dr.ª Rita Calçada Bastos, organizado pelo
Prof. Doutor Massimo Cavalli e pela Mestre Joana Machado, 26 de novembro de 2019.
• Debate: Advocacia 4.0: realidades, expetativas e desafios, organizado pelo Prof.
Doutor José Alberto González, pelo Núcleo de Estudantes de Direito, pelo Eng. Gonçalo
Faria Abreu, pelo Dr. Gonçalo Simões de Almeida, pelo Dr. Nuno de Carvalho Ribeiro e
pela Dr.ª Isabel da Silva Mendes, 26 de novembro de 2019.
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• Conferência: Gentrificação, organizada pelo Prof. Doutor José Alberto González, por
Afonso de Freitas Brandão e por Guilherme Moita Gomes, 26 de novembro de 2019.

• Visita dos estudantes de Relações Internacionais ao Joint Analysis and Lessons
Learned Centre (JALLC), organizada pelo Prof. Doutor Luís Saraiva, 26 de novembro de
2019.
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• Prof. Doutor Luís Saraiva participa em workshop no Instituto Universitário Militar
com estudantes do mestrado de Relações Internacionais, 27 de novembro e 11 de
dezembro de 2019.
• Masterclass: Boas-práticas de estudo do instrumento musical, com Alexandre Diniz
e Desidério Lázaro, organizada pelo Prof. Doutor Massimo Cavalli, 5 de dezembro de
2019.

• Gerontologia na Lusíada – 6.º Encontro de Psicogerontologia & 6.as Jornadas ISSSL–
UL: Comportamento e Saúde, organizados pela Prof.ª Doutora Tânia Gaspar, pelo Prof.
Doutor Duarte Vilar e pela Dr.ª Maria João Quintela, com o apoio do CLISSIS e da FCT,
11 de dezembro de 2019.
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• Sessão de esclarecimento: Mobilidades internacionais, Erasmus+, Programas
Extracomunitários, Bolsas Santander, organizada pelo Gabinete de Relações
Internacionais e Mobilidade Internacional, 17 de dezembro de 2019.

• Palestra: Introdução à tecnologia blockchain, organizada pelo Prof. Doutor Mário
Caldeira Dias e pelo Eng. Nuno Sotero, 18 de dezembro de 2019.
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• Palestra: Diário de uma gestora de Recursos Humanos, organizada pelo Núcleo de
Estudantes de Gestão de Recursos Humanos, 19 de dezembro de 2019.

• 3.as Jornadas do CLISSIS: Objetivos estratégicos para o período de 2020/2023,
organizadas por: Prof. Doutor Duarte Vilar, Prof.ª Doutora Isabel Cristina de Almeida,
Prof. Doutor Michel Binet, Prof.ª Doutora Tânia Gaspar e Prof.ª Doutora Teresa
Rodrigues da Silva, com o apoio do CLISSIS e FCT, 29 de janeiro de 2020.
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• Aula aberta: Psicoterapia cognitivo-comportamental de grupo com crianças e
adolescentes, organizada pela Prof.ª Doutora Tânia Gaspar, 19 de fevereiro de 2020.

• Conferências de Arquitetura – Doze casas • Duas gerações, coordenação do Prof.
Doutor Fernando Hipólito, com o apoio do CITAD e da FCT, e a colaboração do Núcleo
de Arquitetura da Universidade Lusíada, 26 de fevereiro a 2 de março de 2020.
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• Apresentação: Projeto "Primeira vez", organizada pelo Mestre Vasco Fabião
Mendonça, 2 de março 2020.

• Webinar: Modernização do sistema administrativo: impacto da COVID-19 na
administração pública, organizado pela The European Law Students’ Association (ELSA)
– Universidade Lusíada, 14 de maio de 2020.
• Ciclo de videoconferências: As ideias políticas: passado, presente e futuro,
organizadas pelo Prof. Doutor Manuel Monteiro, 15 de maio a 2 de junho de 2020.
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• COMEGI – Research Talks: Quo Vadis Homo Sapiens? Análise de modelos de tomada
de decisão em mercados globais numa era pós-COVID = Quo Vadis Homo Sapiens?,
Analysis of decision-making process models in global markets in a post COVID era,
organizado pelo Prof. Doutor Luís Valadares Tavares, 29 de maio de 2020.

• COMEGI – Research Talks: Decidir ou não decidir? Peregrinação tridimensional e sua
aplicação à adjudicação de contratos, organizado pelo Prof. Doutor Luís Valadares
Tavares, 19 de junho de 2020.
• Encontro de estágios do mestrado em Musicoterapia: estudo, vivência, intervenção,
organizado pela Prof.ª Doutora Teresa Leite Maurer, 23 de junho de 2020.
• No âmbito da parceria entre a Universidade Lusíada, através do GAPPS, e o "Projeto
InterAjuda", realizou-se um workshop on-line "Cuidar de quem cuida", sobre o tema
"Perturbações depressivas", promovido em colaboração com a Aventura Social –
Associação (ASA), 31 de julho de 2020.
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3.2.2. Universidade Lusíada - Norte (Porto)
• Visita de estudo à Porto Design Biennale dos estudantes de Design III (Licenciatura
em Design) e Design de Espaços Relacionais (Mestrado em Design do Produto),
acompanhados pelos Profs. Doutores Ece Canli e Rui Alexandre, 16 de outubro de
2019.

• Visita de estudo no âmbito do programa “Edificar com o Património” aos Mosteiros
de Travanca, Cête, Pombeiro e Santa Maria das Júnias, Convento de S. Francisco, Forte
do Cão, Paçô, Vinha e Ínsua e diversos edifícios de arquitetura tradicional no Porto,
Espinho, Vila do Conde, Paredes e Mira, acompanhados pelo Prof. Doutor Miguel
Malheiro, 24, 25, 30 e 31 de outubro de 2019.
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• Visita de estudo à Porto Design Biennale dos estudantes de Design I da Licenciatura
em Design, acompanhados pela Prof.ª Doutora Raquel Antunes e peloMestre António
Brandão, 31 de outubro de 2019.

• Estudantes de Relações Internacionais em visita de estudo a Bruxelas, organizada
pelos Profs. Doutores Manuel Monteiro e Paulo Amorim, 5 a 7 de novembro de 2019.
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•

Aula aberta com o tema “Potencialidade das competências dos criminólogos, na
exploração de problemáticas associadas ao estudo do controlo social e do crime”, com
os oradores Prof. Doutor Hernâni Carvalho e Dr. Ricardo Serrano Vieira, organizada
pelo Dr. Vítor Silva, docente do curso de Criminologia, 7 de novembro de 2019.

• Visita de estudo à Porto Design Biennale dos estudantes de Design I da Licenciatura
em Design, da Universidade Lusíada – Norte (Porto e Vila Nova de Famalicão),
acompanhados pela Prof.ª Doutora Raquel Antunes e pelo Mestre António Brandão, 7
de novembro de 2019.

── 96 ──

• Visita de estudo à exposição “in’Disciplina” de Álvaro Siza Vieira, dos estudantes do
2º ano de Arquitetura, da Universidade Lusíada – Norte (Porto), acompanhados pelos
Profs. Doutores Ricardo Vieira de Melo, Alexandra Chaves e Jorge Amaral, 12 de
novembro de 2019.

• IX Congresso Internacional de Intervenção Psicológica, subordinado ao tema “Saúde
e Bem-Estar”, com a intervenção do Prof. Doutor Robert Cloninger, organizado pelo
Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada – Norte, 12 de
novembro de 2019.
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• Debate aberto “Advocacia 4.0 – Realidades, Expetativas, Desafios”, organizado pela
Faculdade de Direito da Universidade Lusíada – Norte (Porto), em parceria com a MJM
Advogados, RL, SPS Advogados, RL, KGSA Advogados e o núcleo de Estudantes de
Direito, 14 de novembro de 2019.

• Aula aberta com a Prof.ª Rita Maldonado Branco, subordinada ao tema “Design com
e para pessoas com demência”, organizada pelas Prof.ªs Doutoras Ece Canli e Benedita
Camacho, 18 de novembro de 2019.
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• Sessão dinamizada pela Toastmasters Douro Club, com a participação dos
estudantes das licenciaturas, mestrados e MBA da Faculdade de Ciências da Economia
e da Empresa, das Docentes Prof.ª Doutora Elizabeth Real e Prof.ª Doutora Paula
Rodrigues, 26 de novembro de 2019.

• Aula aberta no âmbito da UC Projecto III, com o título “Edificar com o Património”,
com a oradora Dr.ª Rosário Machado, Diretora da Rota do Românico”, organizada pelo
Prof. Doutor Miguel Malheiro, 27 de novembro de 2019.
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• Visita de estudo à Trienal de Arquitetura dos estudantes do 2º ano do Mestrado
Integrado em Arquitetura, acompanhados pelos Profs. Doutores Ricardo Vieira de
Melo e Alexandra Chaves, 28, 29 e 30 de novembro de 2019.

• Visita de estudo à “Casa Grande” dos estudantes finalistas em Gestão de Empresa
e Marketing, acompanhados pela Diretora da Faculdade, Prof.ª Doutora Elizabeth Real,
e pelo Business Diretor da empresa, Dr. João Pinho Vítor, 2 de dezembro de 2019.
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• Visita de estudo à Porto Design Biennale dos estudantes de Design III da licenciatura
em Design, acompanhados pelo Prof. Doutor Rui Alexandre e pelas curadoras Joana
Quental e Maria Milano, 4 de dezembro de 2019.

• Aula aberta no âmbito no programa de Projeto III, “Edificar com o Património” com
o Arquiteto João Paulo Rapagão, docente da Universidade Lusíada – Norte (Porto)
organizada pelo Prof. Doutor Miguel Malheiro, 4 de dezembro de 2019.
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• Visita de estudo à exposição “in’Disciplina” de Álvaro Siza Vieira, dos estudantes do
1º ano de Arquitetura da Universidade Lusíada – Norte (Porto) acompanhada pelo
Arquiteto João Paulo Rapagão, docente da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 6 de
dezembro de 2019.

• Aula aberta “A arbitragem do consumo”, organizada pela Prof.ª Doutora Sandra
Passinhas, com as oradoras convidadas Dr.ª Isabel Afonso, Diretora do Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Porto, e Prof.ª Doutora Núria Martinez, da
Universidade de Alicante, 10 de dezembro de 2019.
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• Workshop “Abuso sexual de menores: da compreensão à avaliação forense”,
organizado pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 11 de dezembro de 2019.
• Aula aberta “Participação de Portugal nas missões da ONU na Colômbia”,
organizada pelo Prof. Doutor Pedro Mendes, com os oradores convidados Dr. Francisco
Assis e Dr. João António do Vale, 17 de dezembro de 2019.

• Conferência “O papel da mulher na sociedade”, organizada pelo núcleo HeforSheULNP, 18 de dezembro de 2019.
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• Visita de estudo de estudantes de Relações Internacionais ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Assembleia da República, acompanhados pelos Profs.
Doutores Manuel Monteiro e Pedro Mendes, 19 de dezembro de 2019.

• Visita de estudo ao Museu Escola do Brinquedo Tradicional Popular dos estudantes
de Design, acompanhados pelos Profs. Doutores Rui Alexandre, Benedita Camacho,
Maria Estela Vieira, Maria João Barbosa e Ece Canli, 19 de fevereiro de 2020.
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• Estudantes da licenciatura e mestrado em Relações Internacionais foram recebidos
pelo Senhor Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, no
Palácio de Belém, numa iniciativa do Prof. Doutor Manuel Monteiro, 2 de março de
2020.
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• A Fundação Minerva por iniciativa do Engenheiro António Nicolau, docente do 1º
ciclo de estudos em Design da Universidade Lusíada – Norte (Porto), desenvolveu com
a participação dos estudantes um projeto de viseiras de acordo com o protocolo com
a DGS, que foram entregues ao IPO Porto, Centro Hospitalar de Famalicão e Comando
Metropolitano da PSP do Porto, abril de 2020.

• Aula aberta online com o Dr. João Pedro Dias, comentador da TSF, organizada pelo
Prof. Doutor Manuel Monteiro, 6 de maio de 2020.
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• Aula aberta online, ministrada pelos Arquitetos Henrique Marques e Rui Dinis, do
Estúdio Spaceworkers, organizada pelo Arquiteto João Paulo Rapagão, 13 de maio de
2020.

• Aula aberta online com o Prof.
Doutor

António

Filipe,

Vice-

Presidente da Assembleia da
República e Deputado do PCP,
organizada pelo Prof. Doutor
Manuel Monteiro, 15 de maio de
2020.

• Aula aberta online com o Dr.
Mário Ramires, Administrador e
Diretor do “Jornal Sol” e “Jornal
I”, organizada pelo Prof. Doutor
Manuel Monteiro, 19 de maio de
2020.
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• Aula aberta online com o
Dr. José Ribeiro e Castro,
antigo Secretário de Estado
Adjunto do Vice-Primeiro
Ministro

(VI

Governo

Constitucional de Portugal)
e antigo Presidente do CDSPP, organizada pelo Prof. Doutor Manuel Monteiro, 22 de maio de 2020.
• Aula aberta online com o Mestre José Luís Carneiro, Secretário-Geral Adjunto do
Partido Socialista e Antigo
Secretário de Estado das
Comunidades

Portuguesas

(XXI Governo Constitucional
de Portugal, organizada pelo
Prof.

Doutor

Manuel

Monteiro, 2 de junho de
2020.
• Aula aberta online com o
Prof. Doutor David Justino,
Vice-Presidente da Comissão
Política Nacional do PSD,
organizada pelo Prof. Doutor
Manuel Monteiro, 4 de
junho de 2020.
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• No âmbito da visita de estudo à Escola do Brinquedo Tradicional Popular, realizada
em fevereiro, foram apresentadas, em 3 sessões online, propostas individuais nas
unidades curriculares de Design II e Design III (Porto e Famalicão), 22 a 29 de junho de
2020.

• Formação: DATAJURIS – Bases de dados jurídicas, organizada pela DATAJURIS,
Direito e Informática, Lda. e Departamento de Informação, Documentação e
Internet, 25 de junho de 2020.
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3.2.3. Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
• Aula Aberta com o Artista Plástico Alberto Vieira, 27 de setembro de 2019.

