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Introdução
O Exercício que agora se encerra, relativo ao ano de 2017, corresponde ao 14º exercício
da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica, refletindo-se no
presente relatório as atividades e contas correspondentes ao período de 1 de setembro
de 2016 a 31 de agosto de 2017.

Trata-se do primeiro exercício completo após o ajustamento do ciclo económico,
financeiro e fiscal ao período letivo. Em resultado deste procedimento, que veio permitir
a devida coerência entre o planeamento das atividades, a sua correta orçamentação e a
consequente apresentação de contas, é possível uma leitura mais clara e objetiva do
resultado das atividades da Fundação Minerva, em linha com o seu núcleo de
responsabilidades resultantes do artigo 4.º dos Estatutos, por via do qual lhe cabe “em
especial assegurar a manutenção e o funcionamento regular” das Universidades Lusíada
(UL), o que se traduz no centro das suas atividades, a partir do qual concretiza os seus
fins culturais, científicos, pedagógicos e também sociais.

O Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2017, que agora se apresenta, para
além de registar a dinâmica dos vários centros de atividades com suporte na Fundação
Minerva, permite aferir a saúde financeira da Instituição que, apesar das dificuldades
socioeconómicas sentidas nos últimos 9 anos de exercício, com especial incidência nos
exercícios 2013 e 2014, que apresentaram resultados bastante severos, permite
consolidar a tendência de recuperação registada no exercício de 2015 e confirmada
pelos resultados correspondentes ao exercício de 2016.

Registamos assim, no período em apreço (setembro de 2016 a agosto de 2017), um
EBITDA de 1.293.085 € e um resultado positivo de 320.490 €.

A recuperação assinalada, possível graças à compreensão, ao esforço e empenho de
todos os colaboradores da Instituição, permite-nos encarar o futuro com esperança e
retomar alguns projetos entretanto adiados, mas também nos recomenda prudência e
exige o máximo rigor na definição da estrutura de custos em ordem a permitir, como se
── 9 ──

pretende, o reforço da estabilidade financeira e a manutenção da estabilidade de
tesouraria, elementos imprescindíveis à continuidade da sua consolidação e
fundamentais para o seu futuro, em termos que lhe permitam garantir o
desenvolvimento programado das Universidades Lusíada no seu conjunto e em todas as
suas valências.

Neste contexto, para além do suporte às atividades culturais, pedagógicas e científicas
das Universidades Lusíada, a Fundação Minerva continuará a implementar uma política
de apoio à Investigação Científica, projetada na dinamização e reforço dos vários
Centros de Investigação, mantendo também as linhas de apoio social e de mérito aos
estudantes das Universidades Lusíada.

Os desafios que nos esperam e as exigências que lhes correspondem são maiores a cada
passo e, por isso, também no empenho, na dedicação e na competência teremos de
continuar a crescer. É este espírito que nos permitirá continuar a construir uma
instituição capaz de responder, com sucesso, aos mais exigentes desafios.

Numa instituição como a Fundação Minerva, enquanto entidade instituidora das
Universidades Lusíada, será sempre mais o que está por fazer do que tudo o que já foi
feito e é conscientes dessa realidade e munidos do estímulo, empenho, dedicação,
competência e do espírito de solidariedade, demonstrado por toda a família Lusíada ao
longo dos seus 32 anos de vida, que seremos capazes de assegurar e projetar o futuro
da Instituição como referência para as gerações vindouras, nos domínios da Ciência, do
Ensino Superior e da Cultura, assente nas bases sólidas que todos temos sido capazes
de construir e reforçar.

Por fim, uma palavra de saudade e de homenagem ao nosso Presidente Professor
António Martins da Cruz, um dos fundadores deste projeto, que em 2017 nos deixou e
que, ao longo dos mais de 30 anos de existência das Universidades Lusíada, integrou os
órgãos dirigentes da Entidade Instituidora, primeiro na Cooperativa de Ensino
Universidade Lusíada, da qual foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Presidente
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da Direção, e nos últimos 14 anos na liderança da Fundação Minerva, onde exerceu o
cargo de Presidente do Conselho de Administração.

Já muito foi dito sobre o seu notável percurso de vida e, em particular, sobre a
importância que o seu magistério teve na criação, desenvolvimento e consolidação das
Universidades Lusíada, mas aqui queremos registar a nossa GRATIDÃO, pela sua vida,
pelo seu legado, pelos seus ensinamentos e pela sua amizade.

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 Leite Pinto
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE GESTÃO
1. Educação e Ciência
Educação e Ciência constituem-se como dois dos elementos fulcrais do espetro social da
Fundação Minerva, enquanto entidade instituidora e titular das Universidades Lusíada,
competindo-lhe assegurar os meios necessários ao bom e regular funcionamento dos
estabelecimentos de ensino superior de que é titular, designadamente no que respeita
às seguintes áreas de intervenção:
•

Sustentação e desenvolvimento da oferta de formação académica das
Universidades Lusíada;

•

Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau;

•

Desenvolvimento da investigação científica.

1.1 Sustentação e Desenvolvimento da Oferta de Formação Académica das
Universidades Lusíada

No que respeita ao planeamento estratégico e desenvolvimento das atividades
científicas e pedagógicas das Universidades Lusíada, a Fundação Minerva, enquanto sua
entidade instituidora, baseia as suas decisões na informação sistematicamente obtida
junto da comunidade académica (docentes, discentes e colaboradores) e, quanto ao
meio social em que se integra, através dos Conselhos Sociais das Universidades Lusíada.
Neste contexto, foi criado, em devido tempo, o Departamento de Avaliação Institucional
e de Acreditação (DAIA) com vista à implementação de uma política de controlo de
qualidade assente em práticas de autoavaliação destinadas ao apoio à decisão por parte
da Fundação e dos próprios órgãos das Universidades e, também, à sua relação com o
ambiente externo, designadamente com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) no que respeita aos processos de avaliação externa e acreditação dos
ciclos de estudos em funcionamento nas Universidades Lusíada.
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1.1.1 Autoavaliação, Avaliação Externa e Acreditação e Avaliação Institucional

Autoavaliação

Compete ao DAIA desenvolver todos os procedimentos de autoavaliação e coordenar a
elaboração dos respetivos relatórios.

São objetivos do sistema de autoavaliação:
•

Desenvolver a recolha e tratamento da informação referente ao universo
institucional, tornando-a acessível e disponível para utilização interna e externa;

•

Propor e concretizar estudos e projetos de análise que promovam e atestem um
sistema interno de garantia da qualidade;

•

Prestar apoio à decisão com vista à melhoria dos processos pedagógicos e
científicos nas suas múltiplas valências.

Avaliação Externa (setembro de 2016 a agosto de 2017)

É da competência do DAIA acompanhar os processos de avaliação externa e acreditação
dos ciclos de estudos, sendo responsável, neste domínio, por todos os contactos e
diligências com a A3ES, preparando e coordenando as visitas das Comissões de
Avaliação Externa (CAE) e colaborando na elaboração dos relatórios de follow-up que
atestam o cumprimento das condições de acreditação dos ciclos de estudos acreditados
e em funcionamento.

No âmbito das funções atribuídas ao DAIA foram preparadas e coordenadas as visitas
das CAE da A3ES aos seguintes ciclos de estudos:
• Universidade Lusíada de Lisboa - Licenciatura em Políticas de Segurança;
• Universidade Lusíada de Lisboa - Licenciatura em Jazz e Música Moderna e
Mestrado em Musicoterapia.
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As decisões de acreditação comunicadas pelo Conselho de Administração da A3ES, de 1
de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, foram as seguintes:
• Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão – Licenciatura em
Contabilidade - Relatório de follow-up enviado em 31 de outubro de 2016;
renovação da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 10
de novembro de 2016. Acreditado até outubro de 2019;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Psicologia Clínica - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 27 de dezembro
de 2014 - Relatório de follow-up enviado em 29 de novembro de 2016; renovação
da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 15 de
dezembro de 2016. Acreditado até novembro de 2020;
• Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão – Mestrado em
Engenharia Eletrónica e Informática - Relatório de follow-up enviado em 27 de
janeiro de 2017; renovação da acreditação na reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 21 de fevereiro de 2017. Acreditado até janeiro de 2020;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e
Análise Organizacional - Acreditado com condições em reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 27 de fevereiro de 2014 - Relatório de follow-up enviado
em 24 de fevereiro de 2017; renovação da acreditação na reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 21 de março de 2017. Acreditado até fevereiro de 2019;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Gestão - Acreditado com condições
em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 27 de fevereiro de 2014 Relatório de follow-up enviado em 24 de fevereiro de 2017; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 21 de março de
2017. Acreditado até fevereiro de 2020;
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• Universidade Lusíada de Lisboa – Doutoramento em Gestão - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 27 de fevereiro
de 2014 - Relatório de follow-up enviado em 24 de fevereiro de 2017; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 21 de março de
2017. Acreditado até fevereiro de 2020;
• Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Mestrado em Psicologia da Educação Relatório de follow-up enviado em 24 de fevereiro de 2017; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 21 de março de
2017. Acreditado até fevereiro de 2020;
• Universidade Lusíada de Lisboa e Universidade Lusíada - Norte – Mestrado em
Design do Produto - Acreditado com condições na reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 8 de junho de 2016 - Relatório de follow-up enviado em
29 de junho de 2017; renovação da acreditação na reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 26 de julho de 2017. Acreditado até junho de 2022.
• Universidade Lusíada - Norte (Porto) – Licenciatura em Criminologia - Acreditado
com condições na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de julho
de 2016 - Relatório de follow-up enviado em 31 de julho de 2017.

Acreditação e Avaliação Institucional das Universidades Lusíada

No âmbito do Processo de Avaliação do Ensino Superior promovido pela A3ES, foi aberto
o ciclo de avaliação institucional, destinado a avaliar os estabelecimentos de ensino
superior e respetivas unidades orgânicas. Às Universidades Lusíada couberam os
Processos AINST/16/00109 (Universidade Lusíada – Norte) e AINST/16/00117
(Universidade Lusíada de Lisboa).

Os relatórios de autoavaliação institucional foram produzidos com o apoio técnico do
DAIA, sob a coordenação do Reitor.
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A validação dos relatórios foi realizada pelo Conselho de Administração (CA) e pelo
Reitor que, no âmbito das suas competências os aprovaram e submeteram à apreciação
dos respetivos Conselhos Científicos, tendo os mesmos sido cuidadosamente avaliados
e aprovados por unanimidade.

Este processo de avaliação institucional envolveu todas as partes interessadas,
recorrendo a uma metodologia participativa e reflexiva. Apesar de já existirem, na
Universidade Lusíada, práticas de autoavaliação, este exercício permitiu demonstrar e
assumir com maior e melhor envolvimento o compromisso institucional em prol da
qualidade de todos os serviços que as Universidades Lusíada oferecem à sociedade.