• Visita de Estudo à Aldeia do Xisto - Catarredor, organizada pelo Prof. Doutor Carlos
Santos, 2 de outubro de 2019.
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•

Visita de Estudo à Casa do Design – Exposição Frontiene | Casa da Arquitetura –

Exposição que força é essa, organizada pela Prof.ª Doutora Raquel Antunes e pelo
Mestre António Brandão, 24 de outubro de 2019.

• Aula Exterior, presença no Fórum “As pessoas como valor acrescentado”,
organizada pelo Mestre Miguel Guerreiro, 29 de outubro de 2019.
•

REDE – Reunião de Escolas de Design, Prof. Doutor Rui Alexandre, 31 de outubro

de 2019.

── 111 ──

•

Visita de Estudo às Exposições Abitare Italia — ícones do Design Italiano; Riccardo

Dalisi — imperfeição perfeita; Portugal Industrial — ligações entre o Design e a
Indústria da Porto Design Biennale 2019, organizada pelas Prof.ªs Doutoras João
Barbosa, Benedita Camacho e Maria Estela Vieira, 6 de novembro de 2019.

• Visita de Estudo à Porto Design Biennale 2019, Exposição Portugal Industrial –
Ligações entre o design e a indústria e à Exposição Millennials, organizada pela Prof.ª
Doutora Raquel Antunes e pelo Mestre António Brandão, 7 de novembro de 2019.
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• Visita de Estudo à Exposição FRONTIERE - Expressões do Design Contemporâneo,
Casa do Design, Porto Design Biennale 2019, organizada pelas Prof.ªs Doutoras Maria
João Barbosa, , Ece Canli e Assunção Lemos e pelo Mestre Bernardino Gomes, 22 de
novembro de 2019.

• Exposição de trabalhos dos estudantes de Design, Projeto Escolas, Porto Design
Biennale 2019, Profs. Doutores Maria João Barbosa, Benedita Camacho, Rui Alexandre,
Raquel Antunes e pelo Mestre Bernardino Gomes, 22 de novembro de 2019.
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• Semana da Ciência e Tecnologia 2019, dinamizada pelos Profs. Doutores Carlos
Rego de Oliveira, Manuel Rebelo, Pedro Reis e Ricardo Freitas, 25 a 29 de novembro
de 2019.

• Visita de Estudo ao Museu Escola do Brinquedo Tradicional, organizada pelos Prof.ªs
Doutores Benedita Camacho, Maria João Barbosa, Maria Estela Vieira, Ece Candi e Rui
Alexandre, 19 de fevereiro de 2020.
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• Estudantes de Design participaram no Concurso Palácio Nacional de Sintra, “Um
Olhar Contemporâneo Sobre o Azulejo Hispano-Mourisco”, Prof.ª Doutora Raquel
Antunes, 28 de fevereiro de 2020.
• Workshop Brinquedos Científicos, parceria Agrupamento de Escolas D. Maria II e
Universidade Lusíada, alunos dos 4.º, 6.º e 8.º anos de escolaridade, organizado pelo
Prof. Doutor Pedro Reis, 2 de março de 2020.

• Concurso Take a Shoot, 4.ª edição, organizada pelo Núcleo de Estudantes da
Faculdade de Arquitetura e Artes, 6 a 30 de março de 2020.
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• Seminário de Investigação, organização Faculdade de Engenharias e Tecnologias,
Estudantes do 2º ano do Mestrado em Engenharia Eletrónica e Informática, Microsoft
Teams, 2 de abril de 2020.
• Seminário de Investigação, organização Faculdade de Engenharias e Tecnologias,
Estudantes do 2º ano do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial e Gestão de
Operações, Microsoft Teams, 3 de abril de 2020.
• Webinar | Aula Aberta “Estilo de Referenciação APA: Citar e Referenciar”,
organização conjunta das Faculdades de Engenharias e Tecnologias e de Ciências da
Economia e da Empresa, Prof.ª Doutora Ana Cristina Ferreira, Microsoft Teams, 15 de
maio de 2020.
• Webinar | Aula Aberta “Gestão de Dados com o Microsoft Excel”, organização
conjunta das Faculdades de Engenharias e Tecnologias e de Ciências da Economia e da
Empresa, Prof. Doutor Vítor Pereira, Microsoft Teams, 22 de maio de 2020.
• Webinar | Aula Aberta “Investigação Qualitativa por Etnografia”, organização
conjunta das Faculdades de Engenharias e Tecnologias e de Ciências da Economia e da
Empresa, Dr.ª Daniela Faria, Microsoft Teams, 29 de maio de 2020.
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• Apresentação e defesa de propostas pelos estudantes de Design, Museu Escola do
Brinquedo Tradicional Popular, organizada pelas Prof.ªs Doutores Benedita Camacho,
Maria João Barbosa, Maria Estela Vieira, Ece Candi, Rui Alexandre, 22 a 29 de junho de
2020.

• Apresentação Pública dos Projetos Finais da Licenciatura em Engenharia Eletrónica
e Informática, 7 de julho de 2020.
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• Apresentação Pública dos Projetos Finais da Licenciatura em Engenharia e Gestão
Industrial, 8 de julho de 2020.
• Apresentação Pública dos Projetos Finais da Licenciatura em Marketing, 8 de julho
de 2020.
• Apresentação Pública dos Projetos Finais da Licenciatura em Gestão, 8 de julho de
2020.
• Apresentação Pública dos Projetos Finais da Licenciatura em Engenharia Mecânica,
9 de julho de 2020.
• Curso Programação em Java, Prof. Doutor Vítor Pereira, Microsoft Teams, 30 de
junho a 28 de julho de 2020.
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4. A Fundação Minerva, as Universidades Lusíada e a sua relação com a
Comunidade
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4. A Fundação Minerva, as Universidades Lusíada e a sua relação com a
Comunidade
As atividades de extensão universitária e de apoio à comunidade, a abertura da
Universidade ao exterior e a saída da Universidade para fora de portas, com referência
aos meios de comunicação e divulgação das Universidades, constituem factos
particularmente relevantes para a Fundação Minerva que justificam o seu registo no
quadro deste Relatório.

Referimo-nos a atividades que compreendem, entre outras, a prestação de serviços à
comunidade, a cedência de espaços e equipamentos para a realização de ações de
interesse para a comunidade, a prestação de serviços a empresas, ações de
voluntariado de docentes, funcionários ou estudantes, colaboração de docentes,
estudantes ou funcionários com entidades públicas e privadas (câmaras, IEFP, CEJ,
ordens profissionais, etc.), a participação em órgãos de outras entidades (Conselhos
Municipais de Educação, Conselhos Consultivos, etc.), a projeção de trabalhos de
docentes, estudantes e alumni na comunidade.

Neste ponto, referimos também a expressão dos veículos de comunicação e divulgação
em prática nas Universidades Lusíada.

4.1. Universidades Lusíada de portas abertas

Nesta linha de apoio e prestação de serviços à comunidade, merece referência o
Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde (GAPPS) da
Universidade Lusíada - Lisboa/Instituto de Psicologia e Ciências da Educação.

O GAPPS, tem como missão prevenir e zelar pelo bem-estar socioemocional e
qualidade de vida da comunidade universitária (estudantes, professores e
funcionários). Procura proporcionar apoio psicológico especializado visando
ultrapassar de forma mais eficaz as tarefas resultantes da vida académica, prevenir e
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tratar problemas psicológicos e de desempenho escolar e intervir ao nível do seu
desenvolvimento pessoal e socio emocional.

O GAPPS insere-se no âmbito dos objetivos propostos pelas guidelines internacionais
da Organização Mundial de Saúde (OMS), que identificam a necessidade de
implementação de políticas de prevenção e de promoção da saúde mental,
nomeadamente através da área de “Promoção da saúde mental para todos”.

Características do GAPPS

Destina-se a estudantes, funcionários docentes e não docentes, e pessoas externas à
comunidade escolar, constituindo-se como um espaço por excelência de contacto com
um psicólogo, num ambiente de confiança e empatia. O processo terapêutico rege-se
de acordo com os princípios de confidencialidade e sigilo profissional, sob a supervisão
clínica e técnica da Prof.ª Doutora Tânia Gaspar.
Todos os serviços prestados por este Gabinete são gratuitos.

Participação do GAPPS no "Projeto InterAjuda"

Outras atividades de extensão e prestação de serviços à comunidade:
• Cedência de instalações para formação à Ordem dos Arquitetos.
• 16.º Encontro anual DANASWAC, 11 a 15 de setembro de 2019.

── 122 ──

• 5th International Cone Meeting, 13 a 15 de setembro de 2019.

• Comemorações dos 50 anos de existência da Escola Secundária Camilo Castelo
Branco, que funcionou onde é agora o Campus de Vila Nova de Famalicão da
Universidade Lusíada – Norte, 5 de outubro de 2019.
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• Apresentação do projeto “Monitorização da qualidade do ar em Vila Nova de
Famalicão”, parceria da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com a
Universidade Lusíada, Prof. Doutor Pedro Reis, com a presença do Vereador do
Ambiente, Eng. Pedro Sena, 23 de outubro de 2019.

No âmbito deste projeto foram realizadas inúmeras ações de sensibilização e formação
com agrupamentos escolares da região, contribuindo desta forma para a
consciencialização do problema junto da comunidade escolar, com base em evidências
científicas, como foi o caso, entre outras, da ação de formação para professores e
alunos dos Agrupamentos de Escolas D. Maria II e Ribeirão, Camilo Castelo Branco e D.
Sancho I, que integram o projeto “Eco-Escolas”.
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• I Congresso Nacional dos ATAE (Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia), ao
Sindicato dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, 9 de novembro de 2019.
• Assembleia do Futebol Clube de Famalicão, Cedência de Espaço, 19 de dezembro de
2019.
• Reunião Diretores de Hospitais, Cedência de Espaço, organizada pelo Centro
Hospitalar do Médio Ave, 7 de janeiro de 2020.
• Cedência de Instalações para Formação à Junta de Freguesia da Ajuda, 15 de janeiro
de 2020.
• Cedência de instalações para Formação à Ordem dos Advogados, 28 e 29 de janeiro
de 2020.
• Cedência de instalações para gravações da Plural (final da novela “Na corda
bamba”), 5 de fevereiro de 2020.
• Ação de Curta Duração: Neurociência, Integração Sensorial, atenção/emoção: Os
sentidos e as emoções no sucesso escolar, Cedência de Espaço, organizada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, 15 de fevereiro de 2020.
• Cedência de instalações à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução para
realização dos Exames de estágio 2020, 29 de fevereiro de 2020.
• AISEC na Lusíada, 3 de março de 2020.

4.2. Universidades Lusíada fora de portas
• Presença no Dia do Estagiário 2019 Continental, Professor Doutor Carlos Rego, 10
de setembro de 2019.

── 125 ──

• Arquiteto João Paulo Rapagão participou no Encontro Dia Internacional da Não
Violência, organizado pelo Centro Mundial de Estudos Humoristas, 2 de outubro de
2019.

• Sessão de Abertura do Projeto MyMachine em Portugal, Prof. Doutor Pedro Reis,
11 de outubro de 2019.
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• Arquiteto João Paulo Rapagão participa na MOVIMENT.A, organizado pelo Núcleo
de Arquitetura da Universidade da Beira Interior, 12 de outubro de 2019.

• 2ª Edição REDE#02 (Reunião de Escolas de Design) em Barcelos, com a presença do
Prof. Doutor Rui Alexandre, 31 de outubro de 2019.
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• XXIII Congresso Nacional de Direito do Trabalho, com a coordenação científica do
Prof. Doutor António Moreira, no Altis Grand Hotel, com o apoio do Instituto Lusíada
de Direito do Trabalho, do CEJEA e com a organização da Almedina, 7 e 8 de novembro
de 2019.

• Seminário "Novas Guerras e Segurança Humana", no Instituto Universitário Militar
(IUM), com a colaboração da Universidade Lusíada (UL), da Universidade do Minho, da
Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa, no qual participaram investigadores da UL, 14 de novembro
de 2019.
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• Estudantes e antigos estudantes da licenciatura em Design e do mestrado em
Design apresentaram os seus projetos na exposição "Y, Desenhar Portugal",
inaugurada na Galeria Municipal de Matosinhos, no âmbito da Porto Design Biennale,
22 de novembro de 2019.

• Estudantes da Universidade Lusíada - Norte no “Projecto Escolas” / “Porto Design
Biennale”, novembro de 2019.
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• Palestra do Prof. Doutor Miguel Malheiro sobre a Intervenção Patrimonial na
“Ponte do Arco” – Marco de Canaveses, 30 de novembro de 2019.

• Representação da Faculdade de Arquitetura e Artes, reunião de Júri Prémio
Januário Godinho, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 3 de dezembro de
2019.
• Centros de Documentação Europeia das Universidades Lusíada participaram em
seminário organizado pela Comissão Europeia, 6 de dezembro 2019.
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• O Prof. Doutor Luís Eduardo Marquês Saraiva, docente da Faculdade de Direito da
Universidade Lusíada e investigador do CLIPIS, proporcionou aos estudantes do
mestrado em Relações Internacionais a presença em dois workshops que decorreram
no Instituto Universitário Militar (IUM), 13 de dezembro de 2019.

• Apresentação do programa das Comemorações da Revolução Liberal do Porto 1820,
com os Profs. Doutores Vital Moreira e José Domingues, 14 de janeiro de 2020.

• Reunião GT Empreendedorismo e Inovação, Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, representação Dr.ª Liliana Silva, 16 de janeiro de 2020.
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• Plenário Geral da Rede Famalicão Empreende, Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, representação Dr.ª Liliana Silva, 21 de janeiro de 2020.
• Participação no 8.º Encontro Nacional de Gabinetes de Imagem e Comunicação de
Instituições de Ensino Superior, no INATEL da Foz do Arelho, organizado pelo Fórum
Estudante, 23 e 24 de janeiro de 2020.

• Pitch Bootcamp Porto, Prof. Doutor Pedro Rodrigues, 29 de fevereiro de 2020.

── 132 ──

• Prof. Doutor Miguel Malheiro participa no Moviment.A, 2 de março de 2020.

• Participação na reunião MADE-IN Grupo Empreendedorismo e Inovação, Prof.
Doutor Rui Silva, via Skype, 13 de maio de 2020.
• Membro do Júri das Provas de Aptidão Profissional, Didáxis de Riba d´Ave, Prof.
Doutor Ricardo Freitas, 7 de julho de 2020.
• Membro do Júri das Provas de Aptidão Profissional, Escola Secundária D. Sancho I,
Prof. Doutor Pedro Reis, 21 de julho de 2020.
• Membro do Júri das Provas de Aptidão Profissional, Escola Secundária D. Sancho I,
Drª. Liliana Silva, 23 de julho de 2020.

4.3. Comunicação e Divulgação no País
Não basta existir, é necessário dar-se a conhecer. É com esse propósito que a Fundação
Minerva aposta na divulgação externa das Universidades Lusíada, utilizando diversas
ferramentas de comunicação e divulgação, que vão desde a publicação de newsletters,
às redes sociais e à sua presença em eventos realizados por todo o país. O objetivo é o
de dar a conhecer a sua oferta educativa e todas as atividades que desenvolve nos
diferentes domínios da sua responsabilidade, como a cultura e a investigação
científica, quer participando em eventos especificamente destinados a esse fim, quer
por sua iniciativa, quer integrando organizações especializadas nesse domínio, quer,
ainda, abrindo as suas portas a instituições de ensino, proporcionando a estudantes
do ensino secundário a possibilidade de conhecer por dentro a Universidade Lusíada.
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Consciente da importância crescente da difusão e divulgação dos eventos
desenvolvidos nas Universidades Lusíada, ou que impliquem elementos a elas
associados, a Fundação Minerva tem apostado cada vez mais na organização das suas
linhas de comunicação. Exemplo disso são as newsletters e a utilização das redes
sociais, de que aqui se dá a devida nota.

4.3.1. Newsletter e redes socias

Cientes da importância crescente deste meio de comunicação e do impacto no seu
público-alvo, as Universidades Lusíada mantêm uma atividade diária e constante nas
redes sociais, privilegiando a comunicação nas seguintes estruturas:
•
•
•
•
•
•
•

Facebook;
Flickr;
Foursquare;
Instagram;
iTunes U;
LinkedIn;
Pinterest;
── 134 ──

•
•

Twitter;
YouTube.
Distribuição das notícias por mês
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A partilha de notícias, páginas web, imagens, etc. nestas redes sociais atingiu, no
último ano letivo, cerca de 5.670 posts sobre as atividades das Universidades Lusíada.

4.3.2. Outros meios de comunicação e divulgação
Para além das Newsletters e das redes socias, a que acresce a utilização de outros
meios de divulgação mais convencionais, mas determinantes, e de grande impacto
local, a Fundação Minerva promoveu a participação das Universidades Lusíada num
vasto conjunto de iniciativas consideradas de interesse estratégico para a promoção
das suas atividades nos mais diversos domínios da sua intervenção, bem como através
da organização de dias abertos e acolhimento de visitas de estudo para estudantes do
ensino não superior.
• A Universidade Lusíada Editora fez-se representar nas Feiras do Livro do Porto 2019
e de 2020, nos Jardins do Palácio de Cristal, a 1ª de 6 a 22 de setembro de 2019 e a 2ª
a partir de 28 de agosto de 2020. Em ambas teve a honra de receber a vista do Senhor
Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
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• Visita de Estudo da Escola Didáxis aos Laboratórios de Engenharia, Prof. Doutor
Pedro Reis, 11 de dezembro de 2019.

• A Universidade Lusíada nas escolas secundárias com a Inspiring Future, janeiro a
julho de 2020.
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• Visita das escolas EB Dr. Nuno Simões e ES D. Sancho I, apresentação da máquina
dos Afetos, MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis e estudante de Design Sofia
Correia, 22 de janeiro de 2020.

• Visita das escolas EB Mões e EP CIOR, apresentação da máquina Reciclagem
Esmagadora, MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis e estudantes de Design
João Quaresma e Maria Santos, 22 de janeiro de 2020.
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• Visita das escolas EB Landim e ES Camilo Castelo Branco, apresentação da máquina
coisas perdidas, MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis, Prof.ª Doutora Maria
João Barbosa e estudante Iva Costa, 22 de janeiro de 2020.

• Visita das escolas EB Mogege e ES Padre Benjamin Salgado, apresentação da
máquina Estufa, MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis e estudante de Design
António Castro, 23 de janeiro de 2020.
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• Visita das escolas EB Outiz e EP INA, apresentação da máquina COFRIQUE,
MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis e estudante de Design Diogo Lima, 23
de janeiro de 2020.

• Visita das escolas EB Ribeirão e EP FORAVE, apresentação da máquina Oficina do
Lixo, MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis, Prof.ª Doutora Benedita
Camacho e estudante de Design Rafael Azevedo, 23 de janeiro de 2020.
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• Visita das escolas EB Ruivães e Didáxis, apresentação da máquina Iogurtina,
MyMachine Famalicão, Prof. Doutor Pedro Reis e estudante de Design Inês Machado,
24 de janeiro de 2020.

• Unlimited Future – Feira de ensino superior: mestrados e pós-graduações,
organizada pela Associação Juvenil Inspirar o Futuro e pela Universidade Lusíada, 20
de fevereiro de 2020.
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• Lusíada Digital Day, organizado por grupo de estudantes de Marketing, 5 de março
de 2020.

4.3.3. Factos e protagonistas

No decorrer do ano letivo de 2019/2020, muitos foram os factos protagonizados por
docentes, estudantes e alumni, que pela, sua relevância, devem ser enunciados neste
Relatório, não porque se trate de atividades da Fundação Minerva, mas pela ligação
dos seus protagonistas à Universidade Lusíada e, por essa via, à Fundação Minerva.
Aqui se regista o nosso apreço pelo trabalho realizado e pelo sucesso alcançado, com
a descrição dos factos e protagonistas destacados no decorrer do exercício de
2019/2020.
• Lançamento do livro, Criminalidade organizada e económica: perspetivas jurídica,
política e criminológica, coordenação dos Profs. Doutores Cândido da Agra e Fernando
Torrão, Feira do Livro, 10 de setembro de 2019.
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• Lançamento do livro, Os projetos da Constituição portuguesa de 1822: relatórios do
3.º ciclo de estudos em direito, coordenação dos Profs. Doutores Vital Moreira e José
Domingues, Feira do Livro, 10 de setembro de 2019.

• O Prof. Doutor Alexandre Sousa Diniz, docente das unidades curriculares de "Piano"
e "Classe de Conjunto" na licenciatura em Jazz e Música Moderna da Universidade
Lusíada, publicou um artigo, em co-autoria com o Prof. Doutor Ricardo Futre Pinheiro,
na revista "Jazz-hitz" (n.º 2 de 2019).
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• No âmbito do aniversário de Jane Addams (06.09-1860 – 31.05.1935), pioneira do
trabalho social, o jornal Diário de Notícias (DN) entrevistou a Prof.ª Doutora Júlia
Cardoso, na qualidade de presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social,
12 de setembro de 2019.

• Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima à Universidade Lusíada,
organizada pelo Padre Ismael Pereira Teixeira e pela Dr.ª Maria Ferrugento Gonçalves,
22 de outubro de 2019.
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• Eduardo Candeias Faustino e Francisco Maia Aleixo Bettencourt Neves, estudantes
da licenciatura em Jazz e Música Moderna da Universidade Lusíada, atuaram no Círculo
de Jazz da Casa da Cultura de Setúbal, 26 de outubro de 2019.

• Arquiteto João Paulo Rapagão apresenta comunicação no “Internacional Meeting
Cinema and other Arts”, organizado pela Universidade da Beira Interior, 29 de outubro
de 2019.
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• A Prof.ª Doutora Manuela Sarmento e o Mestre Lúcio Santos, doutorando em
Gestão (área de especialização em Recursos Humanos) na Universidade Lusíada, foram
distinguidos com o prémio “Investigação Científica em Ciências Militares – 2019”,
atribuído pelo Instituto Universitário Militar (IUM), 30 de outubro de 2019.
• Publicação artigo científico, Brand love as mediator of the brand experiencesatisfaction-loyalty relationship in a retail fashion brand. Management and Marketing,
SCOPUS. SCImargo Journal Ranking – 2018 – Q3 (0.2) in Business, Management and
Accounting, Profs. Doutores Paula Rodrigues e Pedro Rodrigues, 31 de outubro de
2019.
• Daniel Leal e Frederico Lemos, recém-Licenciados em Design, pela Faculdade de
Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada – Norte (Porto), apresentam vídeo da
retrospetiva da sua formação em Design e um projeto comum que iniciaram “Other
Half Design Studio”, outubro de 2019.

• A Prof.ª Doutora Maria Celeste Cardona, a Prof.ª Doutora Maria Eduarda Azevedo,
o Prof. Doutor José González e o Prof. Doutor José Lucas Cardoso colaboraram na obra
"Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos
Adicionais", organizada pelo Prof. Doutor Paulo Pinto de Albuquerque, juiz do Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos, 18 de novembro de 2019.
• O Dr. Tiago Rodrigues Vintém, licenciado em Gestão de Recursos Humanos pela
Universidade Lusíada (UL), foi nomeado para os "Prémios RH 2019", na categoria de
"Jovem Talento", 19 de novembro de 2019.
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• Prof.s Doutores Paula Costa Soares e Rui Alexandre na Bienal Iberoamericana de
Design - Madrid, 19 a 22 de novembro de 2019.

• Participação na Bienal Iberoamericana de Design, apresentação e publicação do
artigo “A Cultura Portuguesa do Designer”, Prof. Doutor Rui Alexandre, 19 a 22 de
novembro de 2019.

• Mestre Marisa Araújo no Simpósio Académico Anti-Corrupção, na MGIMO
University – Moscovo, 21 e 22 de novembro de 2019.
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• Estudantes e antigos estudantes de Design representam a Lusíada na exposição Y,
Desenhar Portugal, 22 de novembro de 2019 a 23 de fevereiro de 2020.
• Prof. Doutor Lúcio Correia colabora na "Enciclopédia de Direito do Desporto", 26 de
novembro de 2019.
• O compositor Vasco Mendonça, docente na licenciatura em Jazz e Música Moderna
da Universidade Lusíada, apresentou o álbum "Step Right Up", na Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG), 28 de novembro de 2019.

• Prof.ª Doutora Isabel Cantista lança livro sobre Moda de Luxo, novembro de 2019.
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• Prof. Doutor Miguel Teixeira Coelho publica livro "Segurança Social: Passado,
Presente e Futuro", 2 de dezembro de 2019.
• Antigos estudantes da Universidade Lusíada – Norte (Porto), Arquitetos Susana
Rosmaninho e Pedro Azevedo, foram distinguidos com uma Menção Honrosa no
Prémio Arquitetura do Douro, 14 de dezembro de 2019.

• Arquiteto João Paulo Rapagão participa no Workshop “Habitação 4.0: Desafios à
Inovação na Domótica, Construção e Arquitetura”, 17 de dezembro de 2019.
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• Prof. Doutor Massimo Cavalli no Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo
Pedrollo”, em Itália, 19 a 21 de dezembro de 2019.

• O Prof. Doutor José Francisco Pavia publicou o artigo "A unidade estratégica do
Atlântico: importante para Portugal, nem tanto para o Brasil?" na revista "Nação e
Defesa", n.º 154 (dezembro 2019), do Instituto da Defesa Nacional.
• Concurso de Design de Mobiliário, Inovação TGV 2019, estudantes da Licenciatura
em Design venceram o concurso, Prof.ª Doutora Benedita Camacho, 18 de fevereiro
de 2020.
• Prof. Doutor Pedro Rodrigues integrou o júri do Pitch Bootcamp, no Centro de
Congressos da Alfândega do Porto, 29 de fevereiro de 2020.
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• A licenciada Inês Filipa Lourenço da Cunha, estudante do mestrado em Design da
Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada, sagrou-se campeã nacional
universitária de tiro com arco recurvo indoor, em representação da Associação
Académica da Universidade Lusíada - Lisboa, 4 de março de 2020.

• Arquiteto João Paulo Rapagão integra júri da primeira edição dos Prémios
Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores, abril de 2020.

• Na qualidade de presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social, a
Prof.ª Doutora Júlia Cardoso, investigadora do CLISSIS e docente no ISSSL da
Universidade Lusíada, foi entrevistada pelo canal Saúde+, no âmbito da atual
conjuntura de pandemia, declarada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde,
e das repercussões geradas no desempenho dos assistentes sociais.
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• Projeto MyMachine, coordenado pelo Prof. Doutor Pedro Reis, nomeado “The
world’s best education innovations for the Wise”, 6 de maio de 2020.

• Arquiteto João Paulo Rapagão participa em ciclo de conversas online “Arquitetura
em Termos de Pandemia”, 13 de maio de 2020.
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• A Mestre Maria de Fátima de Jesus Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administrativa, foi a oradora do webinar subordinado ao título
"Modernização do sistema administrativo: impacto da COVID-19 na administração
pública", a convite da ELSA - Universidade Lusíada, 14 de maio de 2020.

• Prof. Doutor Pedro Mendes publica na revista “Tempo & Argumento”, maio de
2020.
• Prof. Doutor Pedro Mendes publica na “Estudos Internacionais”, maio de 2020.
• José Carlos Barros Alves, Mestre em Arquitetura em 2019, selecionado para publicar
o seu trabalho “As Mutações Funcionais como fator da Regeneração do Património
Rural” no Anuário Archiprix 2020, junho de 2020.
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• Estudantes de Design da Universidade Lusíada passam à fase final do Glassberries
Design Awards 2020, 16 de junho de 2020.
• Prof.ª

Doutora

Margarida

Salema

d’Oliveira

Martins

participou

em

videoconferência sobre ética e integridade em democracia, organizada pelo Instituto
de Ciências Sociais em colaboração com a Reitoria da Universidade de Lisboa, 24 de
junho de 2020.

• A Mestre Ana Sofia Gomes, docente da Faculdade de Direito da Universidade
Lusíada e investigadora do CEJEA, participou numa audição, no âmbito do Grupo de
Trabalho – Residência Alternada, na Assembleia da República, a convite da Comissão
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 3 de julho de 2020.
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• Antigo estudante de Arquitetura da Lusíada, Arquiteto Luís Pedro Pinto, licenciado
em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada, foi o
vencedor do concurso público para ampliação da sede da Ordem dos Arquitetos,
lançado em 2019.