1.2 Formação ao Longo da Vida e Formação não Conferente de Grau

Com o propósito de ir ao encontro das necessidades do mercado, possibilitando aos
profissionais responder de forma mais preparada e atualizada aos desafios que
constantemente enfrentam, a Fundação Minerva apoiou a promoção, nas Universidades
Lusíada, de um vasto conjunto de iniciativas destinadas à formação ao longo da vida.
Foram várias as tipologias de cursos temáticos, de maior ou menor duração, colocados
ao dispor dos profissionais dos diversos setores de atividade. Os percursos curriculares,
estruturados com o objetivo de promover uma oferta formativa avançada, específica e
diferenciada, têm como propósito proporcionar a aquisição de conhecimentos e
competências adaptadas às exigências do mercado de trabalho, que se encontra em
permanente e acelerada mutação.

Fizeram parte da oferta formativa não conferente de grau, no ano letivo de 2016/2017,
os cursos que a seguir se descriminam:

1.2.1 Universidade Lusíada de Lisboa

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:
• Master em Bem-Estar e Ação Social
• Master em Design de Interação
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• Master em Direito Público da Economia
• Master em Internacionalização das Empresas
• Master em Segurança Internacional e Globalização
• Pós-Graduação em Auditoria, Controlo Interno e Governação
• Pós-Graduação em Business Design
• Pós-Graduação em Design Estratégico
• Pós-Graduação em Direito Registral e Notarial
• Pós-Graduação em Gestão Civil de Crises
• Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde
• Pós-Graduação em Globalização – Riscos e Ameaças
• Especialização em Bases de Neuropsicologia Clínica do Adulto e do Idoso
• Especialização em Desenvolvimento Sensorial e Cognitivo
• Especialização em Rosendo Carvalheira, Ventura Terra e Raúl Lino: três perspetivas
sobre a Arquitetura no Século XX em Portugal
• Curso de preparação para o concurso de acesso à carreira de Auditor de Justiça
• Curso de preparação para o concurso externo de ingresso na categoria de Adido de
Embaixada da carreira diplomática

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Análise de dados com utilização de software IBM-SPSS
• Bateria para não bateristas
• Fazer intervenção: os processos comunicativos no atendimento social
• Harmonia de Jazz ao piano para músicos não pianistas
• Introdução ao Bebop
• Modelos de equações estruturais com o AMOS
• Eça de Queirós: o Homem e o Artista
• Français juridique
• Job Advisor - Programa individual de gestão de carreira
• Língua Francesa I: iniciação
• Língua Francesa II: intermédio
• Português língua não materna
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• Técnicas de apresentação: falar em público

1.2.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:
• Master em Marketing Management
• MBA Executivo
• Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde (6ª edição)
• Pós-Graduação em Design de Interiores
• Pós-Graduação em Diagnóstico e Intervenção Organizacional
• Pós-Graduação em Direito do Trabalho (16ª edição)
• Pós-Graduação em Fiscalidade
• Pós-Graduação em Neuropsicologia Clínica
• Pós-Graduação em Psicologia Clínica
• Pós-Graduação em Registos e Notariado (2ª edição)
• Especialização em Business Innovation and Logistics
• Especialização em Customer Relationship Management
• Especialização em Digital Marketing & Mobility
• Especialização em Intervenção em Sistemas Familiares
• Especialização em Marketing Management
• Especialização em Técnica e Doutrina em Reabilitação Urbana e Conservação do
Património Arquitetónico

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Dificuldades de aprendizagem da leitura: Como avaliar? Em que intervir?
• Direito da Propriedade Industrial
• Direitos de Autor e Direitos conexos
• Finanças para Juristas
• Jornalismo Televisivo e Linguagem Digital
• O jardim-de-infância enquanto contexto promotor da literacia emergente e das
competências matemáticas
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• Prova nos Crimes Fiscais
• Curso Técnico para Avaliação de Candidaturas ao Portugal 2020

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

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:
• Master em Marketing Management
• MBA Executivo
• Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde
• Pós-Graduação em Agri-business – Gestão de Negócios na Indústria Agroalimentar
• Pós-Graduação em Design de Interiores
• Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação na Indústria Têxtil e do Vestuário
• Pós-Graduação em Gestão da Cadeia de Abastecimento e Internacionalização
• Pós-Graduação em Novas Tecnologias no Desenvolvimento de Sistemas Web
• Especialização em Atualização em Matéria Fiscal
• Especialização em Business Innovation and Logistics
• Especialização em Customer Relationship Management
• Especialização em Digital Marketing & Mobility
• Especialização em Marketing Management
• Especialização em Técnica e Doutrina em Reabilitação Urbana e Conservação do
Património Arquitetónico
• Curso de Preparação para o Exame de Acesso à OCC
• Especialização em Preservação de Conteúdos Digitais

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Finanças para Engenheiros

1.3 Desenvolvimento da Investigação Científica

No domínio da investigação científica, a atividade da Fundação Minerva incidiu,
essencialmente, no apoio à atividade desenvolvida pelos docentes das Universidades
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Lusíada no âmbito da progressão das suas carreiras académicas e nos projetos
desenvolvidos pelos Centros de Investigação e por outros núcleos autónomos de
investigação.

O Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento (ILID), unidade comum às
Universidades Lusíada, 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 carácter pluridisciplinar.

1.3.1 Centros de Investigação das Universidades Lusíada

O ILID integra cerca de 340 investigadores repartidos por um total de seis Centros de
Investigação, a saber:

CEJEA – Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais
Coordenador: Professor Doutor Manuel Carlos Lopes Porto
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018
Referência do Projeto: UID/DIR/04053/2016

CIPD – Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira
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Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018
Referência do Projeto: UID/PSI/04375/2016

CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design
Coordenador: Professor Doutor Alberto Cruz Reaes Pinto
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de
2017
Referência do Projeto: UID/AUR/04026/2013

CLEGI – Centro Lusíada de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e Gestão
Industrial
Coordenador: Professor Doutor Rui Gabriel Araújo Azevedo Silva
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018
Referência do Projeto: UID/EMS/04005/2016

CLIPIS – Centro Lusíada de Investigação em Política Internacional e Segurança
Coordenador: Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo Pavia
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018
Referência do Projeto: UID/CPO/04198/2016

CLISSIS – Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social
Coordenador: Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar
Período de financiamento por parte da FCT: 10 de março de 2015 a 9 de março de 2018
Referência do Projeto: UID/SOC/04624/2013

1.3.2 Projetos de Investigação
• Projeto de Investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), no âmbito do concurso para Projetos de IC&DT em todos os domínios
científicos, intitulado “Efeitos da escola na mudança do envolvimento dos alunos
com a escola ao longo do tempo”.
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira.
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Período de financiamento por parte da FCT: 1 de julho de 2016 a 30 de junho de
2019
Referência do Projeto: PTDC/MHC-CED/2224/2014

Importa ainda referir, neste ponto, as candidaturas submetidas no âmbito do Aviso
02/SAICT/2017, no Balcão 2020, no mês de maio de 2017. Foram apresentados três
projetos de investigação, neste concurso, a saber:
• Título do Projeto: Mudança no envolvimento dos estudantes com a
sustentabilidade global ao longo do tempo: efeitos das características da escola
e de intervenções escolares
Nome do Investigador Responsável: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares
Moreira
Área científica principal: Educational Sciences
• Título do Projeto: A "Revolução Eleitoral" de 1820: Dois séculos de
constitucionalismo eleitoral em Portugal
Nome do Investigador Responsável: Professor Doutor Vital Martins Moreira.
Área científica principal: Law
• Título do Projeto: BE WELL - Necessidades de Saúde nos Adolescentes
Portugueses: Estudo das diferenças socioeconómicas e de género
Nome da Investigadora Responsável: Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra
dos Santos
Área científica principal: Sociology

1.3.3 Outras Ações
• 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: Livros, Artigos e
Capítulos de Livros editados em Portugal/estrangeiro; Artigos científicos em
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revistas nacionais/estrangeiras com referee internacional; Outros Artigos em
revistas

nacionais/estrangeiras;

Atas/Proceedings

em

Congressos

Edição/Coordenação

de

revistas;

nacionais/internacionais;

Patentes;

Protótipos; Organização de Exposições/Conferências/Congressos/Seminários,
entre outros;
• Abertura de concursos para Bolsas de Investigação (BI) e Bolsas de Gestão de
Ciência e Tecnologia (BGCT);
• Acompanhamento dos bolseiros de investigação em todos os assuntos
relacionados com bolsas de investigação.
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2. Cultura
2.1 Atividade Editorial

A atividade editorial da Fundação Minerva corresponde, no essencial, aos objetivos para
os quais foi criada a Universidade Lusíada Editora (ULE): apoiar o ensino e a investigação
científica através da edição e comercialização de livros e revistas académicas. Para
responder a estes objetivos, a Editora dedica especial atenção às atividades académicas
desenvolvidas nas Universidades Lusíada e procura disponibilizar aos seus estudantes e
professores os meios necessários para o estudo e para a divulgação da produção
científica da Instituição.

No ano letivo de 2016/2017, a Universidade Lusíada Editora procurou associar-se ao
movimento de acesso aberto, acesso livre ou open access, que tem por objetivos a
disponibilização livre e permanente, na Internet, de cópias gratuitas de artigos de
revistas científicas revistos por pares (peer-reviewed), comunicações em conferências,
relatórios técnicos, dissertações, teses, artigos não revistos (preprints), livros, capítulos
de livros e documentos de trabalho.

Nas novas edições foi dada especial atenção aos critérios de qualidade e de revisão dos
textos a publicar. Continuou-se a privilegiar uma gestão mais criteriosa das tiragens, em
função da procura previsível, e um maior acompanhamento das vendas, concentradas,
principalmente, nas Livrarias Quid Juris sediadas na Universidade Lusíada de Lisboa e na
Universidade Lusíada - Norte (Porto). Por outro lado, as vendas através de encomendas
realizadas online no sítio web da editora continuaram a ganhar expressão.

Entre setembro de 2016 e agosto de 2017 foram editadas as seguintes publicações:

Monografias
Título
Autor/Coordenador
A mobilidade nas cidades: infraestruturas de Paulo Brito da Silva
transportes públicos urbanos
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A segurança marítima no Golfo da Guiné, a José Francisco Lynce Zagalo
segurança energética da Europa e o papel Pavia
potencial da NATO e Portugal
Estatística em ciências humanas e sociais (2.ª ed.) Paula Cristina Lopes Rodrigues,
Micaela Moreira Pinho,
Rodrigo Miguel Pereira de
Oliveira
Nos bastidores do conhecimento: três décadas José Eduardo Carvalho
depois: última lição
O fio da navalha
Mário João Alves Chaves
O imposto e os seus limites
Manuel Pires, Rita Calçada
Pires
O papel das Forças Armadas na segurança interna Luís Eduardo Marquês Saraiva
Revistas
Título
Intervenção social, n. 46 (2015)
Lusíada. Direito, n. 13 (2015)
Lusíada. Direito, n. 14 (2015)
Lusíada. Direito, n. 15 (2016)
Lusíada. Economia & Empresa, n. 20 (2016)

Diretor
Maria Júlia Faria Cardoso
José Artur Anes Duarte Nogueira
José Artur Anes Duarte Nogueira
José Artur Anes Duarte Nogueira
José Eduardo dos Santos Soares
Carvalho
Lusíada. Economia & Empresa, n. 21 (2016)
José Eduardo dos Santos Soares
Carvalho
Lusíada. Economia & Empresa, n. 22 (2017)
José Eduardo dos Santos Soares
Carvalho
Lusíada. Política Internacional e Segurança, n. 12 José Francisco Lynce Zagalo
(2015)
Pavia
Lusíada. Política Internacional e Segurança, n. 13 José Francisco Lynce Zagalo
(2016)
Pavia
Revista arquitetura Lusíada, n. 7 (2016)
Sérgio José Castanheira Infante
Revista de psicologia da criança e do adolescente, Tânia Gaspar Sintra dos Santos
v. 6, n. 2 (2015)
Revista de psicologia da criança e do adolescente, Tânia Gaspar Sintra dos Santos
v. 7, n. 1-2 (2016)
No âmbito das políticas de acesso aberto, a ULE continuou a disponibilizar as revistas
em formato eletrónico através do desenvolvimento do sítio web Revistas Lusíada
(http://revistas.lis.ulusiada.pt)

e

no

Repositório

das

Universidades

Lusíada

a

página

Internet

(http://repositorio.ulusiada.pt).

A

Universidade

Lusíada

Editora

mantém

na

(http://editora.lis.ulusiada.pt) onde são apresentadas as novidades editoriais e a
── 26 ──

totalidade do seu catálogo (livros, revistas, sumários, etc.), permitindo a todos os
interessados fazer as suas encomendas online. A política de realização de sessões de
lançamento de novas edições, com a presença dos autores e convidados, continuou a
ser uma aposta com bons resultados ao nível da divulgação e das vendas.

De referir, ainda, a participação na Feira do Livro do Porto, de 2 a 18 de setembro de
2016, nos Jardins do Palácio de Cristal (Pavilhão 14), da responsabilidade da Câmara
Municipal do Porto, e na 87.ª Feira do Livro de Lisboa, que se realizou de 1 a 18 de junho
de 2017, no Parque Eduardo VII (Pavilhão C11), com a organização da Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros.

Stand da Universidade Lusíada na Feira do Livro de Lisboa.

Stand da Universidade Lusíada na Feira do Livro do Porto.
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Durante a Feira do Livro do Porto foram apresentados os seguintes livros:
• As ideias políticas na História e na atualidade, Professor Doutor Manuel Monteiro.

• Criminalidade

organizada

e

económico-financeira.

Conceitos

e

regimes

fundamentais: ONU, Conselho da Europa, União Europeia e Portugal, Professor
Doutor Daniel Tavares da Silva.
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• A comunidade feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos na Idade
Média, Professor Doutor Joel Silva Ferreira Mata.

• Estatística em Ciências Humanas e Sociais (2.ª ed.), 2016, Professora Doutora Paula
Cristina Lopes Rodrigues, Professora Doutora Micaela Moreira Pinho e Dr. Rodrigo
Miguel Pereira de Oliveira.
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2.2 Centros de Conhecimento: Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação,
Mediatecas e Internet

O enriquecimento dos acervos bibliográficos dos serviços de informação e
documentação constituem uma parte fundamental para o apoio à investigação científica
e académica, bem como para a dinamização da cultura. Ciente disso, a Fundação
Minerva tem vindo a colocar um especial empenho no desenvolvimento e organização
destes serviços, reforçando, por isso, significativamente, os recursos de informação
disponíveis em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão.

Nesta perspetiva, durante o período de referência, salientamos o desenvolvimento das
seguintes atividades e projetos:
• Aquisição de publicações;
• Arquivo da Universidade Lusíada;
• Arquivo e Biblioteca de Joaquim Paço d’Arcos;
• Arquivo e Biblioteca do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa (ISSSL);
• Base Lusíada;
• Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON);
• Coleções especiais;
• Convénios, acordos e protocolos;
• Doação e oferta de publicações;
• Literacia da Informação e formação ao utilizador;
• Newsletter da Universidade Lusíada;
• Permuta de publicações;
• Portal Arquitetura do Saber;
• Portal de Joaquim Paço d’Arcos;
• Portal do Conhecimento;
• Portal e-Lusíada;
• Redes sociais;
• Repositório das Universidades Lusíada (RUL);
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• Revistas Lusíada;
• Serviço de Catalogação na Publicação (CIP).

2.2.1 Aquisição de Publicações

Durante o período em referência, a Fundação Minerva adquiriu para as suas bibliotecas
cerca de 650 títulos monográficos, 21 normas técnicas e 16 títulos de periódicos.

2.2.2 Arquivo da Universidade Lusíada

Foi iniciado o projeto de implementação do software Archeevo, que tem como objetivo
a gestão integrada de arquivo nas fases semi-ativa e inativa da documentação, na
medida em que apresenta caraterísticas que simplificam as tarefas de tratamento,
gestão e publicação dos recursos documentais ao longo destas fases. Este produto irá
permitir a webização do Arquivo Histórico da Universidade Lusíada. Neste momento,
está em fase de elaboração o plano de classificação do arquivo e a identificação de
algumas séries documentais.

2.2.3 Arquivo e Biblioteca de Joaquim Paço d’Arcos

O espólio foi doado, em 2008, por ocasião do 30.º aniversário da morte do escritor, à
Fundação Minerva. Possui grande parte dos textos autógrafos do escritor, manuscritos,
correspondência recebida, documentos biográficos e familiares, recortes de imprensa
nacionais e estrangeiros sobre a sua produção literária, fotocópias e recortes sobre
assuntos profissionais e documentos relativos às instituições a que pertenceu. Encontrase, também, parte da sua biblioteca pessoal onde se destacam obras sobre literatura,
linguística, economia e história. Desde então têm sido feitas várias incorporações.

O Arquivo de Joaquim Paço d’Arcos está, após o processo de inventariação e de
identificação das séries documentais, em fase de tratamento documental, digitalização
e disponibilização no sítio web através do software AtoM (http://atom.lis.ulusiada.pt).
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Página inicial do Arquivo de Joaquim Paço d’Arcos.

No sítio web, até ao momento, estão digitalizados, tratados e disponíveis para consulta
265 documentos.

Tipo de documento

Quantidade

Correspondência
Fotografias
Manuscrito

2
262
1
Total

265

A parte relativa à Biblioteca de Joaquim Paço d’Arcos está a ser inserida na Base Lusíada
(Koha), sendo que, neste momento, estão catalogados, classificados, indexados e
disponíveis para pesquisa, com a capa e autógrafos digitalizados, cerca de 516
documentos.
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2.2.4 Arquivo e Biblioteca do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa (ISSSL)

O início do projeto de implementação do software Archeevo, que tem como objetivo a
gestão integrada de arquivo nas fases semi-ativa e inativa da documentação, na medida
em que apresenta caraterísticas que simplificam as tarefas de tratamento, gestão e
publicação dos recursos documentais ao longo destas fases, irá, também, permitir a
webização do Arquivo do ISSSL que reunirá os documentos produzidos desde a sua
fundação, em 1935, até ao ano em que foi integrado na Universidade Lusíada como
unidade orgânica autónoma. Neste momento, está em fase de elaboração o plano de
classificação do arquivo e de identificação de algumas séries documentais.

Quanto à Biblioteca do ISSSL, integrada na Universidade Lusíada em 2006, o tratamento
documental (medidas de preservação e conservação, catalogação, indexação,
classificação e digitalização da capa) da totalidade dos documentos que faziam parte do
seu acervo está praticamente concluída. Estão disponíveis para pesquisa e consulta na
Base Lusíada cerca de 4.478 documentos. Neste acervo, destaca-se a coleção de
monografias sociais, familiares e de instituições, realizadas entre 1936 e 1972 pelos
alunos do Instituto. Estas monografias registam exaustivamente a vida de instituições e
da população nas aldeias, vilas e cidades de Portugal. Das cerca de 450 monografias
existentes, 398 já se encontram devidamente tratadas e inseridas na Base Lusíada.

2.2.5 Base Lusíada

A Base Lusíada (http://koha.lis.ulusiada.pt), catálogo coletivo das UL, continua em
processo de revisão dos registos bibliográficos e de digitalização de conteúdos, dando,
dessa forma, uma maior consistência e qualidade na pesquisa e no acesso ao documento
na base de dados.
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Página inicial da Base Lusíada.

A Base Lusíada dispõe, neste momento, dos seguintes documentos:

Tipo de documento
Analítico
Eletrónico
Material cartográfico
Material computador
Material gráfico
Monografia
Multimédia
Norma
Partitura musical
Periódico
Registo áudio
Registo magnético
Registo vídeo
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Quantidade
6.6881
745
26
30
6
131.554
62
84
47
75.195
83
36
1.632

Tese/dissertação
Teste psicológico

6.123
276
Total

282.780

Destacamos, no âmbito da produção científica dos docentes e investigadores da
Universidade Lusíada (ano letivo de 2015/2016), o depósito e/ou registo dos seguintes
documentos:

Tipo de documento

Quantidade
82
121
46
23
16
2
81

Artigos em revistas
Comunicações
Contribuições em livros
Livros
Recensões
Teses
Outros (direção de revista, coordenação de livro, etc.)
Total

371

2.2.6 Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON)

A Fundação Minerva continua associada à 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.

2.2.7 Coleções Especiais

A Base Lusíada dispõe de um conjunto de documentos organizados em acervos, coleções
e núcleos documentais com características especiais, que podem estar relacionadas com
a forma de aquisição, com a sua tipologia ou apenas com o método de descrição. Para
dar maior relevo a cada uma destas coleções, pela sua riqueza, especificidade ou
características únicas, as mesmas merecem ser descritas e analisadas de forma mais
cuidada. No ano transato, continuámos o processo de disponibilização destes
documentos, sendo que neste momento estão tratados (medidas de preservação e
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conservação, catalogação, indexação, classificação e digitalização da capa) cerca de
8.475 documentos pertencentes a estas coleções.