• O Estudante de Arquitetura da Lusíada premiado no Concurso de Soluções
Construtivas Pladur, Ricardo Jorge Pinto Teixeira, estudante do 5.º ano do mestrado
integrado em Arquitetura da Universidade Lusíada, foi o vencedor local do Concurso
de Soluções Construtivas Pladur®, com o projeto intitulado "OTEIZA. MURALHA EM EX
[TENSÃO]", 14 de julho de 2020.
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• A Prof.ª Doutora Helena Botelho, docente da Faculdade de Arquitetura e Artes da
Universidade Lusíada e investigadora do CITAD, tomou posse como Presidente do
Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos, para o
triénio 2020/2022, 16 de julho de 2020.

• Cátia Marisa Rodrigues, licenciada em Direito pela Universidade Lusíada – Norte
(Porto), obteve a classificação de 16 valores na prova escrita de agregação, na ordem
de Advogados, sendo a melhor nota a nível nacional do curso de estágio de 2018, julho
de 2020.
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• Prof.ª Doutora Paula Costa Soares e Prof. Doutor Rui Alexandre publicam o artigo
“Cultura portuguesa no Designer, elemento determinante à identidade e
interdisciplinaridade formativa do Aluno, julho de 2020.
• João Nuno Pontes, Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada –
Norte (Porto), foi selecionado para uma vaga de Técnico Superior na Missão
Permanente de Portugal, junto da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque,
julho de 2020.

• A Prof.ª Doutora Manuela Faia Correia, a Prof.ª Doutora Tânia Gaspar e o Prof.
Doutor Thomas Behrens, docentes da Universidade Lusíada, participaram na obra "O
Futuro de Quase Tudo", editada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), com a
coordenação da Prof.ª Doutora Margarida Gaspar de Matos, julho 2020.
• O dossier "Casa+Saúde", da revista "arqa: arquitetura e arte contemporâneas" (n.º
138 de 2020), dá a conhecer projetos de estudantes finalistas do mestrado integrado
em Arquitetura da Universidade Lusíada, 10 de julho de 2020.
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• Prof. Doutor Miguel Malheiro publica um artigo, em co-autoria com o Prof. Doutor
Aníbal Costa, Catedrático da Universidade de Aveiro, na Revista Portuguesa de
Engenharia de Estruturas do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), julho de
2020.

4.3.4. Boas-Vindas e Tomadas de Posse

A Fundação Minerva regista também neste documento o conjunto de atividades e
eventos correspondentes, quer à integração dos novos estudantes na comunidade
académica Lusíada, quer à dinâmica própria da vida estudantil, no que respeita à
responsabilidade representativa dos estudantes junto das Universidades Lusíada e da
Fundação Minerva enquanto entidade instituidora.
• Tomada de posse dos núcleos de estudantes de Direito e de Psicologia, 18 de
setembro de 2019.
• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes da licenciatura em Jazz e Música
Moderna – ano letivo de 2019/2020, organizada pelo Prof. Doutor Massimo Cavalli, 19
de setembro de 2019.
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• Sessão de boas-vindas aos incoming students – ano letivo de 2019/2020, organizada
pelo GRIMI, 25 de setembro de 2019.
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• Sessão de Acolhimento aos novos Estudantes UL-N no Campus de Vila Nova de
Famalicão, 26 de setembro de 2019.

• Sessão de Acolhimento dos Novos Estudantes da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 26 de setembro de 2019.
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• Welcome Day, International Week Famalicão 2019, Estudantes Brasileiros, 19 de
outubro de 2019.

• Tomada de posse dos novos órgãos da Associação Académica da Universidade
Lusíada, organizada pela Associação Académica da Universidade Lusíada, 6 de
dezembro de 2019.
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• Tomada de posse dos Núcleos de Estudantes de Gestão de Empresa, Gestão das
Organizações Desportivas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia e Relações
Internacionais, organizada pela Universidade Lusíada, 13 de dezembro de 2019.

• Tomada de Posse dos Núcleos de Estudantes no Campus de Vila Nova de Famalicão
da Universidade Lusíada – Norte, 13 de fevereiro de 2020.
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5. Cooperação e Apoio à Internacionalização
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5. Cooperação e Apoio à Internacionalização
Neste capítulo, pese embora as limitações impostas pela situação pandémica, foi
possível continuar com atividades de cooperação nacional e internacional, bem como
manter o esforço de apoio à internacionalização, de que se vinha dando nota já em
anos anteriores, e que se traduziu num vasto conjunto de atividades e de convénios
estabelecidos entre a Fundação Minerva / Universidades Lusíada e num significativo
número de entidades nacionais e estrangeiras, de natureza diversificada, que aqui se
evidenciam.

Como estímulo à participação dos estudantes nos programas de mobilidade, a
Fundação instituiu também uma linha de apoio traduzida na redução do valor da
propina dos estudantes em mobilidade, que se encontra refletida no ponto
correspondente do Apoio Social e de Mérito, constante deste Relatório.

Quanto aos convénios com entidades nacionais, o seu objetivo prende-se,
essencialmente, com aspetos diversos da formação e integração académica e
profissional, procurando-se por essa via, por um lado abrir caminhos para o acesso à
formação académica e abrir portas à integração profissional dos estudantes e
diplomados pelas Universidades Lusíada. Já quanto aos convénios internacionais, o seu
objetivo centra-se na mobilidade académica e na cooperação científica.

O serviço de Convénios, Acordos e Protocolos recebeu, para processamento e
divulgação, 24 convénios nacionais, 1 acordo de cooperação internacional e 10
acordos do programa Erasmus+.

A par dos convénios de natureza internacional, e apesar das limitações impostas pela
situação sanitária decorrente da pandemia DARS-COV-2, a partir de março de 2020,
verificaram-se ainda algumas participações em eventos internacionais, quer com o
objetivo de divulgação e promoção das Universidades Lusíada, quer no âmbito de
Conferências Internacionais.
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Tabela nº 14 - Convénios nacionais

Instituição

Assinatura

Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades

16 junho 2020

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

27 julho 2020

Associação Casa da Arquitetura

9 janeiro 2020

Associação de Futebol de Lisboa

30 novembro 2019

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

2 outubro 2019

Born from Knowledge - ANI - Agência Nacional de Inovação

29 junho 2020

Casa do Pessoal do Porto de Lisboa

8 março 2020

Centro de Reabilitação e Integração de Fátima - CRIF
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

7 outubro 2019
8 novembro 2019

Colégio Eduardo Claparède

7 outubro 2019

Coop LInQUE - Cuidados Paliativos em Casa, CRL

7 outubro 2019

DATAJURIS - Direito e Informática

1 setembro 2019

Direcção-Geral da Saúde

24 setembro 2019

Ensilis - Educação e Formação

2 setembro 2019

Escola Básica Vale de Milhaços

7 outubro 2019

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira

7 outubro 2019

Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução

31 julho 2019

Rui Pena, Arnaut & Sociedade de Advogados

4 março 2020

Santa Casa da Misericórdia de Almada

2 outubro 2019

Sindicato Nacional dos Professores Licenciados

3 junho 2020

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

2 março 2020

Vértices e Declives - Associação para o Desenvolvimento Humano

2 junho 2020
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Tabela nº 15 - Acordos de cooperação internacional
Instituição

Assinatura

Ministério da Educação e do Ensino Superior de São Tomé e Príncipe (São

29 janeiro 2020

Tomé e Príncipe)

Tabela nº 16 - Programa Erasmus+

Instituição

Assinatura

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella (Itália)
Conservatorio Statale di Música "G. Frescobaldi" (Itália)
Istanbul Kültür University (Turquia)

21 fevereiro 2020
30 junho 2020
11 dezembro 2019

Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" (Itália)

29 Julho 2020

Universidad de Oviedo (Espanha)

20 janeiro 2020

Universidad Rey Juan Carlos (Espanha)

7 outubro 2019

Universidade da Corunha (Espanha)

21 fevereiro 2020

Universidade de Vigo (Espanha)

13 dezembro 2019

Vysoké učení technické v Brně - Brno University of Technology (República
Checa)

23 setembro 2019

Warsaw University of Technology (Polónia)

20 janeiro 2020

Universidades Lusíada no Salão do Estudante - Brasil, setembro de 2019 e março de
2020

Integradas numa comitiva da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado
(APESP), que contou com a presença do Presidente desta entidade e Chanceler das
Universidades Lusíada, Professor João Duarte Redondo, as Universidades Lusíada
estiveram presentes no Salão do Estudante – Brasil, setembro de 2019.
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setembro 2019

De 9 a 20 de setembro de 2019, as Universidades Lusíada, representadas pela Dr.ª
Susana Ferreira, estiveram presentes em todos os congressos que decorreram em
várias

cidades

brasileiras,

tais

como:

Paulo, Salvador, Brasília e Belo Horizonte.

março de 2020
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Rio

de

Janeiro, Curitiba, São

Novamente integradas numa comitiva da APESP, que contou com a presença do
Presidente desta entidade e Chanceler das Universidades Lusíada, Professor João
Duarte Redondo, as Universidades Lusíada estiveram presentes no Salão do Estudante
– Brasil que decorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, de 5 a 15 de
março. Devido à pandemia SARS-COV-2, os eventos de Belo Horizonte e Curitiba foram
cancelados.

Cerimónia de Entrega do Protocolo de Titulação Sucessiva em Relações
Internacionais

No âmbito do Protocolo de Colaboração entre a Universidade Lusíada – Norte (Porto)
e o Centro Universitário de Curitiba – Unicuritiba (Brasil), em vista da ministração
conjunta de um Programa de Titulação Sucessiva relativo aos Cursos de Licenciatura
em Relações Internacionais da Universidade Lusíada – Norte (Porto) e de Bacharelado
em Relações Internacionais da UniCuritiba, realizou-se, no dia 12 de setembro de 2019,
a Cerimónia de Entrega do referido protocolo, na Reitoria da Unicuritiba (Curitiba,
Brasil), entre o Magnífico Reitor desta Universidade, Prof. Doutor Arnaldo Rebelo, e
o Magno Chanceler das Universidades Lusíada, Professor João Duarte Redondo.

── 169 ──

Lusíada estabelece parceria Erasmus+ com a Universidade Rey Juan Carlos, janeiro
de 2020

Em resultado da participação das Universidades Lusíada na NAFSA 2019, representada
pela Dr.ª Susana Ferreira, foi estabelecida uma parceria, no âmbito do Programa
Eramus+, entre as Universidades Lusíada e a Universidad Rey Juan Carlos.

Renovação da Parceria Erasmus+ com a Universidade de Oviedo

Em janeiro de 2020 foi renovada a Parceria Erasmus+, estabelecida em março de 2018
com a Universidade de Oviedo, para o 1º Ciclo de Estudos em Direito.
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Nova Parceria Erasmus+ com a Universidade de Vigo

Na sequência de contactos estabelecidos pelo Gabinete de Relações Internacionais e
Mobilidade Internacional da Universidade Lusíada - Norte (GRIMI) com a Universidade
de Vigo, por intermédio da Dr.ª Susana Ferreira e da Vice-Reitora das Relações
Internacionais, Prof.ª Doutora María Gómez Rúa, foi alargada, em janeiro de 2020, à
área da Economia, a parceria anteriormente estabelecida com a Universidade de Vigo,
no âmbito do Programa Erasmus+.

Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe

Apesar da situação pandémica verificada ao longo do ano de 2020, a Fundação
Minerva manteve o seu apoio à Fundação Atena, entidade instituidora da Universidade
Lusíada de São Tomé e Príncipe, patrocinando várias atividades pedagógicas e
científicas

de

carácter

regular,

bem

como

atividades

extracurriculares,

designadamente conferências, jornadas e palestras, com a participação de vários
docentes das Universidades Lusíada de Portugal, em estreita colaboração com o corpo
académico da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe.
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• Presidente da Fundação Minerva/Chanceler das Universidades Lusíada e
investigadores do CLIPIS e do COMEGI apresentam palestras em São Tomé e Príncipe,
27 a 31 de janeiro de 2020.

• Conferência na ilha do Príncipe (Centro de Congressos BISTP) promovida pelo
Governo Regional do Príncipe com investigadores do COMEGI e CLIPIS, Prof.ª Doutora
Paula Rodrigues, Mestre Miguel Guerreiro e Prof. Doutor Francisco Pavia, 27 de janeiro
de 2020.
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• Conferência na ilha de São Tomé promovida pela Universidade Lusíada STP com
investigadores do COMEGI e CLIPIS, Prof.ª Doutora Paula Rodrigues, Mestre Miguel
Guerreiro e Prof. Doutor Francisco Pavia, 27 de janeiro de 2020.

Em resultado da cooperação entre a Fundação Minerva e a República de São Tomé e
Príncipe, foi celebrado um protocolo com o governo deste país por via do qual se
proporciona aos jovens São-Tomenses, que se tenham destacado no ensino
secundário, a possibilidade de estudar nas Universidades Lusíada de Portugal, em
cursos que não sejam ministrados em São Tomé e Príncipe.
• Assinatura de Protocolo de Colaboração: Universidades Lusíada – Governo de São
Tomé e Príncipe, 28 de janeiro de 2020.
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• Visita à Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão, do
Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, encontro no
âmbito da Agenda Urbana para a Internacionalização do Município de V.N. de
Famalicão, 20 de fevereiro de 2020.

A Fundação Minerva apoiou também a organização e realização de diversos eventos
de caráter internacional no seio das Universidades Lusíada:
• International Seminar: NATO: New Challenges & New Solutions, iniciativa
organizada pelo Prof. Doutor José Francisco Pavia, coordenador do CLIPIS, e pelo Dr.
Davide Avison Afonso, do Young Euro-Atlantic Council, com o apoio da Public
Diplomacy Division, da North Atlantic Treaty Organization (NATO), 10 e 11 de outubro
de 2019.
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• International Week Famalicão 2019, Encontro com o Ministro Conselheiro do Brasil,
Pablo Cardoso, Estudantes Brasileiros, 16 de outubro de 2019.