Coleção/Espólio
Biblioteca de Joaquim Paço d'Arcos
Biblioteca de Prof. Doutor Armandino Rocha
Biblioteca de Prof. Doutor Inocêncio Galvão Teles
Biblioteca de Prof. Doutor Luís Teixeira Pinto
Biblioteca de Prof. Doutor Manuel Duarte Gomes da Silva
Biblioteca de Prof. Doutor Manuel Mendes Atanázio
Biblioteca do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa
Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais
Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design
Centro Lusíada de Investigação e Desenvolvimento em
Engenharia e Gestão Industrial
Coleção de Dr. Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa
Coleção de Prof.ª Doutora Maria Augusta Geraldes Negreiros
Coleção de Santa Casa da Misericórdia do Porto
Coleção Prof. Doutor António Maria de Oliveira Silva da Cunha
Coleção Prof. Doutor Caetano Leglise da Cruz Vidal
Coleção Prof. Dr. Eurico António d'Art da Cunha Collares Vieira

Quantidade
516
1.673
534
1.059
465
1.323
4.478
788
199

Total

75
282
75
144
112
37
19
11.779

2.2.8 Convénios, Acordos e Protocolos

No período referido, foram elaborados 18 convénios com as seguintes instituições:

•

Associação Portuguesa de Musicoterapia

•

Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

•

Biblioteca da Universidade CEU San Pablo (Madrid)

•

Biblioteca da Universidade da Beira Interior

•

Biblioteca da Universidade de Aveiro

•

Biblioteca da Universidade Portucalense

•

Biblioteca do Centro de Estudos Judiciários (CEJ)

•

Biblioteca do Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD)

•

Centro de Documentação do Confederação Geral dos Trabalhadores
Portugueses (CGTP)
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•

Escola de Jazz de Braga

•

Grupo Jerónimo Martins

•

Institut Régional du Travail Social de Paris Ile-De-France

•

Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas

•

Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança

•

Instituto Superior de Serviço Social do Porto

•

Instituto Universitário Militar

•

LógicaMentes - Centro de Neurodesenvolvimento Infantil

•

Serviços Aconselhamento da Moita (SAM)

2.2.9 Doação e Oferta de Publicações

Através do processo de doações e/ou ofertas de publicações, foram integrados na Base
Lusíada, através do software documental Koha, os seguintes documentos:

Doador
Álvaro de Borba Cruz Lopes Dias
Ana Maria Caras Altas Pereira da Cruz
António Manuel da Cunha Morais
Carlos Humberto Mateus de Sousa Bártolo
Carlos Manuel Jesus Santos
César Alexandre Gomes Machado Moreira
Francisco Manuel Carvalho Pinto Fernandes
Fundação Eng. António de Almeida
Fundação Francisco Manuel dos Santos
Graça Pereira
Instituto Nacional de Estatística
João Paulo Carvalho Gorjão
João Paulo Santos de Castro Fernandes
Joaquim José Vieira Pinto Coelho
José Manuel Pinheiro da Mota
Manuel Fernando da Silva Monteiro
Manuel Maria Martins Lopes
Manuel Pires
Maria Manuel Semedo Carmelo Rosa Valadares Tavares
Maria Paula de Brito Torres Peixoto Aguiar
Marina Manuela Santos Antunes
Minouche Alarcão Taveira Martins
Outros
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Quantidade
10
117
49
18
12
56
7
22
22
38
37
11
91
141
11
74
12
479
250
7
106
14
192

Vasco Nunes Pereira Fortuna

17
Total

1.793

Durante este ano letivo foram ainda depositados os seguintes acervos:

Doador
Biblioteca do Prof. Eng. José David dos Anjos Miranda
Biblioteca de Arquitetura e Arquitetura Paisagista da Associação
Cognitária Vasco da Gama, entidade instituidora da Escola
Universitária Vasco da Gama

Quantidade
8.540
24.664

2.2.10 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. Estão a ser 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. São feitas, 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;

•

Estatísticas: realização de atividades de formação, abertas ao público externo,
com a colaboração do Instituto Nacional de Estatística.

No período de referência, foram feitas cerca de 40 sessões.
── 38 ──

Ação de formação sobre o portal de pesquisa do INE.

As UL participaram na Semana Internacional de Acesso Aberto, promovida a nível
nacional pelo Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), tendo os
Serviços de Documentação e Informação promovido um seminário com o título “A
partilha do conhecimento. Do acesso aberto à ciência aberta”, onde foram debatidos
assuntos atuais sobre o estado da Ciência.

2.2.11 Newsletter da Universidade Lusíada

A difusão e divulgação dos eventos desenvolvidos na Universidade Lusíada ou a ela
associados, tem sido uma prioridade na comunicação desta Instituição, mostrando-se
assim mais dinâmica e aberta à sociedade. Nesse sentido, foram elaboradas 230
notícias, publicadas na Newsletter da Universidade e partilhadas nas redes sociais.
Mês

Quantidade
10
21
22
20
32
24
47
16

setembro 2016
outubro 2016
novembro 2016
dezembro 2016
janeiro 2017
fevereiro 2017
março 2017
abril 2017
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maio 2017
junho 2017
julho 2017
agosto 2017

10
13
13
2
Total

230

Página inicial da Newsletter da Universidade Lusíada.

2.2.12 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 lado, o abandono das revistas em formato papel. De
qualquer forma, neste momento, estão ativas 173 permutas com instituições nacionais
e estrangeiras.
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2.2.13 Portal Arquitetura do Saber

O Portal Arquitetura do Saber (http://ads.lis.ulusiada.pt) já é uma realidade de sucesso
no meio académico da Universidade Lusíada, impondo-se de forma natural como
manual de estilo para a elaboração dos trabalhos académicos. O Portal foi alvo, ao longo
do ano letivo, de pequenas intervenções de atualização da informação.

Página inicial do Portal Arquitetura do Saber.
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2.2.14 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.

2.2.15 Portal do Conhecimento

No período em referência começou a ser desenvolvido o Portal do Conhecimento
(http://pdc.lis.ulusiada.pt), estrutura de apoio aos Serviços de Informação,
Documentação e Internet da Universidade Lusíada, que tem os seguintes objetivos:
•

o acesso diário à informação convivial, de acordo com as necessidades dos
utilizadores;

•

a possibilidade de participar nas estruturas e nos serviços, de forma interativa,
através de um diálogo aberto, direto e em linha;

•

o acesso aos principais tipos de transação com os Serviços de Informação, como
empréstimos, renovações, reservas, aquisições, consultas de documentos, etc.;
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•

apoiar a lecionação dos vários cursos e desenvolver as estruturas existentes
dedicadas à investigação científica;

•

o acesso a conteúdos digitais (e-books, teses, imagens, vídeos, etc.);

•

o apoio ao ensino presencial e à distância (b-Learning);

•

e, por fim, a formação dos utilizadores, para que todos possam tirar partido das
TIC no ensino e, em particular, na criação de novos conteúdos.

Página inicial do Portal do Conhecimento.

2.2.16 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,
Google+, LinkedIn, Instagram, iTunes U, Pinterest, Twitter, 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 são alojadas e arquivadas as páginas web de todos os eventos realizados ao longo
dos anos.
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No ano letivo transato, foram desenvolvidas 319 páginas web, distribuídas no ano da
seguinte forma:
Mês

Quantidade
12
27
43
33
27
44
58
23
34
11
7
0

setembro 2016
outubro 2016
novembro 2016
dezembro 2016
janeiro 2017
fevereiro 2017
março 2017
abril 2017
maio 2017
junho 2017
julho 2017
agosto 2017
Total

Página inicial do Portal e-Lusíada.
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319

2.2.17 Redes Sociais

Cientes da importância crescente deste meio de comunicação e do impacto no seu
público-alvo, a Universidade Lusíada mantém uma atividade diária e constante nas
redes sociais. Privilegiando a comunicação nas seguintes estruturas:
• Facebook;
• Flickr;
• Foursquare;
• Googgle+;
• Instagram;
• iTunes U;
• Linked In;
• Pinterest;
• Twitter;
• YouTube.

A partilha de notícias, páginas web, imagens, etc. nestas redes sociais atingiu cerca de
30.000 posts sobre as atividades das UL no último ano letivo.

2.2.18 Repositório das Universidades Lusíada

Em 2017, foi feita a implementação do DSpace 5.6 (com add-ons) que irá permitir, entre
outras funcionalidades, uma melhor integração e interoperabilidade do RUL com o
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). Neste âmbito, estão a ser
digitalizadas teses e dissertações, de anos anteriores, que serão disponibilizadas no RUL,
permitindo assim às comunidades científica e académica uma maior autonomia na
consulta a este tipo de documentos.
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Página inicial do Repositório das Universidades Lusíada.

O RUL, à data, integra os seguintes objetos digitais:
Tipo de documento

Quantidade

Artigo
Dissertação de licenciatura
Parte de livro
Documento de conferência
Texto de periódico
Tese de doutoramento
Dissertação de mestrado
Outros
Pré-publicação
Relatório

706
7
13
4
2
50
1.578
728
1
231
Total

3.320

2.2.19 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 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, permitindo aos investigadores
e a todos os interessados o acesso a revistas científicas peer-reviewed. Neste momento,
estão disponíveis 11 títulos de revistas, inclusive com acesso aos números mais antigos,
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que reportam a 1985. Nessa perspetiva, no ano transato foram disponibilizados 12
fascículos novos e 142 artigos.

Página inicial do sítio web Revistas Lusíada.

2.2.20 Serviço de Catalogação na Publicação

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.
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Este serviço visa assegurar um melhor conhecimento do que é publicado pelas
Universidades Lusíada e, simultaneamente, proporcionar uma rápida e pertinente
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.

Desta forma, foram elaboradas 92 fichas CIP.

2.3 Atividades Culturais

Nas finalidades estatutárias da Fundação Minerva encontra-se, em lugar de particular
destaque, a Cultura. Tal decorre do projeto de ensino que a Fundação, através das
Universidades Lusíada, leva a cabo. Na verdade, 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.
Procuramos 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.”

Assim, e na prossecução deste objetivo, “[…] as atividades de extensão cultural
desempenham um papel primordial de enriquecimento da vida académica com
seminários, conferências, debates, congressos, cursos de verão, etc., que permitam aos
estudantes estar em dia, ampliem os seus horizontes e complementem a formação
integral que procuramos ministrar-lhes. Os estudantes cooperam, também, nestas
atividades, podendo organizar iniciativas e apresentar ideias, o que as converte sem
dúvida numa experiência enriquecedora, por si mesma, em todos os aspetos. Prova-o o
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funcionamento ativo de vários núcleos dedicados à música e dança (tunas, grupos de
danças e cantares), às artes plásticas, ao teatro, ao cinema, à literatura, etc.”

A generalidade das intervenções que se produzem através da atividade dos Núcleos de
Estudantes como o são as Tunas (masculinas e femininas) e, bem assim, dos grupos de
estudantes no quadro da Licenciatura em Jazz e Música Moderna, assumem uma
inequívoca dimensão cultural.

Registam-se assim, de forma sucinta, as atividades das Tunas e os prémios por elas
alcançados no período indicado.

Lusitana - Tuna Feminina da Universidade Lusíada de Lisboa

• Dia Tunante (14 de setembro de 2016)
• II Luz&Tuna and Friends (22 de setembro de 2016)
• Atuação de Rua – Belém (7 de outubro de 2016)
• Atuação de Rua – Baixa Chiado (15 de outubro de 2016)
• Rally Tascas Lusitana (27 de outubro de 2016)
• Sorteio de Rifas Lusitana (31 de outubro de 2016)
• Atuação de Rua Belém (12 de novembro de 2016)
• Atuação comercial - Mercado do Mel - Cascais (27 de novembro de 2016)
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• Festival FESTAFIN – Idanha-a-Nova (2 e 3 de dezembro de 2016)
• Atuação Festa de Natal – Escola Secundária Marquês de Pombal (16 de
dezembro de 2016)
• Gala Especial de Final de Ano – The Voice Portugal (27 de dezembro de 2016)
• Retiro Lusitana (10 a 12 de fevereiro de 2017)
• Atuação de Rua - Belém (16 de fevereiro de 2017)
• Festival VII Feitiço - Covilhã (3 e 4 de março de 2017)
• Festival Acordes - Setúbal (10 e 11 de março de 2017)
• Festival V Lusitana (24 e 25 de março de 2017)
• Futurália - Lisboa (29 de março de 2017)
• Festival XII Tunalidades - Coimbra (21 e 22 de abril de 2017)
• Atuação de Rua - Coimbra (22 de abril de 2017)
• Atuação de Rua - Belém (28 de abril de 2017)
• Open Day Lusíada (4 de maio de 2017)
• Festival XII Capote - Bragança (6 de maio de 2017)
• Atuação no jantar da Pravi (19 de maio de 2017)
• Atuação de Rua - Belém (26 de maio de 2017)
• Bênção das Fitas (10 de junho de 2017)

Luz&Tuna - Tuna Masculina da Universidade Lusíada de Lisboa
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• FITUCB 2016 – Castelo Branco (10 e 11 de novembro de 2016)
Prémios conquistados:
- Melhor Tuna
- Melhor Original
- Melhor Solista
- Melhor Instrumental
• IX Por Terras do Sado – Setúbal (10 de dezembro de 2016)
Prémios conquistados:
- Melhor Tuna
- Melhor Instrumental
- Melhor Serenata
• XIV FITUFF - Figueira da Foz (11 de março de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Tuna
- Melhor Solista
- Melhor Serenata
- Melhor Pandeireta
• Festival V Lusitana (extraconcurso) – Lisboa (25 de março de 2017)
• XIX Fartuna – Faro (30 de março e 1 de abril de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Instrumental
• Futurália - Lisboa (31 de março de 2017)
• XVI Templário – Tomar (8 de abril de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Tuna
- Tuna Mais Bebedoura
- Melhor Porta-Estandarte
- Melhor Pandeireta
• XVIII Citadão – Viseu (5 e 6 de maio de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Porta-Estandarte
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• Estudantino – Lisboa (9 e 10 de junho de 2017)
Prémios conquistados:
- Segunda Melhor Tuna
- Melhor Solista

Tuna Académica da Universidade Lusíada do Porto

•

MTB 9 (31 de outubro de 2016)
Prémio conquistado:
- Tuna Mais Tuna

•

XI Barca Celi — Festival de Tunas de Barcelos (4 e 5 de novembro de 2016)
Prémios conquistados:
- Tuna Mais Tuna
- Melhor Instrumental
- Melhor Tuna

•

XXIII FITISEP - Festival internacional de Tunas do ISEP (11 e 12 de novembro de 2016)

•

VI Litterae — Festival de Tunas de Letras (18 e 19 de novembro de 2016)
Prémio conquistado:
- Melhor Solista

•

X Santa Ana — Festival de Tunas de Mogadouro (25 e 26 de novembro de 2016)
Prémios conquistados:
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- Tuna Mais Tuna
- Melhor Instrumental
- Melhor Solista

TAUL- F - Tuna Académica da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de
Famalicão

• Receção ao Caloiro (31 de outubro de 2016)
• Conferência Empreende IN Feminino, Dia Internacional da Mulher (8 de março de
2017)
• XII Ciclone – Festival Internacional de Tunas, organizado pela Tuna Universitas
Scientiarum Agrariarum, em Angra do Heroísmo, Açores (24 e 25 de março de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Tuna
-Melhor Solista
-Melhor Porta-Estandarte
• XVIII Festival de Tunas de Vale de Cambra (3 de junho de 2017)
Prémios conquistados:
- Melhor Solista
-Melhor Instrumental
-Melhor Porta-Estandarte
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-Tuna Mais Tuna

Tuna Feminina da Universidade Lusíada do Porto

• Atividades de receção aos caloiros (setembro)
• Atividades de receção aos caloiros (outubro)
• Atuação Colégio D. Dinis - Porto (dezembro)
• Atuação Solidária no Lar da Santa Casa da Misericórdia (fevereiro)
• Qualifica- Exponor (março)
• Festival da Tuna Feminina do ISMAI (abril)
• Celebração do XXV Aniversário da TFULP (maio)
• Missa Solene na Universidade Lusíada do Norte- Porto (maio)
• Sarau Cultural – FAP – Teatro Sá da Bandeira (maio)
• Festival de Tunas na Lixa (junho)
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Outras atividades de natureza cultural

Para além das já referidas, muitas outras atividades de natureza extracurricular têm
evidentes implicações de natureza cultural, quer porque os protagonistas são escritores,
pintores, escultores (artistas em geral), alguns deles conciliando essas atividades com a
docência, quer porque o contexto do evento 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:
• Apresentação do livro da autoria, entre outros, da Professora Doutora Elizabeth
Real de Oliveira, da Professora Doutora Cristina Cunha e do Professor Doutor Jorge
Figueiredo, Empresariato: Casos de Sucesso Empresarial, na FNAC NorteShopping,
pelo Dr. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, 8 de
outubro de 2016;
• Masterclass com Barry Wallenstein, Universidade Lusíada de Lisboa, 26 de outubro
de 2016;
• Visita de estudo ao Crato: espaço museológico da Ordem Soberana e Militar da
Ordem de Malta no Crato, organizada pelo Professor Doutor Arquiteto Mário João
Alves Chaves, Universidade Lusíada de Lisboa, 5 de novembro de 2016;
• Palestra DE.ZINE, com Estudantes de Design, Carlos Rodrigues, Daniel Leal,
Frederico Lemos e Marina Dimitrov, autores da Fanzine de.Zine, e o ator Jorge Neto,
organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 11 de novembro de 2016;
• Visita de estudo ao Bairro do Casal da Mira, organizada pela Professora Doutora
Inácia Maria Cabrita Navalhas Moisés, Universidade Lusíada de Lisboa, 14 de
novembro de 2016;
• Visita de estudo dos estudantes do 2.º ano de Arquitetura à Trienal de Arquitetura
de Lisboa, organizada pelos Professores Doutores Ricardo Melo e Jorge Carvalho,
18 e 19 de novembro de 2016;
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• Masterclass com Eric Ineke, em trio com Ricardo Pinheiro e Massimo Cavalli,
Universidade Lusíada de Lisboa, 21 de novembro de 2016;
• Masterclass Secção rítmica + Aulas particulares, Universidade Lusíada de Lisboa, 22
e 23 de novembro de 2016;
• Masterclass com Paulo Curado, Universidade Lusíada de Lisboa, 5 de dezembro de
2016;
• Masterclass O saxofonista improvisador na música atual: Edgar Caramelo,
Universidade Lusíada de Lisboa, 20 de fevereiro de 2017;
• Visita de estudo dos estudantes de Arquitetura do 1.º ano ao Museu de Arte
Contemporânea de Serralves e à Casa das Artes, organizada pelo Arquiteto João
Paulo Rapagão, 22 de fevereiro de 2017;
• Masterclass O baixo elétrico no jazz europeu - Yuri Daniel, Universidade Lusíada de
Lisboa, 7 de março de 2017;
• Masterclass Cinema&Dintorni: o papel da música no cinema, Universidade Lusíada
de Lisboa, 22 de março de 2017;
• Exposição de pintura da Dr.ª Maria Carolina de Kermenguy Vasconcelos Serpa
Marques de Almeida Gonçalves, Professora da Faculdade de Direito da
Universidade Lusíada - Norte (Porto), intitulada Carolina Serpa Marques - Um olhar
sobre Lisboa, Universidade Lusíada de Lisboa, 16 de março a 16 de abril de 2017;
• Casa de Água para Matsu com Valter Hugo Mãe, convidado para o exercício dos
estudantes do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura, organizado pelo
Arquiteto João Paulo Rapagão, 7 de abril de 2017;
• Visita de estudo dos estudantes da Licenciatura em Design à exposição de Philippe
Panneno, Museu Serralves, organizada pela Professora Doutora Joana Pimentel, 19
de abril de 2017;
• Masterclass Medbøe Eriksen Halle - They came from the North, Universidade
Lusíada de Lisboa, 20 de abril de 2017;
• Visita de estudo dos estudantes do Mestrado Integrado em Arquitetura ao Museu
de Vila Nova de Foz Côa, organizada pela Professora Doutora Patrícia Diogo, 5 de
maio de 2017;
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• Masterclass com Gilad Hekselman, Universidade Lusíada de Lisboa, 9 de maio de
2017;
• Masterclass Do as I do… Not as I say - An organic approach to improvising - Phil

Dwyer, Universidade Lusíada de Lisboa, 11 de maio de 2017.
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3. Atividades 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 apoiou um vasto conjunto de atividades,
designadamente: sessões solenes, conferências, colóquios, feiras, exposições, visitas de
estudo, aulas abertas, recitais, seminários, ações de divulgação, iniciativas de
estudantes, entre outras, evidenciando-se as principais neste relatório.

3.1 Universidade Lusíada de Lisboa
• Intensive portuguese language and culture course, de 29 de agosto a 23 de
setembro de 2016.

• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes, 21 de setembro de 2016.
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• Ciclo de conferências olímpicas: Rio 2016 - Diferentes perspetivas, organizado pelo
Professor Doutor Alcides Vieira Costa e pela Academia Olímpica de Portugal, 22 de
setembro de 2016.

• II Luz&Tuna + Friends: evento solidário, organizado pela Luz&Tuna - Tuna masculina
da Universidade Lusíada de Lisboa, 22 de setembro de 2016.
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• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes Erasmus, organizado pelo Gabinete de
Mobilidade Internacional, 23 de setembro de 2016.

• Welcome day for incoming students, sessão de boas-vindas para estudantes
estrangeiros que participam em programas de mobilidade, com a presença de
agentes da PSP do programa “Universidade Segura”, organizada pelo Gabinete de
Relações Internacionais, 28 de setembro de 2016.

• Sessão de apresentação do regime geral de avaliação de conhecimentos, organizada
pelo Gabinete de Mobilidade Internacional, 4 de outubro de 2016 e 22 de fevereiro
de 2017.
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• Aula aberta O que significa Brexit means Brexit, organizada pelo curso de
Licenciatura em Relações Internacionais, 10 de outubro de 2016.

• Lançamento do livro O desenvolvimento do desporto: gestão, economia, regulação,
organizado pela Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa e Federação de
Ginástica de Portugal, 20 de outubro de 2016.

• Masterclass com Barry Wallenstein, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno
Futre Pinheiro, 26 de outubro de 2016.
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• Apresentação Host: software de hotelaria e restauração, organizada pela Professora
Doutora Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho e pelo Dr. António João
Santiago Gouveia Portela, 28 de outubro de 2016.
• II Jornadas de Serviço Social e violência familiar: violência doméstica, organizada
pela Associação dos Profissionais de Serviço Social, com o apoio do Instituto
Superior de Serviço Social de Lisboa, 28 de outubro de 2016.