• A organização pró-europeia United Europe, com o apoio da Fundação Minerva e da
Universidade Lusíada, realizou a 16.ª edição do Young Professionals Seminar em
Lisboa, na Universidade Lusíada, com o tema How to strengthen the Eurozone. Esta
organização, apolítica e sem fins lucrativos, tem estabelecido estes encontros por toda
a Europa, com o objetivo de reforçar a união das culturas europeias num quadro de
liberdade e respeito pela diversidade, 17 e 18 de outubro de 2019.
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• A Fundação Minerva/Universidades Lusíada, associam-se à Semana Internacional
do Acesso Aberto 2019, 21 de outubro de 2019.

• Sessão de apresentação: The European Law Students' Association (ELSA) Portugal,
organizada pela ELSA – Universidade Lusíada, 6 de dezembro de 2019.
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6. Apoio Social e de Mérito
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6. Apoio Social e de Mérito

No período de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020 beneficiaram do apoio
da Fundação Minerva, para fazer face aos encargos com os seus estudos, 2.748
estudantes das Universidades Lusíada de Lisboa e do Norte (Porto e Vila Nova de
Famalicão), num montante global de 2.806.238,14 €.

Tabela nº 17 – Apoio Social e de Mérito

Estudantes

Valor suportado pela
Fundação Minerva

Lisboa

1.225

1.061.460,05 €

Porto

1.219

1.387.790,47 €

304

356.987,62 €

2.748

2.806.238,14 €

V.N. Famalicão
Total:

Sempre com o propósito de promover a permanente melhoria da qualidade, a
Fundação Minerva entende que distinguir os estudantes com classificações mais
elevadas é um dos veículos de promoção da qualidade global da Instituição. Como
meio de concretização deste propósito, a Fundação Minerva apoia, com a atribuição
de bolsas de mérito, os estudantes que se candidataram e venham a candidatar, com
média igual ou superior a 14 valores, e os que a mantenham ao longo do seu percurso
académico nas Universidades Lusíada. No período de 1 de setembro de 2019 a 31 de
agosto de 2020, a Fundação Minerva atribuiu 843 bolsas de mérito distribuídas da
seguinte forma:
Tabela nº 18 – Bolsas de Mérito

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

262

490.980,28 €

Porto

475

943.391,18 €

V.N. Famalicão

106

240.810,35 €

843

1.675.181,81 €

Total:
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Por outro lado, as relações estabelecidas entre as Universidades Lusíada e a sociedade
civil, designadamente, empresas dos mais diversos setores, organismos estatais,
regionais, municípios, associações profissionais e instituições do setor social, têm
merecido um apoio significativo, por parte da Fundação Minerva, com o objetivo de
possibilitar o prosseguimento de estudos superiores aos seus colaboradores nas áreas
de ensino e formação disponíveis nas Universidades Lusíada. O apoio social, nos
diferentes ciclos de estudos, é também extensível às famílias de estudantes e aos
alumni, sendo a formação de todos e para todos a matriz identitária e histórica do
projeto Lusíada.

Durante o período de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, a Fundação,
através do seu Fundo Social, apoiou 1905 estudantes nos montantes que se indicam:

Tabela nº 19 – Apoio Social

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

963

570.479,77 €

Porto

744

444.399,29 €

V.N. Famalicão

198

116.177,27 €

1.905

1.131.056,33 €

Total:

Trata-se de um esforço considerável da Fundação que, apesar dos elevados montantes
em causa, deverá continuar, por se tratar de um meio indispensável para, por um lado,
permitir a um número significativo de estudantes a continuidade dos seus estudos e,
por outro, premiar o mérito daqueles que, pelo seu esforço e dedicação, se
conseguiram evidenciar pelos resultados obtidos.
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7. Gestão das Universidades Lusíada
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7. Gestão das Universidades Lusíada
Cabe à Fundação assegurar os meios e criar os instrumentos indispensáveis ao bom e
regular funcionamento dos estabelecimentos de ensino de que é titular, quer no que
respeita aos recursos humanos, quer no que respeita aos recursos materiais,
assegurando-lhes em todo o caso, a autonomia científica e pedagógica, sem deixar de
lhes garantir a necessária unidade dos projetos educativos instituídos.

Tem sido, pois, preocupação essencial da Fundação Minerva proporcionar às
Universidades Lusíada as melhores condições de funcionamento para que nelas se
desenvolva o ensino em parâmetros de elevada qualidade, que tenham sempre por
objetivo último o alcance da excelência em todas as suas áreas de intervenção.

A consistência de uma Instituição, como a Fundação Minerva, assenta em fatores
chave (recursos humanos com formação sólida, devidamente dimensionados e com
dedicação plena e incondicional, atendendo à evolução das atividades educativas;
recursos materiais adequados; equilíbrio financeiro de todas as atividades a cargo da
Fundação) que se verificam cumulativamente, em ordem a garantir a sustentação e o
desenvolvimento de uma Instituição de relevante importância para o País.

7.1. Recursos Humanos

A estratégia de recursos humanos visa a consolidação de aspetos intangíveis, tais como
a cultura, a missão, os valores organizacionais e o modelo da Instituição. Deste modo,
a área dos recursos humanos revela-se determinante para o seu sucesso. Nesta
perspetiva, a Fundação Minerva promove sistematicamente diversas ações de
formação e qualificação dos colaboradores não docentes. O facto da maioria deles ser
constituída por licenciados ou técnicos profissionais demonstra que o investimento na
gestão de pessoas tem sido determinante para a qualidade dos serviços prestados.
Todos os colaboradores estão integrados de acordo com a classificação legal das
atividades profissionais que lhes incumbem e em obediência ao quadro normativo
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geral e aos regulamentos internos, assim se incentivando e consolidando as
competências técnicas de todos.

7.2. Desenvolvimento Tecnológico

Na prossecução dos seus objetivos, os Centros de Informática das Universidades
Lusíada mantêm um complexo educativo tecnológico eficiente, capaz de dar resposta
às exigências didáticas e pedagógicas em todas as áreas científicas do seu portfólio
educativo. Os trabalhos foram desenvolvidos com base em 3 grandes áreas: projetos,
equipamentos e serviços.
7.2.1. Projetos

Portal e-Lusíada

Em relação ao Portal e-Lusíada manteve-se a aposta na plataforma DotNetNuke,
assegurando a gestão de conteúdos para a Internet e redes sociais (Facebook, Flirck,
LinkedIn, Instagram, iTunes U, Pinterest, Twitter e YouTube), tendo em vista a
usabilidade, a ergonomia e a acessibilidade (responsive design).

O Portal e-Lusíada assume-se, cada vez mais, como a memória institucional uma vez
que nele são alojadas e arquivadas as páginas web de todos os eventos realizados ao
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longo dos anos. No ano letivo transato, foram desenvolvidas 312 páginas web,
distribuídas no ano da seguinte forma:
Tabela nº 20 – Desenvolvimento de páginas web
Mês
setembro 2019
outubro 2019
novembro 2019
dezembro 2019
janeiro 2020
fevereiro 2020
março 2020
abril 2020
maio 2020
junho 2020
julho 2020
agosto 2020
Total

Quantidade
17
37
52
20
38
39
41
21
16
20
16
8
312

Página inicial do Portal e-Lusíada.

Sítios web das Unidades de Investigação

Com o propósito de criar plataformas de comunicação funcionais e visíveis das
unidades de investigação das Universidades Lusíada, foram desenvolvidos portais
específicos para cada Centro, evidenciando as estruturas de investigação em
funcionamento e toda a produção científica neles produzida.
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7.2.2. Equipamentos e serviços

Ao longo do exercício em apreço foi necessário promover, em todas as Universidades
Lusíada, a aquisição e o desenvolvimento de novos equipamentos (software e
hardware) e funcionalidades, não só com o propósito de permitir a concretização de
projetos anteriormente programados, mas também, e de modo muito significativo, de
assegurar uma resposta adequada às emergências resultantes da situação pandémica
provocada, designadamente, pelo SARS-COV-2:
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• Licenciamento de software académico e administrativo;
• Aquisição de novos equipamentos para atualização de funcionalidades relacionadas
com o hardware;
• Atualização da plataforma de conteúdos (Moodle);
• Atualização da plataforma de Secretaria Virtual;
• Atualização do Sistema Integrado de Gestão das Universidades Lusíada (SIGUL), e
respetivo registo para efeitos de Direitos de Autor na ASSOFT;
• Apoio para cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados;
• Manutenção do nível da segurança de rede baseado na firewall;
• Manutenção do nível da segurança com as atualizações de rotina e imagens Ghost
que integram os diversos softwares;
• Reforço da taxa de transferência de dados no acesso à Internet;
• Manutenção do nível de disponibilidade do acesso à Internet via RCTS (Rede Ciência,
Tecnologia e Sociedade);
• Manutenção dos equipamentos do Centro de Dados (UTA – Unidade de Tratamento
de Ar, Servidores, Redes e armazenamento de dados), e dos equipamentos
informáticos dos utilizadores (computadores pessoais e periféricos);
• Desenvolvimento do sistema de candidaturas, matrículas e inscrições online.
• Sessões de instalação a configuração base do software SAGE, nos computadores das
Universidades e pessoais dos estudantes;
• Implementação das plataformas de realização de aulas à distância, vg. MS TEAMS;
• Em resultado do confinamento, assistência remota a estudantes e docentes;
• Instalação de webcam em todas as salas das Universidades Lusíada permitindo a
realização de aulas on-line e presenciais em simultâneo;
• Aquisição e disponibilização de computadores portáteis para suporte às aulas online
(empréstimo aos estudantes), e ao teletrabalho para docentes e funcionários;
• Aquisição de unidade para cópia de dados Synology Disk Station DS-1819+;
• Aquisição de Monitores DELL 24P FullHD;
• Aquisição de impressora Kyocera M6230;
• Aquisição de impressora Brother HL-L2310D;
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• Aquisição de computador portátil Macbook Pro 16 (Licenciatura em Jazz e Música
Moderna);
• Aquisição de computador portátil Dell Latitude 5500 BTO (Gabinete de AutoAvaliação);
• Aquisição de baterias para as UPSs (uninterruptible power supply) do centro de
dados;
• Aquisição de 40 discos SSD Maxtor Z1 240GB;
• Expansão da rede de dados física na Universidade Lusíada em Lisboa;
• Reforço da rede wifi em todos os campi;
• Desenvolvimento do serviço de marcação de presenças online, integrado na
secretaria virtual.
• Instalação, manutenção e atualizações de software, designadamente os Adobe CC,
Autodesk, Amos, ArcGIS, Corel, DIMEP, Finale Midimusic, Inforlider GIPE, Microsoft
Campus (incl. Office 365), Rhino, SAGE Next, SolidWorks, SPSS, Symantec Ghost,
Urkund, VMware ITA, Question Pro, Nvivo, SmartPLS, e Stata;
• Incremento ao nível da segurança da rede de dados, com a instalação de uma nova
Firewall no Campus de Vila Nova de Famalicão;
• Desativação da infraestrutura central de rede do centro de dados, com
reestruturação da cablagem de interligação aos novos equipamentos ativos de rede.
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Na imagem da esquerda consta o equipamento que serviu a rede da UL desde 2002
até 2019. Na imagem da direita está ativa a nova infraestrutura, que alimenta todo o
Bloco A da Universidade Lusíada – Norte e a ligação em estrela de fibra ótica para os
restantes quatro edifícios (Salão Nobre, Bloco B, Bloco C e Bloco D) do Campus de Vila
Nova de Famalicão.
• Gestão centralizada das antenas da rede Wi-Fi, permitindo uma maior estabilidade
na rede eduroam, beneficiando estudantes e docentes:

• Ativação de ligação redundante a 10Gbps entre o sistema de virtualização e o CORE
da rede;
• Upgrade de 1Gbps para 10Gbps nos seguintes nós da estrela de fibra: i) Salão Nobre,
ii) Bloco B e iii) Bloco D do Campus de Vila Nova de Famalicão da Universidade Lusíada
– Norte;
• Upgrade parcial da rede administrativa, secretarias de estudantes e docentes para
estações com Windows 10;
• Upgrade de discos no sistema de backup em modo Raid 5;
• Conclusão da migração de todos os servidores físicos para máquinas virtuais. Este
projeto permitiu uma poupança significativa no consumo energético;
• Exploração, em regime de self-service e follow-me, do sistema integrado dos
equipamentos Kyocera para impressão, cópia e digitalização;
• Gravação de aulas, seminários, e outros eventos para disponibilização online;
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• Disponibilização de pagamentos por entidade/referência com integração com o
SIGUL;
• Serviços informáticos gerais de Helpdesk para toda a comunidade académica
Lusíada.

7.3. Investimento Patrimonial – Instalações e Equipamentos

Quanto ao desenvolvimento e adequação dos recursos materiais de que a Fundação
dispõe, designadamente no que respeita às instalações afetas ao funcionamento das
Universidades Lusíada em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão, foram realizadas, de
1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, diversas intervenções que permitem
dispor de instalações e recursos adequados às atividades desenvolvidas. Desde salas
multimédia, auditórios, anfiteatros, estúdios, oficinas, laboratórios, centros de
informática, espaços de investigação, entre outros, a Fundação Minerva tem nas
Universidades Lusíada, uma capacidade pedagógica e de investigação instalada de
qualidade e devidamente ajustada à sua atual dimensão e modedaperspetiva de
crescimento.
No presente exercício o volume de investimento da Fundação foi de 6.498.296 €, sendo
o maior esforço centrado nas novas instalações da Universidade Lusíada na cidade do
Porto.