• Congresso Inovação na Construção Sustentável (CINCOS’16), organizado pela
Cluster Habitat Sustentável em Portugal, com o apoio do Centro de Investigação em
Território, Arquitetura e Design, 3 a 4 de novembro de 2016.
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• Visita de estudo ao Crato Espaço museológico da Ordem Soberana e Militar da
Ordem de Malta no Crato, organizada pelo Professor Doutor Mário João Alves
Chaves, Professora Doutora Maria João dos Reis Moreira Soares e pela Professora
Doutora Maria de Fátima Silva Freire e Veiga, 5 de novembro de 2016.

• IV Congresso internacional de Serviço Social O Serviço Social e a agenda global:
balanço prospetivo, organizado pela Professora Doutora Paula Isabel Marques
Ferreira (Coordenadora), 9 e 10 de novembro de 2016.
• Seminário Governo das sociedades em Portugal: contexto atual, organizado pelo
Professor Dr. Miguel José de Almeida Pupo Correia, 9 de novembro de 2016.
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• Conferência internacional Assessing the outcomes of NATO’s Warsaw Summit: New
missions? New operations?, organizada pelo Professor Doutor José Francisco Lynce
Zagalo Pavia, 10 de novembro de 2016.

• Workshop Afinação e setup de instrumentos de cordas, com Hugo Domingos,
organizado pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 10 de novembro de
2016.

── 64 ──

• Ciclo de conferências olímpicas: Valores e educação olímpica, organizado pelo
Professor Doutor Alcides Vieira Costa e Academia Olímpica de Portugal, 10 de
novembro de 2016.

• Visita de estudo ao Bairro do Casal da Mira, organizada pela Professora Doutora
Inácia Maria Cabrita Navalhas Moisés, 14 de novembro de 2016.
• Masterclass com Anna Lundqvist, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno
Futre Pinheiro, 15 de novembro de 2016.

── 65 ──

• Conferência internacional comemorativa dos 50 anos do Código Civil, organizada
pela Professora Doutora Maria Eduarda de Almeida Azevedo e Mestre Ana Sofia da
Silva Gomes, 16 e 17 de novembro de 2016.

• Colóquio Miguel Ventura Terra: o tempo, o homem e a obra, organizado pela Mestre
Maria João Baptista Bonina Grilo, pelo Mestre João Manuel Castela Cravo e pelo
Professor Doutor Joaquim Marcelino da Conceição dos Santos, 16 e 17 de novembro
de 2016.

• Masterclass com Eric Ineke, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre
Pinheiro, 21 de novembro de 2016.

── 66 ──

• Palestra sobre Kenny Clarke, com Eric Ineke, organizada pelo Professor Doutor
Ricardo Nuno Futre Pinheiro e Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em
Música e Dança (INET-MD), 22 de novembro de 2016.

• Masterclass Secção rítmica + Aulas particulares, organizada pelo Professor Doutor
Ricardo Nuno Futre Pinheiro e pelo Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos
em Música e Dança (INET-MD), 23 de novembro de 2016.

── 67 ──

• Sessão solene de investidura de doutor honoris causa em Direito - Professor Doutor
José Luis Meilán Gil, organizada pela Reitoria da Universidade Lusíada de Lisboa, 24
de novembro de 2016.

── 68 ──

• XI Jornadas de Neuropsicologia, organizadas pelo Instituto de Psicologia e Ciências
da Educação e pela Unidade de Neuropsicologia Hospital de Egas Moniz, 24 de
novembro de 2016.

• XII Colóquio Luso-Espanhol de Professores de Direito Administrativo, organizado
pelo Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais (CEJEA), pelo Professor
Doutor Afonso d'Oliveira Martins e pelo Professor Doutor António Cordeiro, 25 e 26
de novembro de 2016.

── 69 ──

• Inauguração da exposição: Lusíada 30 anos Arquitetura, organizada pelo Professor
Doutor Fernando Manuel Domingues Hipólito, pela Professora Doutora Helena
Cristina Caeiro Botelho e pelo Professor Doutor Victor Manuel Canedo Neves
(Comissários), 3 de dezembro de 2016.

• Masterclass com Paulo Curado, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno
Futre Pinheiro, 5 e 7 de dezembro de 2016.

── 70 ──

• Debate A ética e o direito na saúde: apresentação e discussão de um caso clínico,
organizado pelo Professor Doutor Rui Manuel Gouveia Lopes dos Reis, 6 de
dezembro de 2016.

• Conferência #1: Lusíada 30 anos Arquitetura, organizada pelo Professor Doutor
Fernando Manuel Domingues Hipólito, pela Professora Doutora Helena Cristina
Caeiro Botelho e pelo Professor Doutor Victor Manuel Canedo Neves (Comissários),
7 de dezembro de 2016.

── 71 ──

• Aula aberta Empreendedorismo social, organizada pela Professora Doutora Marina
Manuela Santos Antunes, 12 de dezembro de 2016.

• Aula aberta Desafios e oportunidades: Israel – Portugal, com a Embaixadora Tzipora
Rimon, organizada pelo Professor Doutor Carlos César Lima da Silva Motta, 13 de
dezembro de 2016.
• Concerto de Natal com os estudantes da Licenciatura em Jazz e Música Moderna,
organizado pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 14 de dezembro de
2016.

── 72 ──

• Passeio das luzes: evento solidário de recolha de mantimentos, organizado pela
Capelania e pelo Núcleo de BTT, 21 de dezembro de 2016.

• Conferência #2: Lusíada 30 anos Arquitetura, organizada pelo Professor Doutor
Fernando Manuel Domingues Hipólito, pela Professora Doutora Helena Cristina
Caeiro Botelho e pelo Professor Doutor Victor Manuel Canedo Neves (Comissários),
11 de janeiro de 2017.

── 73 ──

• Mostra Lusíada nas escolas secundárias - 2017, organizada pela Universidade
Lusíada de Lisboa e pela Associação Inspirar o Futuro, 9 de janeiro a 5 de junho de
2017.

• Ciclo de conferências olímpicas: Os valores no desporto paralímpico, organizado
pelo Professor Doutor Alcides Vieira Costa e pela Academia Olímpica de Portugal,
26 de janeiro de 2017.

• Unlimited Future - Feira de ensino superior, organizada pela Associação Juvenil
Inspirar o Futuro e pela Universidade Lusíada de Lisboa, 16 de fevereiro de 2017.

── 74 ──

• Masterclass O saxofonista improvisador na música atual: Edgar Caramelo,
organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 20 de fevereiro de
2017.

• Conferência O futuro do automóvel elétrico, organizada pelo Professor Doutor
Mário Caldeira Dias, 20 de fevereiro de 2017.

• Seminário 2.º Seminário de Motricidade Humana - Desporto, educação e cidadania:
contextos e aplicações, organizado pelo Professor Doutor Pedro Augusto Cordeiro
Sarmento, 21 de fevereiro de 2017.

── 75 ──

• Conferência internacional A CPLP: novos desafios e oportunidades, organizada pelo
Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo Pavia, 23 de fevereiro de 2017.

• Erasmus+: sessão de esclarecimento sobre as candidaturas para alunos OUT 2017/2018, organizada pelo Gabinete de Mobilidade Internacional, 24 de fevereiro
de 2017.

── 76 ──

• Seminário Internacional Os riscos dos bancos: importância estratégica de
recuperação de ativos, organizado pelo Professor Doutor Mário Caldeira Dias, 1 de
março de 2017.

• Palestra Antes de ser quem queres ser, tu és o que comes, organizada pelo Professor
Doutor Mário Caldeira Dias, 6 de março de 2017.

── 77 ──

• Seminário A transversalidade da psicologia positiva nas diferentes áreas da
psicologia, organizado pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, pelo
Professor Doutor José António Baião Carochinho e pela Professora Doutora Maria
Leonor Janeiro Segurado de Falé Balancho, 7 de março de 2017.

• Masterclass com Yuri Daniel, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre
Pinheiro, 7 de março de 2017.

── 78 ──

• Conferência Direito da propriedade industrial, organizada pelo Professor Dr. Miguel
José de Almeida Pupo Correia, 8 de março de 2017.

• Open Day do Doutoramento em Gestão, organizado pelo Professor Doutor Luís
António de Castro de Valadares Tavares, 13 de março de 2017.

• Exposição Carolina Serpa Marques - Um olhar sobre Lisboa, organizada pela
Universidade Lusíada de Lisboa, 16 de março a 16 de abril de 2017.

── 79 ──

• Debate Violência e discriminação em razão da orientação sexual e identidade de
género, organizado pela Professora Doutora Inácia Maria Cabrita Navalhas Moisés,
21 de março de 2017.

• Masterclass Cinema&Dintorni: o papel da música no cinema, organizada pelo
Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 22 de março de 2017.

── 80 ──

• Última lição do Professor José Eduardo Carvalho: Nos bastidores do conhecimento:
três décadas depois, organizada pela Faculdade de Ciências da Economia e da
Empresa, 22 de março de 2017.

• Ciclo de testemunhos: Eu estou aqui: Laurinda Alves e Roque Cunha Ferreira,
organizado pela Associação de Ação Social da Universidade Lusíada (AASUL), 23 de
março de 2017.

── 81 ──

• Ciclo de conferências olímpicas: As questões de género na educação olímpica,
organizado pelo Professor Doutor Alcides Vieira Costa e pela Academia Olímpica de
Portugal, 23 de março de 2017.

• Aula aberta Sustentabilidade e poupança de recursos nos edifícios, organizada pelo
Professor Doutor Alberto Cruz Reaes Pinto e Mestre Aline Margarida Guerreiro
Pinheiro Rodrigues Ortigão Delgado, 24 de março de 2017.

• V Lusitana - Festival de Tunas Femininas da ULL, organizado pela Lusitana - Tuna
Feminina da Universidade Lusíada de Lisboa, 24 e 25 de março de 2017.

── 82 ──

• Lusíada na Futuráia - Feira de Educação, Formação e Orientação Educativa,
organizada pelos Serviços de Comunicação e Imagem, 29 de março a 1 de abril de
2017.

── 83 ──

• Lançamento de livro O papel das Forças Armadas na segurança interna, organizado
pela Universidade Lusíada Editora, 30 de março de 2017.

• I Forum: Caribbean & Portugal - Unveiling Opportunities, organizado pelo Dr. Paulo
Alexandre Sousa Neves, pelo Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo Pavia e
pela Mestre Paola Amadei, 20 de abril de 2017.

• Masterclass Medbøe Eriksen Halle - They came from the North, organizada pelo
Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 20 de abril de 2017.

── 84 ──

• Ciclo de testemunhos: Eu estou aqui: Marta d’Orey, organizado pela AASUL, 20 de
abril de 2017.

• Lusíada Games Weekend’ 17, organizada pelo Professor Doutor Paulo Jorge
Gonçalves Pinto, 22 e 23 de abril de 2017.

── 85 ──

• 8.º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente - Desafios da
sociedade global: do nascimento até ao 1.º emprego, organizado pela Professora
Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pelo Professor Doutor Paulo Alexandre
Soares Moreira, 26 e 27 de abril de 2017.

• Seminário Contabilidade e auditoria: que papel na sociedade?, organizado pelo
Professor Doutor Mário Caldeira Dias, pelo Professor Doutor Joaquim José dos
Santos Alves e pela Professora Doutora Paula Alexandra Rocha Gomes dos Santos,
27 de abril de 2017.

• Lusíada no parque: promoção da saúde, do bem-estar, da atividade física e do
desporto, 29 de abril de 2017.

── 86 ──

• Conferência União Europeia - Passado, Presente e Futuro (por ocasião do 60.º
aniversário da assinatura dos Tratados de Roma), organizada pela Professora
Doutora Margarida Salema d’Oliveira Martins, 2 de maio de 2017.

• XXI Jornadas Fiscais: Imposto - Temas atuais, organizadas pelo Professor Doutor
Manuel Pires e pela Professora Doutora Rita Sofia Martins Calçada Pires, 3 de maio
de 2017.

• Colóquio A sustentabilidade da segurança social portuguesa, organizado pela
Associação Académica da Universidade Lusíada de Lisboa, 3 de maio de 2017.

── 87 ──

• Lusíada Open Day, organizado pela Universidade Lusíada de Lisboa, 4 de maio de
2017.

── 88 ──

• Conferência Essas e outras coisas que os designers fazem, organizada pela
Licenciatura em Design, 8 de maio de 2017.
• Masterclass com Gilad Hekselman, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno
Futre Pinheiro, 9 de maio de 2017.

• Portugal MUN 2017 - Model United Nations da Universidade Lusíada de Lisboa,
organizado pelo Centro de Estudos Políticos e Relações Internacionais (CEPRI), 10
de maio de 2017.

── 89 ──

• Masterclass Do as I do… Not as I say - An organic approach to improvising, com Phil
Dwyer, organizada pelo Professor Doutor Ricardo Nuno Futre Pinheiro, 11 de maio
de 2017.

• Conferência O futuro de um licenciado em Direito: as saídas profissionais em
testemunhos reais, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Direito da
Universidade Lusíada de Lisboa, 11 de maio de 2017.

── 90 ──

•

Encontro anual de estágios curriculares da licenciatura em Serviço Social,
organizado pelo Núcleo de Coordenação de Estágios do ISSSL, 18 de maio de
2017.

• Recitais de Jazz e música moderna - 2017, organizados pelo Professor Doutor
Ricardo Nuno Futre Pinheiro e pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 2 de maio a
9 de junho de 2017.

• Apresentação Design de interiores by ACTIU, organizada pelo Professor Doutor
Horácio Manuel Pereira Bonifácio, 24 de maio de 2017.

── 91 ──

• Lançamento do livro Bartolomeu Costa Cabral: 18 obras, organizado pelo Circo de
Ideias - Associação Cultural, com o apoio da Faculdade de Arquitetura e Artes, 24
de maio de 2017.

• Ciclo de conferências olímpicas: Educação olímpica: programas e projetos,
organizado pelo Professor Doutor Alcides Vieira Costa e Academia Olímpica de
Portugal, 25 de maio de 2017.

• Escolas com voz - Lusíada participa na Feira da Educação e da Saúde de Belém,
organizada pela Junta de Freguesia de Belém e pela Universidade Lusíada de Lisboa,
26 de maio de 2017.

── 92 ──

• Jornadas sobre o estudo das ideias políticas, organizadas pelo Professor Doutor
Manuel Fernando da Silva Monteiro, 26 de maio de 2017.

• International conference: Maritime Security, organizada pelo Professor Doutor José
Francisco Lynce Zagalo Pavia, 30 de maio de 2017.

• Conferência Recursos humanos diferenciadores, com o Dr. Luís António Araújo Decq
Mota, organizada pelo Núcleo de Alunos de Gestão de Recursos Humanos, 31 de
maio de 2017.

── 93 ──

• 6.º Encontro anual de estágios do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação,
organizado pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, 31 de maio de
2017.

• Bênção dos finalistas - 2017, organizada pela Associação Académica da
Universidade Lusíada de Lisboa, 10 de junho de 2017.

── 94 ──

• 1.ª Jornada de debate sobre o novo Código dos Contratos Públicos, organizada por
Observatório de Prospetiva da Engenharia e da Tecnologia e Associação Portuguesa
da Contratação Pública, 21 de junho de 2017.

• Sessão solene de entrega de cartas de curso aos diplomados no ano letivo de
2015/2016, organizada pela Universidade Lusíada de Lisboa, 1 de julho de 2017.

── 95 ──

• Sessão solene de Tomada de Posse do Presidente e do novo Membro do Conselho de
Administração da Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica,
organizada pela Fundação Minerva, 3 de julho de 2017.

── 96 ──

• Lusíada Sunset – 2017, organizado pelos Serviços de Comunicação e Imagem, 3 de
julho de 2017.

── 97 ──

3.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)
• Tomada de Posse dos Diretores das Faculdades e do Instituto da Universidade
Lusíada – Norte, Ano Letivo de 2016/2017, 1 de setembro de 2016.

• Acolhimento dos Novos Estudantes da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 22 de
setembro de 2016.

── 98 ──

• Apresentação do livro da autoria, entre outros, da Professora Doutora Elizabeth
Real de Oliveira, da Professora Doutora Cristina Cunha e do Professor Doutor Jorge
Figueiredo, Empresariato: Casos de Sucesso Empresarial, na FNAC NorteShopping,
pelo Dr. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, 8 de
outubro de 2016.

• Visita de Estudo dos Estudantes do 1º ano do Curso de Design ao Museu Nacional
da Imprensa, no Porto, organizada pelos Professores Raquel Antunes, Bernardino
Gomes e António Brandão, 14 de outubro de 2016.
• Seminário A partilha do conhecimento. Do acesso Aberto à Ciência Aberta, com o
Professor Doutor António José Moreira, o Professor Doutor José Domingues e o
Professor Doutor Paulo Moreira, organizado pela Divisão de Documentação e
Informação, 26 de outubro de 2016.

── 99 ──

• Visita de Estudo dos Estudantes do 1º ano do Mestrado em Psicologia Educacional
à Escola da Ponte, organizada Professora Doutora Joana Cruz, 3 de novembro de
2016.
• Visita de Estudo dos Estudantes do 2º ano do Curso de Arquitetura ao Bairro da
Bouça do Arquiteto Siza Vieira e ao Bairro Luso-Lima do Arquiteto José Carlos
Loureiro, organizada pelos Professores Doutores Ricardo Vieira Melo e Jorge
Carvalho, 7 de novembro de 2016.
• Aula Aberta Atração de Talento para as Organizações, com o Dr. Luís Decq Mota,
graduado pela Universidade Lusíada e atual Diretor de Recursos Humanos da TIGER
Portugal, organizada pela Professora Doutora Cristina Cunha e pela Professora
Doutora Elizabeth Real de Oliveira, 8 de novembro de 2016.

• Aula Aberta Gigantes e Anões, no Contexto da Atual Economia Mundial, com o
Professor Doutor Daniel Bessa, organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro,
9 de novembro de 2016.

── 100 ──

• Aula Aberta sobre Desenvolvimento Linguístico, com a Mestre Bruna Lima,
Terapeuta da Fala, organizada pela Professora Doutora Joana Cruz, 10 de novembro
de 2016.
• Aula Aberta O Papel do Psicólogo na Redução dos Riscos Individuais, Sociais e
Comunitários dos Comportamentos de Consumo de Álcool, com a Doutora Ximene
Rego, Investigadora no Projeto Allcool do Departamento de Investigação
GiruGaia/GiruBarcelos, organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 10 de
novembro de 2016.
• Palestra DE.ZINE, com Estudantes de Design, Carlos Rodrigues, Daniel Leal,
Frederico Lemos e Marina Dimitrov, autores da Fanzine de.Zine, e o Ator Jorge Neto,
organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 11 de novembro de 2016.
• Aula Aberta Número de Ouro, com o Professor Doutor Luís Filipe Marques Pinto,
organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 11 de novembro de 2016.
• Visita de Estudo dos Estudantes do 1º ano do Mestrado em Psicologia da Educação
à EB da Ermida – São Mamede Infesta, organizada pela Professora Doutora Joana
Cruz, 15 de novembro de 2016.
• Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais dos Núcleos de Estudantes, 17 de
novembro de 2016.
• Aula Aberta A Ética e a sua Relação com a Medicina, com o Professor Doutor Nuno
Montenegro, Subdiretor da Faculdade de Medicina do Porto e Diretor do Serviço de
Obstetrícia do Hospital S. João, organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro,
18 de novembro de 2016.

── 101 ──

• Aula Aberta de Direito Processual Civil Executivo e Recursos, com a Dra. Maria
Amália Santos, Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação de Guimarães, e o Dr.
António Figueiredo de Almeida, Juiz Auxiliar do Tribunal da Relação de Guimarães,
organizada pela Mestre Maria João Monteiro, 18 de novembro de 2016.

• Visita de Estudo dos Estudantes do 2º ano de Arquitetura à Trienal de Arquitetura
de Lisboa, organizada pelos Professores Doutores Ricardo Melo e Jorge Carvalho,
18/19 de novembro de 2016.
• Aula Aberta O Psicólogo da Justiça nos Centros Educativos, com o Mestre Hugo
Gomes, Investigador na Escola de Psicologia da Universidade do Minho – Centro de
Investigação em Psicologia (CIPSI), organizada pela Professora Doutora Olga Cunha,
21 de novembro de 2016.
• Aula Aberta A prática da Psicologia em Contexto Comunitário, com a Dra. Liliana
Ribeiro e o Dr. Randdy Ferreira, Psicólogos do Centro Comunitário da Cruz Vermelha
de Gaia, organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 24 de novembro de
2016.
• Aula Aberta O Papel do Psicólogo na Deficiência, com a Dra. Sónia Soares, Psicóloga
na Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Aveiro
(APPACD), organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 29 de novembro de
2016.

── 102 ──

• Aula Aberta O Futuro do Euro, com o Professor Doutor Teixeira dos Santos,
organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 30 de novembro de 2016.

• Aula Aberta sobre Casos de Sucesso Empresarial, no âmbito do projeto
“Empresariato”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
com o Dr. Augusto Lima, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; o Dr. João
Abreu, da Academia das Emoções; o Dr. Manuel Andrade, da Idioteque; para além
dos Professores da Universidade Lusíada, Professora Doutora Elizabeth Real de
Oliveira, Professora Doutora Cristina Cunha e Professor Doutor Fernando de
Almeida, 30 de novembro de 2016.

── 103 ──

• Aula Aberta O Papel do Psicólogo na Psico-Oncologia, com a Dra. Eloisa Fernandes,
Psicóloga na Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 6 de dezembro de 2016.
• Aula Aberta O Psicólogo da Justiça nas Instituições de Apoio à Vítima, com a
Professora Doutora Andreia Machado, Investigadora na Escola de Psicologia da
Universidade do Minho – Centro de Investigação em Psicologia (CIPSI), organizada
pela Professora Doutora Olga Cunha, 12 de dezembro de 2016.

• Aula Aberta Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, com a Dra. Eduarda
Costa e a Dra. Cristina Reis da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência,
organizada pela Professora Doutora Lígia Ferros, 12 de dezembro de 2016.
• Aula Aberta A Competitividade das Empresas Portuguesas, num Mundo de
Fronteiras Diluídas, com o Dr. António Saraiva, Presidente da Confederação da
Indústria Portuguesa (CIP), organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 14
de dezembro de 2016.