7.3.1. Universidade Lusíada - Lisboa

As instalações da Universidade Lusíada - Lisboa sofreram, ao longo do exercício de
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2020, diversas intervenções planeadas e acompanhadas pelo Gabinete de Projetos. Os
trabalhos executados melhoraram significativamente os espaços pedagógicos e de
atividade científica. Para além das referidas intervenções, e tendo em vista a
requalificação futura do Campus de Lisboa, o Gabinete de Projetos da Fundação
Minerva, em Lisboa, desenvolveu um significativo número de ações, que aqui se
registam:
• Revisão de projeto de Execução de Arquitetura do Edifício M;
• Acompanhamento e coordenação da revisão dos Projetos de Especialidades do
Edifício M;
• Acompanhamento do Processo camarário de aprovação do Edifício M; - Processo
244/EDi/2019 Aprovado;
• Revisão de Projeto de Execução de Arquitetura do Edifício BC;
• Acompanhamento e coordenação da revisão dos Projetos de Especialidades do

Edifício BC;
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• Acompanhamento do Processo camarário de aprovação do Edifício BC; - Processo
190/EDi/2019 – Aprovado;
• Execução, acompanhamento junto da Câmara Municipal de Setúbal de nova
proposta habitacional para os terrenos de Setúbal, Brejo de Canes – Aprovado;

• Elaboração de 3 PIP – Pedido de Informação Prévia para os terrenos de Lisboa:
A. Revisão PIP Ar Líquido;
B. Execução PIP H Vaultier;
C. Execução PIP Casa Nobre Lázaro Leitão Aranha.
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• Projeto de licenciamento para a demolição do Depósito de Água do Ar Líquido.
Projeto - Aprovado.

7.3.2. Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Iniciou-se a 30 de junho de 2019 a construção das novas instalações da Universidade
Lusíada – Norte (Porto), no terreno da Fundação situado na freguesia de Aldoar,
estando previsto o seu início de funcionamento no ano letivo 2021/2022. O
investimento ascende a 12.775.100 € para uma área coberta de construção superior a
20.000 m2.

Imagem do Campus em construção da Universidade Lusíada – Norte (Porto)

No exercício de 2020 a construção decorreu conforme o planeado, cumprindo-se o
cronograma de obra estabelecido, não tendo surgido constrangimentos de maior,
apesar do ambiente pandémico em que foram realizados os trabalhos. Assim, prevêse, a entrada em funcionamento das novas instalações no início do próximo ano letivo,
isto é, em setembro de 2021/2022.
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Investimento no Campus de Aldoar

O estado da obra à data de fecho do presente relatório era o que as imagens
documentam.

Topo poente do edifício

Vista geral do pátio interior da Universidade
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Estrutura técnica do elevador panorâmico da biblioteca

Zona de restauração
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Sala de aula com soluções tecnológicas atuais

Corredor interior de ligação de vários edifícios
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Instalações sanitárias

Zona de lazer e esplanadas
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Visita do Presidente da Fundação Minerva e Reitor das Universidades Lusíada ao estaleiro da obra

O atual Campus da Universidade Lusíada – Norte (Porto) situa-se num imóvel
propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto (antigo Hospital Rodrigues
Semide) onde se encontra implantado um conjunto de edifícios com finalidades
diversas, dando cobertura ao conjunto de atividades didáticas, científicas e
administrativas desenvolvidas na Instituição.
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No exercício de 2020 foram executadas obras de reparação e manutenção, tendo-se
centrado a atividade na área da manutenção preventiva e da proteção dos edifícios
existentes, tais como:
• Reparação e pintura dos Edifícios I e C;

• A Remodelação do edifício I implicou uma nova compartimentação do espaço
existente, resultando a criação de duas salas para aulas;
• No edifício C procedeu-se à reabertura do piso térreo, com reabilitação das salas 1
e 3, colmatando assim, a necessidade premente de salas para aulas;
• Raspagem e envernizamento do corredor e escadas.
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• Manutenção geral dos espaços verdes.

No contexto da pandemia SARS-COV-2, adotou-se um conjunto de métodos de
organização do trabalho e de relacionamento, dando cumprimento à exigência de
planos de ação e de contingência, garantindo, assim, o cumprimento das normas
estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes por forma a
assegurar o mínimo impacto na saúde pública e salvaguardar uma prestação do
trabalho em condições de higiene, segurança e saúde a todos os colaboradores e
estudantes. No cumprimento destas exigências, passamos a dispor de nova sinalética
em todo o Campus, barreiras de proteção, materiais informativos sobre as medidas de
combate à COVID-19, inclusive uso obrigatório de máscara, regras de limpeza e
higienização, colocação de solução antissética de base alcoólica em todos os locais
estratégicos, nomeadamente à entrada de todas as salas de aula.
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Estas intervenções, devidamente planeadas, permitiram um novo ciclo de
melhoramento das instalações da Universidade com o adequado controlo de custos.

7.3.3. Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão

A Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão, encontra-se
dotada de instalações adequadas e ajustadas à sua dimensão e características
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pedagógicas. Vocacionada para as tecnologias, dispõe de excelentes laboratórios
destinados à investigação e às práticas letivas. Instalada num edifício histórico, a
Universidade complementa-se com edifícios construídos pela Fundação Minerva que
possibilitam um espaço único.

No ano letivo de 2019/2020 destacamos as seguintes intervenções:
• Adaptações das instalações devido à SARS-COV-2.
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• Faixas – 30 anos da Universidade.

•

Bolsas dobradas nos laboratórios para efeitos de divulgação de projetos.
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8. Situação Financeira
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8. Situação Financeira
Em cumprimento e nos termos do Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho, da Lei nº 150/2015,
de 10 de setembro, bem como dos próprios Estatutos da Fundação Minerva, apresenta
-se o Relatório de Atividades e Contas correspondente ao período de 1 de setembro
de 2019 a 31 de agosto de 2020.

As contas apresentadas correspondem a um período temporal de um ano letivo, no
caso 2019/2020, e demonstram uma alteração na capacidade de criação de valor da
Fundação Minerva, patente no resultado líquido positivo do período de 2.191.916 €,
assim como um EBITDA que registou o valor de 3.042.437 €. Tal facto resulta de um
esforço desenvolvido na redução de gastos marginais, acompanhado por uma ligeira
melhoria do rendimento por via do aumento do número de estudantes inscritos nas
Universidades Lusíada.

O financiamento a médio e a longo prazo tem vindo a ser amortizado conforme o plano
de pagamentos estruturado de acordo com os recursos de tesouraria, o que permite
obter um equilíbrio económico e financeiro sustentado numa tesouraria com liquidez
suficiente para o bom desempenho da Fundação, quer em termos imediatos, quer no
que respeita à sua estratégia de desenvolvimento a médio prazo.

É certo que uma instituição, como a Fundação Minerva, encontra na sua sólida situação
patrimonial o garante da sua consolidação e do seu desenvolvimento. Por essa razão,
iniciou-se, no exercício anterior, um processo de avaliação de todos os ativos da
Fundação, encontrando-se concluída a fase respeitante ao património imobiliário. No
presente exercício procedeu-se à avaliação, reconciliação e sistematização de todos os
inventários de bens móveis, estando prevista a sua conclusão no exercício de 2021.

As contas ora apresentadas demonstram, com rigor, a fundamentação justa e o
equilíbrio das opções feitas, conforme decorre com clareza dos correspondentes
mapas de balanço, demonstração de resultados e anexos que a seguir se discriminam.
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8.1. Balanço
Balanço em 31 de agosto de 2020

Valores em Euros
Notas

31-08-2020

31-08-2019

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

6

25 123 526

19 937 111

Ativos intangíveis

6

131 272

135 869

Investimentos Financeiros

7

609

150

Outros créditos e ativos não correntes

7

34 923

34 923

25 290 330

20 108 054

Ativo corrente
Inventários

8

116 212

111 835

Créditos a receber

9

1 439 807

1 504 095

Estado e outros entes públicos

14

0

0

Outros ativos correntes

9

2 360 673

609 598

Diferimentos

15

6 922

22 403

Caixa e depósitos bancários

5

8 969 739

6 995 738

12 893 351

9 243 669

38 183 681

29 351 723

Total do ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

10

16 846 461

16 846 461

Resultados transitados

10

1 163 501

(674 596)

Excedentes de revalorização

10

1 604 310

1 607 021

Outras variações nos fundos próprios

10

448 723

448 723

Resultado líquido do período

10

2 191 916

1 835 388

22 254 912

20 062 998

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

12

162 806

162 806

Financiamentos obtidos

11

7 380 834

2 915 332

7 543 640

3 078 138

Passivo corrente
Fornecedores

11

155 508

103 642

Estado e outros entes públicos

14

759 595

937 516

Financiamentos obtidos

11

872 654

1 170 615

Outros passivos correntes

11

2 194 967

1 626 987

Diferimentos

15

4 402 405

2 371 828

8 385 129

6 210 588

Total do Passivo

15 928 769

9 288 726

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

38 183 681

29 351 723
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8.2. Demonstração dos Resultados por Natureza

Demonstração de Resultados por Natureza a 31 de agosto 2020
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Va l ores em Euros

2020

2019

Vendas e serviços prestados

16

20 090 516

19 202 018

Subsídios à exploração

16

313 640

493 479

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

8

(4 444)

(777)

Fornecimentos e serviços externos

17

(2 459 465)

(2 864 159)

Gastos com pessoal

18

(11 929 214)

(11 044 841)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

(574 847)

(478 690)

Provisões (aumentos/reduções)

12

0

58 601

(98)

(60)

Outros rendimentos

16

749 236

192 342

Outros gastos

19

(3 142 887)

(2 803 453)

3 042 437

2 754 461

(637 544)

(737 398)

2 404 893

2 017 063

18

37

Aumentos/Reduções de justo valor

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

16

Juros e gastos similares suportados

20
Resultado antes de impostos

Imposto sobre rendimento do período

21
Resultado líquido do período

(50 702)

(85 185)

2 354 209

1 931 914

(162 293)

(96 526)

2 191 916

1 835 388

8.3. Demonstração dos Resultados por Funções

Demonstração de Resultados por Funções a 31 de agosto 2020
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados

16

Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto
Outros rendimentos

16

Valores em Euros
2020

2019

20 090 516

19 202 018

(10 355 807)

(10 152 370)

9 734 709

9 049 648

1 062 876

774 422

Gastos de distribuição

(113 091)

(140 928)

Gastos administrativos

(4 647 688)

(4 461 537)

Outros gastos

(3 631 913)

(3 204 542)

2 404 893

2 017 063

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gastos de financiamento (líquidos)
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

21

Imposto Diferido

(50 684)

(85 149)

2 354 209

1 931 914

(162 293)

(96 526)

2 191 916

1 835 388

21
Resultado líquido do período
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0

8.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa a 31 de agosto 2020
Notas

Va l ores em Euros

31-08-2020

31-08-2019

Atividades Operacionais
Recebimentos de Clientes

16 950 060

16 550 232

Pagamentos a Fornecedores

(2 427 667)

(2 485 076)

(11 929 214)

(11 044 841)

2 593 179

3 020 315

Pagamento/Recebimento de imposto s/ rendimento

(94 041)

(69 677)

Outros recebimentos/pagamentos

776 003

915 946

3 275 140

3 866 584

(6 498 296)

(3 255 733)

1 080 300

120 000

18

37

(5 417 978)

(3 135 696)

11

5 336 095

1 771 200

Financiamentos obtidos

11

(1 168 554)

(1 135 900)

Juros e gastos similares

20

(50 702)

(85 185)

4 116 839

550 115

1 974 001

1 281 003

Pagamentos ao Pessoal

18
Caixa gerada pelas operações

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Atividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Outros rendimentos e ganhos
Ativos fixos tangíveis

6

Outros cativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Outros cativos
Juros e rendimentos similares

16

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)
Caixa e seus equivalentes no início do período

5

6 995 738

5 714 735

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

8 969 739

6 995 738
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8.5. Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais

Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019

NOTAS

1

10

Valores em Euros
Resultados
transitados

Fundos

16 846 461

Exced. de
revaloriz

(2 555 867)

Outras variações
Resultado
do FP
líquido período

1 609 730

448 723

1 878 560

Total

18 227 609

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilísticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

2 710

(2 710)

0

Ajustamentos por impostos diferidos

0

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

(1 878 560)

1 878 560

0 (1 878 560)

0

2

0

1 881 271

(2 710)

3

0

0

0

0

1 835 388

1 835 388

0

4=2+3

0

1 881 271

(2 710)

0

(43 172)

1 835 388

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos

0

Subsídios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020

0

0

0

0

1+2+3+5

10

16 846 461

(674 596)

1 607 020

448 723

6

10

16 846 461

(674 596)

1 607 020

448 723

0

0

1 835 388 20 062 997

1 835 388

20 062 997

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilísticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

2 710

(2 710)

0

Ajustamentos por impostos diferidos

0

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

1 835 388
7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

1 838 098

(2 710)

1 838 098

(2 710)

(1 835 388)

0

0 (1 835 388)

0

2 191 916

2 191 916

356 529

2 191 916

8
9=7+8

0

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos

0

Subsídios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020

6+7+8+1
0

10

0

0

0

0

16 846 461

1 163 501

1 604 310

448 723
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0

0

2 191 916 22 254 912

8.6. Anexo

1 – Identificação da entidade
1.1 – Dados de Identificação

A Fundação Minerva foi criada pelo Decreto-lei nº 117/2003, de 14 de junho, tendolhe sido atribuído o reconhecimento de interesse público por via do n.º 1 do artigo 1º,
do citado diploma legal.

Nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, que estabelece o Regime jurídico
das instituições de ensino superior, dispõe-se no n.º 3 do artigo 33º, que, “Salvo
quando tenham fins lucrativos, as entidades instituidoras de estabelecimentos de
ensino superior privadas gozam dos direitos e regalias das pessoas coletivas de
utilidade pública relativamente às atividades conexas com a criação e o funcionamento
desse estabelecimento”.

Os Estatutos da Fundação Minerva foram recentemente alterados por escritura
pública outorgada no dia 15 de maio de 2020, por determinação do Decreto-lei nº
148/2019, de 1 de outubro, de acordo com o despacho de autorização de alteração
estatutária proferido pelo Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros. Os atuais Estatutos da Fundação Minerva foram objeto de registo comercial.

A Fundação Minerva desenvolve atividades ligadas ao ensino superior e investigação
científica, a par de outras de carácter cultural, cabendo-lhe assegurar a manutenção e
o funcionamento regular das Universidades Lusíada, localizadas em Lisboa, Porto e Vila
Nova de Famalicão (CAE 85420).

A Fundação tem a sua sede na Rua da Junqueira, 188-198, 1349-001 LISBOA e
identificação fiscal 501 679 260.

2 – Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1 – Referencial contabilístico utilizado
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As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que
integram o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não
Lucrativo (ESNL), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de
Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de
Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para o setor não lucrativo
(NCRF-ESNL). A preparação das demonstrações financeiras assentou nos seguintes
pressupostos:

Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação Minerva, os quais
são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal.

Regime da periodização económica (acréscimo)
A Fundação reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados,
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de
rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidas ou liquidadas são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagas ou liquidadas são reconhecidas em
“Credores por acréscimos de gastos”.

Consistência de apresentação
A Fundação Minerva manteve a classificação e apresentação dos itens nas
demonstrações financeiras de um período para outro, tendo em consideração as
alterações exigidas pelas NCRF-ESNL aplicáveis. A estrutura permite que a
comparabilidade não seja prejudicada.
Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros
itens das demonstrações financeiras. A Fundação Minerva não definiu qualquer
critério de materialidade para efeito de apresentação dessas demonstrações.
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Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente
nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum
ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer
rendimento, e vice-versa.

Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Agosto de
2020 são os mesmos utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31
de agosto de 2019, exceto no que se refere ao cálculo das férias, subsídio de férias e
subsídio de Natal para os docentes em que, ao contrário do período anterior, foi
efetuada a correspondente especialização para a totalidade dos docentes. Essa
situação afeta a comparabilidade da rubrica “outros passivos correntes” no balanço e
“gastos com pessoal” na demonstração de resultados, relativamente ao período
anterior, em cerca de 650.000 euros.

2.2 - Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos
respetivos efeitos nas demonstrações financeiras.
Não foram derrogadas disposições tendo em vista a necessidade das demonstrações
financeiras corresponderem a uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do
passivo e dos resultados da Fundação Minerva.

3 – Principais políticas contabilísticas
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euros, constituindo esta a
moeda funcional e de apresentação.
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Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da
linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de
ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.
As despesas com a reparação e manutenção destes ativos são consideradas como
gasto no período em que ocorrem.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico
que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na
demonstração dos resultados nos itens Outros Rendimentos e Ganhos ou Outros
Gastos e Perdas, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.
Os ativos tangíveis, nomeadamente imóveis, objeto de revalorização anterior à adoção
das NCRF-ESNL, foram considerados por esse valor na data de transição para as NCRFESNL. A mensuração subsequente utilizada foi a adoção do modelo de custo.

Investimentos financeiros
•

Investimentos Financeiros em Subsidiárias e Consolidação.

•

Os Investimentos Financeiros em Subsidiárias são registados nas contas
individuais pelo método do custo.

•

Investimentos Financeiros em Participadas.

•

Os Investimentos Financeiros em Participadas são registados pelo método do
custo, bem como os Outros Ativos Financeiros desde que detidos até à
maturidade.

Imposto sobre o Rendimento
A Fundação Minerva encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) à taxa de 21% sobre o rendimento global sujeito a imposto adicionado
das tributações autónomas (Entidades do Sector não Lucrativo).
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Créditos a Receber e Outros Ativos Correntes
As contas de Créditos a Receber e Outros Ativos Correntes estão reconhecidas pelo
seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, registadas na conta
de Perdas de Imparidade Acumuladas, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor
líquido realizável.

Caixa e Depósitos Bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros depósitos bancários. A
Fundação Minerva não registou neste exercício a utilização de descobertos bancários.

Provisões
A Fundação Minerva analisa com regularidade os eventos passados em situação de
risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente
à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para
cumprimento destas obrigações futuras, o Conselho de Administração procura
sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.

Fornecedores e outros passivos correntes
As contas a pagar a fornecedores e outros passivos correntes, que não vencem juros,
são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo
valor.

Financiamentos Bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de
comissões com a sua emissão. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de
juro são registados na demonstração de resultados em observância do regime da
periodização económica.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Fundação
Minerva tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de
12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes
pelas quantias que se vencem para além deste prazo.
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Locações
Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles,
forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do
ativo sob locação.
Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com as normas
aplicáveis, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas
correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para este
tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro
do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações
do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração de resultados do
exercício a que respeitam.

Rédito e Regime do Acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela
prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Fundação Minerva. O rédito
é reconhecido líquido de abatimentos e descontos.
Os rendimentos dos serviços prestados, quando se trata de mensalidades de
estudantes relacionados com a atividade letiva, são reconhecidos na data em que são
realizadas as respetivas prestações.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica,
tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à
maturidade.

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros
4.1 – Tal como mencionado na nota 2, as políticas contabilísticas e os critérios de
mensuração adotados na preparação das demonstrações financeiras a 31 de agosto de
2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras
em 31 de agosto de 2019, exceto no que se refere ao cálculo das férias, subsídio de
férias e subsídio de Natal para os docentes em que, ao contrário do período anterior,
foi efetuada a correspondente especialização para a totalidade dos docentes. Essa
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situação afeta, na demonstração de resultados, a comparabilidade da rubrica “outros
passivos correntes” no balanço e “gastos com pessoal”.

4.2 – Não foram identificados erros materiais que afetem as demonstrações
financeiras de períodos anteriores.

5 – Fluxos de Caixa
5.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
Tabela nº 21 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

Caixa
Depósitos à Ordem
Outros
Total de Caixa e Depósitos
Descobertos

31-08-2020
5 379
8 964 359

31-08-2019
9 716
6 986 022

8 969 739

6 995 738

8 969 739

6 995 738

5.2 - Todos os montantes à ordem estão disponíveis para uso.
6 – Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis
6.1 - Divulgações sobre Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as
amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram
desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:
Tabela nº 22 – Ativos Fixos Tangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Tangíveis; quantias
brutas escrituradas
31-08-2019
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2020

Terrenos e
Edifícios e o. Equipamento
rec. naturais
const
básico
11 428 366
28 985 033
7 319 170
242 314
67 795
(170 838)
(512 515)
(36 531)

Ativos Fixos Tangíveis;
depreciações e ajustamentos
31-08-2019
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2020

Terrenos e
rec. naturais

Ativos Fixos Tangíveis; valores
líquidos
31-08-2019
31-08-2020

11 257 528

28 714 832

Equip. de
transporte
700 268

7 350 435

700 268

Edifícios e o. Equipamento
const
básico
25 023 984
7 069 778
438 258
76 773
(36 531)

Equip. de
transporte
576 254
68 817

25 462 242

7 110 020

645 070

Terrenos e
Edifícios e o. Equipamento
rec. naturais
const
básico
11 428 366
3 961 048
249 392
11 257 528
3 252 589
240 415

Equip. de
transporte
124 014
55 197
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Ferram. e
Equip. admin.
utensílios
34 655
2 779 240
60 231

34 655

2 839 471

Ferram. e
Equip. admin.
utensílios
34 432
2 756 538
177
22 417,11

34 609

2 778 955

Ferram. e
Equip. admin.
utensílios
223
22 702
46
60 516

Outros AFT

AFT em curso

3 068 085
23 487

4 055 497
6 104 470

3 091 572

10 159 967

Outros AFT

AFT em curso

2 972 218
22 087

95 867
97 267

Totais
38 433 204
628 529
(36 531)
0
0
39 025 202

2 994 305
Outros AFT

Totais
58 370 316
6 498 296
(719 884)
0
0
64 148 728

AFT em curso
4 055 497
10 159 967

Totais
19 937 111
25 123 526

6.2 - Divulgações sobre Ativos Fixos Intangíveis
Tabela nº 23 – Ativos Fixos Intangíveis

Ativos Fixos Intangíveis; quantias
brutas escrituradas
31-08-2019
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2020

quant. brutas depreciações
escritur
e ajustes
1 573 140
1 437 271
4 418
9 015

1 577 558

valores
líquidos
135 869
-4 597

1 446 286

131 272

6.3 – Locações

Bens em regime de Locação Financeira - Valores contabilísticos
Tabela nº 24 – Locações
Valores em Euros

Viaturas Serviço

Valor
Contabilístico
271 892

Depr.
Valor Líquido
Acumulada
217 539
54 353

6.4 - Outras divulgações

a) Os ativos fixos tangíveis e intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo
de aquisição deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade
acumuladas;
b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta em sistema de
duodécimos;
c) As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expetativa da afetação do
desempenho;
d) Os juros do financiamento afeto à construção do imóvel registado em AFT em curso
têm vindo a ser capitalizados no respetivo ativo.

7 – Outros Créditos e Ativos Não Correntes
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Tabela nº 25 – Outros Créditos e Ativos não Correntes
Valores em Euros

Investimentos
financeiros
31-08-2019

Totais

150

150

Aumentos por aquisições

0

Regularizações / Imparidades

0

Outros aumentos
31-08-2020

458

458

609

609
Valores em Euros

Out. Créd. e
Ativos n/ Corr.
31-08-2019

Totais

34 923

34 923

Aumentos por aquisições

0

Regularizações

0

0

Outros aumentos

0
31-08-2020

34 923

34 923 (*)

(*) Depósito a prazo objeto de garantia

A Fundação tem participações financeiras no valor de 7 €. Tem registado como
Depósito a Prazo um valor de 34.916 € no Novo Banco, valor que corresponde à
responsabilidade por garantias prestadas nessa instituição.

8 – Inventários
Tabela nº 26 – Inventários
Valores em Euros

Inventários

Mercadorias

Existências Iniciais
Compras

111 835
15 888

Regularizações / Quebras

7 067

Custo mercadoria vendida

4 444

Existências Finais

116 212

Adiantamento por conta compra
Total Inventários a 31-08-2020:

0
116 212

9 – Ativos Financeiros
Os saldos dos diversos ativos qualificados como instrumentos financeiros encontramse mensurados ao custo.
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Tabela nº 27 – Ativos
Valores em Euros

Ativos Financeiros
Créditos a receber
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total

31-08-2020
1 439 807
2 360 673
8 969 739
12 770 218

31-08-2019
1 504 095
609 598
6 995 738
9 109 431

9.1 – Créditos a receber
Tabela nº 28 – Créditos a receber
Valores em Euros

Créditos a receber
Clientes conta corrente
Clientes em mora
Imparidades de Clientes
Total

31-08-2020
957 724
6 432 188
(5 950 106)
1 439 807

31-08-2019
984 423
5 917 092
(5 397 420)
1 504 095

9.1.1 - Imparidade de Clientes
Tabela nº 29 – Imparidade de Clientes
Valores em Euros
31-08-2019

Ajuste

Reversão

Reforço

31-08-2020

Lisboa

2 669 248 €

352 626 €

3 021 874 €

Porto

2 266 310 €

167 174 €

2 433 484 €

V.N.Famalicão
Total:

461 862 €

22 162 €

55 047 €

494 747 €

5 397 420 €

22 162 €

574 847 €

5 950 106 €

9.2 – Outros Ativos Correntes

Tabela nº 30 – Outros Ativos Correntes
Valores em Euros

Outros ativos correntes
Fornecedores saldo devedor
Subsídios exploração
Devedores p/acréscimo rendimentos
Adiantamentos ao pessoal
Devedores diversos
Outros ativos financeiros correntes
Total
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31-08-2020
54 942
2 199 489
33 718
9 439
62 982
103
2 360 673

31-08-2019
27 388
498 015
21 478
10 724
51 791
201
609 598

10 – Decomposição e movimento dos itens de Capital Próprio
Tabela nº 31 – Capital Próprio
Valores em Euros

Descrição
Fundos
Resultados Transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos Fundos Patrim.
Resultado Líquido do período
Total dos Fundos Patrimoniais

31-08-2019
16 846 461
(674 596)
1 607 021
448 723
1 835 388
20 062 997

Débitos

Créditos

2 710
1 835 388
1 838 098

31-08-2020
16 846 461
1 838 097
1 163 501
1 604 310
448 723
2 191 916
2 191 916
4 030 013
22 254 912

11 – Instrumentos Financeiros – Passivos
Os saldos dos diversos passivos qualificados como instrumentos financeiros
encontram-se mensurados ao custo.

Tabela nº 32 – Instrumentos Financeiros – Passivos
Va l ores em Euros

Instrumentos financeiros Passivos

31-08-2020
correntes
155 508
872 654
2 194 967
3 223 130

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
Totais

n correntes
7 380 834
7 380 834

total
155 508
8 253 489
2 194 967
10 603 964
Va l ores em Euros

Instrumentos financeiros Passivos

31-08-2019
correntes
103 642
1 170 615
1 626 987
2 901 244

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
Totais

n correntes
2 915 332
2 915 332

total
103 642
4 085 947
1 626 987
5 816 576

11.1 – Detalhe dos Financiamentos
Tabela nº 33 – Detalhe dos Financiamentos
Valor em Euros

Financiamentos:
Locações Financeiras:
Total:

Curto Prazo
800 417
72 237
872 654
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M/L Prazo
7 285 778
95 056
7 380 834

Total
8 086 195
167 293
8 253 489

A Fundação Minerva tem, à data de 31-08-2020, os seguintes financiamentos:
•

Contrato celebrado com o Novo Banco, de médio longo prazo, cujo valor em
dívida é de 11.761,53 €;

•

Contrato de Mútuo no Montepio Geral, de médio longo prazo, cujo valor em
dívida é de 703.975,14 €;

•

Contrato de Mútuo no Banco Santander, de médio longo prazo, cujo valor em
dívida é de 263.164,05 €;

•

Contrato de Mútuo no Banco Santander, de médio longo prazo, relativo à
construção das novas instalações no Porto cujo valor em dívida é de
7.107.294,50 €.
Tabela nº 34 – Locações Financeiras em Vigor
Investimentos brutos nas locações à data do Balanço
Locação Financeiras em Vigor

Até 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Totais

2020

72 237

95 056

167 293

2019

107 896

167 288

275 183

11.2 – Outros Passivos Correntes
Tabela nº 35 – Outros Passivos Correntes
Valores em Euros

Outros passivos correntes
Credores p/acréscimos de gastos
Outros fornecedores de inv
Credores diversos
Outros
Total

31-08-2020
1 605 657
530 616
58 314
379
2 194 967

31-08-2019
918 790
536 526
170 362
1 310
1 626 986

12 – Provisões
Tabela nº 36 – Provisões
Valores em Euros

Descrição
Movimentos das Provisões
Saldo no início do período
Variações no período
Aumentos do período
Constituição
Reforço
Diminuições do período
Reversões
Saldo no fim do período

Garantias
clientes

Impostos

Processos judicias
curso

Outras
provisões

0
0

0
0

162 806
0

0

0

0

162 806

0
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Total
162 806
0
0
0
0
0
0
162 806

As provisões estão reconhecidas tendo em conta o previsto na NCRF-ESNL:

a) A Fundação Minerva tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como
resultado de um acontecimento passado;
b) Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

13 – Outras Dívidas a Pagar
Em 2020, a Fundação Minerva não regista qualquer valor de outras dívidas a pagar.

14 – Estado e Outros Entes Públicos
Tabela nº 37 – Estado e Outros Entes Públicos
Valores em Euros

Estado e Outros entes Públicos
Ativos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Outros
Total
Passivos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
IVA
Contribuições Segurança social
Contribuições CGA
Outras tributações
Total

31-08-2020

31-08-2019
0

0

0

0

160 627
124 600
274 434
155 637
44 262
34
759 595

94 041
122 678
514 824
151 576
54 369
27
937 516

A Fundação Minerva apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e a
Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente
estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham
sido concedidos benefícios fiscais ou estejam em curso inspeções, reclamações ou
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impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são
alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Fundação Minerva dos
anos de 2016 a 2020 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. O Conselho de
Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções
por parte das autoridades tributárias àquelas declarações de impostos, não terão
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de agosto de 2020.

15 – Diferimentos
Tabela nº 38 – Diferimentos
Valores em Euros

Diferimentos

31-08-2020

Ativos
Seguros
Acordos de pagamentos
Outros gastos a reconhecer
Total
Passivos
Outros rendimentos a reconhecer
Receitas dos alunos
Subsídios
Outros
Total

31-08-2019

3 834

19 148

3 088
6 922

3 255
22 403

2 087 309
2 163 396
151 699
4 402 405

1 985 687
146 727
239 414
2 371 828

16 – Rédito
16.1 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período,
conforme quadro seguinte:
Tabela nº 39 – Rédito
Valores em Euros

Rédito
Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Subsídios à Exploração
Imparidades (aumentos/ reduções)
Provisões (aumentos/ reduções)
Outros rendimentos
Juros
Total
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31-08-2020
18 527
20 071 988
313 640

31-08-2019
3 366
19 198 652
493 479

749 236
18
21 153 409

88 601
192 342
37
19 976 477

Tabela nº 40 – Vendas e Serviços Prestados
Valores em Euros

Vendas e Serviços Prestados
Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Total

31-08-2020
18 527
20 071 988
20 090 516

31-08-2019
3 366
19 198 652
19 202 018

16.1.1 – Discriminação da rubrica de Prestação de Serviços

Tabela nº 41 – Prestações de Serviços
Valores em Euros

Prestações de Serviços
Ciclos escolares
- Lisboa
- Porto
- VNF
Masters
Pós- Graduações
Serviços Secundários
Anulações
Total

31-08-2020

31-08-2019

9 560 701
8 439 449
2 493 220
2 281
130 746
64 678
(619 086)
20 071 988

9 120 302
7 961 813
2 385 487
4 959
171 935
77 254
(523 098)
19 198 652

Os réditos das prestações de serviços relativos aos ciclos de estudos são reconhecidos
no ano a que respeitam bem como os gastos associados.

17 – Fornecimentos e Serviços Externos
Tabela nº 42 – Fornecimentos e Serviços Externos
Valores em Euros

Fornecimentos e Serviços Externos
Serviços Especializados
Materiais
Energia e fluídos
Deslocações e estadas
Serviços diversos

Total
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31-08-2020
1 068 234
70 444
269 869
70 678
980 241
2 459 465

31-08-2019
1 146 884
114 539
335 105
169 798
1 097 833
2 864 159

18 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
Tabela nº 43 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
Valores em Euros

Descrição

31-08-2020

Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Benefícios pós emprego
Indemnizações
Encargos sobre as remunerações
Seguros de acidentes no trabalho
Outros gastos com o pessoal
Total

31-08-2019

283 511
9 464 646
3 532
23 119
2 065 874
40 681
47 851
11 929 214

308 278
8 682 596
4 557
103 101
1 900 827
37 268
8 214
11 044 841

19 – Outros gastos
Tabela nº 44 – Outros Gastos
Valores em Euros

Descrição
Impostos e taxas
Descontos pp concedidos
Sinistros
Correções de períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Ofertas e amostras em inventários
Benefícios escolares
Outros não especificados
Total

31-08-2020
85 920
1 738 789
5 772
20 304
600
100 221
938
1 067 450
122 893
3 142 887

31-08-2019
77 661
1 497 017
68
32 555
3 000
13 418
2 246
979 112
198 376
2 803 453

20 – Juros e Gastos Similares
Tabela nº 45 – Juros e Gastos Similares
Valores em Euros

Descrição
Juros financiamento bancário
Juros Leasing
Diferenças Câmbio Desfavoráveis
Juros de mora compensatórios
Total

── 227 ──

31-08-2020 31-08-2019
44 056
74 916
6 643
10 216
3
4
49
50 702
85 185

Os gastos dos financiamentos suportados foram considerados diretamente no
exercício em que ocorreram, exceto para os gastos dos financiamentos afetos a ativos
que se qualificam em que os gastos irão acrescer ao valor do ativo até que o mesmo
se encontre concluído.

21 – Imposto sobre o rendimento do período
21.1 - Divulgação das principais componentes de gasto do imposto sobre o
rendimento:

Tabela nº 46 – Componentes de Gasto de Imposto sobre o Rendimento
Valores em Euros

Descrição

31-08-2020

31-08-2019

Resultado antes de impostos do período

2 354 209

1 931 914

Imposto sobre o rendimento do período

(162 293)

(96 526)

Imposto sobre o rendimento do período

(162 293)

(96 526)

1 353

1 289

Tributações autónomas

22 – Ativos e Passivos Contingentes

Existem algumas ações judiciais em curso contra a Fundação Minerva, cujo desfecho,
na opinião dos seus advogados, lhe poderá ser desfavorável com um razoável grau de
probabilidade. Nesse sentido, a Fundação Minerva optou por provisionar o valor total
das ações propostas que a 31 de agosto de 2020 ascendia a 162.806 euros.

A administração tributária emitiu liquidações adicionais de AIMI referentes aos anos
de 2017, 2018, 2019 e 2020 para dois artigos prediais (6040 e 6028) representando a
mesma fração, havendo uma duplicação de valor. Os valores pagos em excesso foram
objeto de reclamação por parte da Fundação num montante global de cerca de 50.000
euros. A Fundação aguarda devolução do valor do AIMI cobrado indevidamente.
23 – Outras divulgações
23.1 – Garantias
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•

Em 31 de agosto de 2020 a Fundação tinha em vigor as seguintes garantias
emitidas pelo BES, atual Novo Banco: Livrança subscrita relativamente ao
financiamento a médio e longo prazo, atualmente existente com o Novo Banco,
e até um máximo de 400.000 €.

•

Garantia real na Caixa Económica Montepio Geral de 4.190.800 € relativa ao
imóvel Palácio da Junqueira, situado na Rua da Junqueira, 188-198, Lisboa.

•

Garantia real no Banco Santander de 3.150.282 € relativa ao imóvel situado na
Rua da Junqueira, 188, 190 e 192, Lisboa.

•

Garantia Bancária no Novo Banco de 34.915 € (contrato 0104764800).

•

Garantia real no Banco Santander de 11.600.000 € relativa ao terreno e imóvel
em construção, situado na Rua de Moçambique, União de Freguesias de Aldoar,
Foz do Douro e Nevogilde.

23.2 – Impacto da pandemia SARS-COV-2 na atividade da Fundação Minerva
A partir do início de 2020, já no decurso do presente ano económico, verificou-se a
rápida disseminação de um vírus a nível mundial (COVID-19) declarado como
pandemia por parte da OMS em janeiro de 2020. Essa situação levou à declaração do
estado de emergência por parte de alguns dos Estados, incluindo Portugal, o que
implicou o encerramento de fronteiras, obrigatoriedade de suspensão de algumas das
atividades, bem como obrigações de confinamento por parte da população em geral.
No entanto, a Administração considera que apesar dos potenciais impactos negativos
decorrentes do aparecimento da pandemia SARS-COV-2, o pressuposto da
continuidade, utilizado na preparação das demonstrações financeiras, se mantém
apropriado.

23.3 – Honorários do ROC
Em 2020 os honorários faturados pelo revisor oficial de contas ascenderam a 12.546 €
(com IVA incluído).

23.4 – Factos relevantes após final do exercício
Após encerramento do ano económico de 2020 e até à apresentação deste Relatório,
não ocorreram factos que mereçam qualquer menção.
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Lisboa, 30 de novembro de 2020
A Contabilista Certificada
Inês Maria Vaz Almendra Xavier, Dr.ª
Inscrita na O.C.C com o nº 35.460
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9. Proposta de Aplicação de Resultados de 2020
O Conselho de Administração da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação
Científica propõe que o Resultado Líquido do exercício de 2020, no valor positivo de
2.191.916 € seja transferido para Resultados Transitados.

Lisboa, 30 de novembro de 2020

O Conselho de Administração da Fundação Minerva
Presidente:
João José Pires Duarte Redondo

Vice-Presidentes:
Afonso Filipe Pereira d’Oliveira Martins
António José Moreira
José Manuel de Matos Correia
Ricardo Leite Pinto
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10. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
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10. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
10.1. Relatório do Conselho Fiscal
Conforme previsto na Lei e nos Estatutos de Fundação Minerva – Cultura – Ensino e
Investigação Científica, vem o Conselho Fiscal apresentar ao Conselho Geral o seu
Relatório sobre a ação fiscalizadora e o Parecer sobre o Relatório e Contas do Conselho
de Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de agosto de 2020.
No desempenho das funções para que foi nomeado, o Conselho Fiscal procedeu ao
acompanhamento da atividade da Fundação Minerva.
O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, os seguintes:
• Reuniões com os responsáveis dos serviços financeiros, tendo solicitado e
obtido os esclarecimentos que considerámos necessários;
• Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas
pela Fundação no modelo SNC que se encontram divulgadas no Anexo;
• Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos
contabilísticos que lhes servem de suporte;
• Análise das reconciliações bancárias preparadas pelos serviços financeiros e
verificação da adequação dos valores disponíveis;
• Análise da evolução dos saldos de terceiros (clientes, fornecedores, outros
devedores e credores e outros) e respetivos ajustamentos e do seu adequado
controlo por parte dos serviços;
• Verificação dos principais movimentos ocorridos durante o exercício nas
rubricas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e em curso;
• Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos, bem
como da situação relativa à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações;
• Análise da conta dos resultados e das principais contas de gastos e rendimentos
com particular atenção ao seu balanceamento, acréscimo e diferimento.

── 235 ──

No final do exercício com referência a 31 de agosto de 2020, foram analisados os
documentos de prestação de contas que foram preparados de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo adotada
em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Nos termos legais, o Revisor Oficial de Contas, e membro deste órgão, apresentou a
Certificação Legal de Contas, documento que deverá ser considerado como parte
integrante deste Relatório e com a qual concordamos.

10.2. Parecer do Conselho Fiscal

Face ao exposto no Relatório e tendo em atenção a Certificação Legal das Contas, o
Conselho Fiscal é de parecer que:

1. Sejam aprovados o Relatório de Atividades e Contas do exercício findo em 31 de
agosto de 2020 da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica;
2. Seja aprovada a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos
resultados obtidos.
Lisboa, 11 de janeiro de 2021

O Conselho Fiscal
Presidente
Prof. Dr. Miguel José de Almeida Pupo Correia

Secretário

Vogal

Prof. Dr. José Miguel Silva Guerreiro

Dr. João Filipe Vau de Matos M. Belo
em representação da
J.F.BELO E C.CANTANTE, SROC, LDA.
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11. Certificação Legal de Contas 2020
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11. Certificação Legal de Contas 2020
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da FUNDAÇÃO MINERVA – Cultura –
Ensino e Investigação Cientifica, que compreendem o balanço em 31 de Agosto de
2020 (que evidencia um total de 38.183.681 euros e um total de fundos patrimoniais
de 22.254.912 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 2.191.916 euros), a
demonstração dos resultados por natureza e por funções, a demonstração das
alterações dos fundos patrimoniais, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano
findo naquela data, e o anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas
significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos
os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro
para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de
Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas.
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Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

A Fundação efetuou, à data de 31 de agosto de 2020, a especialização de férias,
subsídio de férias e subsídio de Natal relativamente à totalidade dos docentes, e não
apenas a determinadas categorias de docentes (conforme tem vindo a considerar nos
períodos anteriores). Assim, os valores incluídos na rubrica “gastos com pessoal” na
demonstração de resultados e na rubrica “outros passivos correntes” no balanço, a 31
de agosto de 2020, não são completamente comparáveis com os apresentados no
período anterior. Esta situação encontra-se devidamente divulgada na nota 2 do
anexo.

A partir do início de 2020, já no decurso do presente ano económico, verificou-se a
rápida disseminação de um vírus a nível mundial (SARS-COV-2) declarado como
pandemia por parte da OMS em janeiro de 2020. Essa situação tem levado à declaração
do estado de emergência por parte de alguns dos Estados incluindo Portugal. Apesar
dos potenciais impactos negativos decorrentes do aparecimento da pandemia SARSCOV-2, a Administração considera que, o pressuposto da continuidade utilizado na
preparação das demonstrações financeiras, se mantém apropriado, conforme se
encontra mencionado na nota 23 do anexo.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
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• preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e
de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal
através do Sistema de Normalização Contabilística;
• elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
• criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir
a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a
fraude ou erro;
• adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
• avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido
a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável
é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se,
isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões
económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais
e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
• identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
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não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;
• obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Entidade;
• avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de
acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
• concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a
Entidade descontinue as suas atividades;
• avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do
Sistema de Normalização Contabilística; e
• comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito
e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a
auditoria.
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções
materiais.

Lisboa, 29 de dezembro de 2020

___________________________________
João Filipe Vau de Matos Marchão Belo
Revisor Oficial de contas nº 871

Em representação da sociedade:
J.F. BELO E C. CANTANTE, SROC, LDA
Rua Manuel da Silva Leal, 6-B, Esc. 1 * 1600-166 Lisboa
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