── 104 ──

• Aula Aberta Instrumentos de Avaliação Psicológica da Ansiedade e da Depressão,
com a Professora Doutora Marlene Sousa, organizada pela Professora Doutora
Mariana Sousa, 10 de janeiro de 2017.
• Aula Aberta Interações Entre Globalização e Política Externa: Os Debates Teóricos,
com o Mestre Pedro Sousa, organizada pela Professora Doutora Joana Pereira, 10
de janeiro de 2017.
• Sessão de Esclarecimento sobre a Mobilidade Erasmus+ 2017/2018, com a Dra.
Susana Ferreira, organizada pelo Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais,
8 de fevereiro de 2017.
• Lusíada Business & Coaching – Apresentação de Júnior Empresa, organizada pela
Estudante Rafaela Almeida, 22 de fevereiro de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Arquitetura do 1º ano ao Museu de Arte
Contemporânea de Serralves e à Casa das Artes, organizada pelo Arquiteto João
Paulo Rapagão, 22 de fevereiro de 2017.
• Aula Aberta com o Arquiteto Nuno Brandão, organizada pelo Professor Doutor
Fernando Mariz, 22 de fevereiro de 2017.
• Universidade Lusíada - Norte (Porto) no Unlimited Future, Hard Club, 23 de fevereiro
de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Design a Contumil, organizada pelos Professores
Doutores Raquel Antunes e António Brandão, 2 de março de 2017.
• Aula Aberta Luz Para A Arquitetura | 57anos | 2 Fábricas | 14 Países, com o Eng.
Rui Pedro Tavares, em nome da empresa Osvaldo Matos, organizada pela
Professora Doutora Benedita Camacho e pela Professora Doutora Estela Vieira, 13
de março de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Design à Cartonagem Trindade – São João da
Madeira, organizada pelo Mestre António Nicolau, 16 de março de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Psicologia a uma Sessão de Intervenção no
âmbito do Projeto A Ler Vamos, na Escola EB da Igreja Velha, organizada pela
Professora Doutora Joana Cruz, 17 de março de 2017.

── 105 ──

• Lusíada Norte na Qualifica 2017 - Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, na EXPONOR, 16 a 19 de março de 2017.

• Visita de Estudo dos Estudantes de Design à Empresa de Equipamento Elétrico, S.A.
– Águeda, organizada pela Professora Estela Vieira, 20 de março de 2017.

• Visita de Estudo dos Finalistas da Licenciatura em Economia às empresas Mindera e
Lemonworks, organizada pela Professora Doutora Cristina Cunha e pela Professora
Doutora Elizabeth Real, 21 de março de 2017.

── 106 ──

• Ação de Formação: Eurostat, com o Formador Álvaro Silva, organizada pela Divisão
de Documentação e Informação da Universidade Lusíada – Norte (Porto) e pelo
Instituto Nacional de Estatística, 23 de março de 2017.

• Visitas de Estudo dos Estudantes do Mestrado em Psicologia da Educação às Escolas
EB Padre Manuel Castro e EB Padrão, organizadas pela Professora Doutora Joana
Cruz, 27 de março de 2017.
• Visitas de Estudo dos Estudantes do Mestrado em Psicologia da Educação às Escolas
EB Ermida e EB Padrão, organizadas pela Professora Doutora Joana Cruz, 28 de
março de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes do Mestrado em Psicologia da Educação à Escola
EB da Igreja Velha, organizada pela Professora Doutora Joana Cruz, 31 de março de
2017.
• Sessões de Pesquisa de Informação Estatística no Portal do INE, com o Formador
Adérito Alves do INE, organizadas pela Divisão de Documentação e Informação da
Universidade Lusíada – Norte (Porto) e pelo Instituto Nacional de Estatística, 30 de
março e 4 de abril de 2017.
• Aula Aberta sobre Tráfico Humano, com a Dr.ª Rita Moreira (Coordenadora da
Equipa da APF de Assistência a Vítimas de Tráfico), organizada pela Mestre Sílvia
Ribeiro, 3 de abril de 2017.
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• Visita de Estudo dos Estudantes de Psicologia, no âmbito da Unidade Curricular em
Psicologia da Educação A Ler Vamos, no Jardim de Infância Padre Manuel Castro,
organizada pela Professora Doutora Joana Cruz, 5 de abril de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes do Mestrado Integrado em Arquitetura à Exposição
de Siza Vieira Visões de Alhambra, Museu de Serralves, organizada pelo Professor
Doutor Fernando Mariz e pela Arquiteta Cristina Guedes, 5 de abril de 2017.
• Casa de Água para Matsu com Valter Hugo Mãe, convidado para o exercício dos
estudantes do 1º ano do Curso de Mestrado Integrado em Arquitetura, organizado
pelo Arquiteto João Rapagão, 7 de abril de 2017.

• ULMUN - Congresso Simulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
organizado pelo NERIP, 18 a 20 de abril de 2017.
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• Aula Aberta sobre critérios Avançados de Gestão de Vendas, com o Eng.º Miguel
Figueiredo - Territory Manager da Cisco Systems Portugal, organizada pelo
Professor Doutor Manuel Maçães e pelo Professor Doutor Pedro Rodrigues, 18 de
abril de 2017.
• Seminário Inovação em Portugal com Agência de Inovação, organizada pela
Professora Doutora Isabel Cantista, 18 de abril de 2017.
• Conferência Portugal no Sistema Internacional, com o Professor Doutor Adriano
Moreira, organizada pelo NERIP, 19 de abril de 2017.

• Visita de Estudo dos Estudantes de Design à Exposição de Philippe Panneno, Museu
Serralves, organizada pela Professora Doutora Joana Pimentel, 19 de abril de 2017.
• Conferência Terrorismo: Uma visão na Atualidade, com o Professor Doutor José
Manuel Anes, o Professor Doutor João Gabriel Rocha Pereira e o Professor Doutor
João Paulo Ventura, organizada pelo Núcleo de Criminologia e Investigação em
Segurança, 24 de abril de 2017.
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• Aula Aberta sobre Análise de Eficiência Económica, com o Professor Doutor Pedro
Macedo, organizada pelo Professor Doutor José Noronha, 27 de abril de 2017.
• Aula Aberta Home Sweet Home, com o Arquiteto Roberto Cremascoli (Arquiteto,
curador, crítico, autor), organizada pelo Arquiteto João Paulo Rapagão, 28 de abril
de 2017.

• Visita de Estudo dos Estudantes de Mestrado Integrado em Arquitetura, no âmbito
do exercício A Casa, a Ofir – Marinhas – Moledo - Caminha, organizada pelo
Arquiteto João Paulo Rapagão, 29 de abril de 2017.
• Palestra A Diplomacia Económica e as Relações Internacionais no Mercado de
Trabalho, com Dr. Paulo Nunes de Almeida, organizada pelo NERIP, 4 de maio de
2017.
• Jornadas da Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa, com a Professora
Doutora Purificação Tavares (Fundadora e CEO da CGC Genetics), a Dr.ª Katiuska
Cruz (Coordenadora do Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da
Agencia Nacional da Inovação), a Professora Doutora Cristina Abreu, a Professora
Doutora Isabel Cantista e a Professora Doutora Elizabeth Real, Organizadas pelo
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa da
Universidade Lusíada – Norte (Porto), 4 de maio de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Mestrado Integrado em Arquitetura ao Museu
de Vila Nova de Foz Côa, organizada pela Professora Doutora Patrícia Diogo, 5 de
maio de 2017.
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• Visita de Estudo dos Estudantes em Gestão Verificar, analisar e Desenvolver o
Espirito Crítico relativamente à Organização e Funcionamento de uma PME de
Sucesso à PME Altromix, organizada pela Professora Doutora Maria José Faria, 5 de
maio de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Mestrado Integrado em Arquitetura, no âmbito
do Exercício A Casa, a Braga- Bom Jesus – Gerês, organizada pelo Arquiteto João
Paulo Rapagão, 6 de maio de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudante em Psicologia Conhecer uma Resposta Institucional
no âmbito da Saúde Mental no Hospital Conde Ferreira, organizada pela Professora
Doutora Ana Meireles, 8 de maio de 2017.
• Sessão de Esclarecimento sobre procedimentos para colocados Erasmus+
2017/2018, com a Dra. Susana Ferreira, organizada pelo Gabinete de Mobilidade e
Relações Internacionais, 11 de maio de 2017.
• Visita de Estudo dos Estudantes em Psicologia Contacto com uma Instituição que
atua no Domínio da Intervenção Comunitária à ANARP, organizada pela Professora
Doutora Ana Meireles, 11 de maio de 2017.
• Conferência Acabei o Curso, e Agora?, com o Professor Doutor Fernando Torrão, o
Professor Doutor Ribeiro Almeida, a Mestre Maria João Monteiro e o Procurador
Rogério Osório, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Direito e Solicitadoria, 16
de maio de 2017.
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• Visita de Estudo dos Estudantes em Psicologia Avaliação Individual de Crianças da
Idade Pré-Escolar à Escola EB de Ermesinde, organizada pela Professora Doutora
Joana Cruz, 16 de maio de 2017.
• Workshop Respeech, com a Dr.ª Maria João Medeiros (Projeto Respeech
Universidade Coimbra), organizado pela Professora Doutora Ana Meireles, 18 de
maio de 2017.
• Aula Aberta sobre Prática de Projeto em Design e em Arquitetura: Análise, Contexto,
Conceção e Experimentação Interventiva, com o Arquiteto Gonçalo Dias e a
Arquiteta Ângela Frias (MO_OW e a 22G Arquitetura), organizada pelos Professores
João Paulo Rapagão e Raquel Antunes, 19 de maio de 2017.
• Aula aberta Quais as Novas Competências Necessárias no Sec. XXI, com o Professor
Doutor Luís Valadares Tavares (Coordenador do Doutoramento em Gestão na
Universidade Lusíada de Lisboa e Diretor do Centro de Investigação COMEC da
Universidade Lusíada), organizada pela Professora Doutora Elizabeth Real, 22 de
maio de 2017.
• Aula Aberta sobre Gestão de Competências e Emprego, com a Professora Doutora
Diana Aguiar (Pró - Presidente e Pró - Reitora do Instituto Politécnico do Porto),
organizada pela Professora Doutora Isabel Torres, 24 de maio de 2017.
• Jornadas da Faculdade de Arquitetura e Artes Momentos de Arquitetura e Design,
com Rafael Ramalho e João Oliveira, Spaceworkers, Three.O, Carvalho Araújo,
Michelle Cannatà (Cannatà & Fernandes), Menos é Mais, Bernardino Gomes,
Helena Costa, Maria João Barbosa, Benedita Camacho e António Queirós,
organizadas pelos Professores Peixoto Alves, Bernardino Gomes, Maria João
Barbosa, Sérgio Amorim, Jorge Amaral, Cristina Guedes e Núcleo de Estudantes de
Arquitetura e Design, 29 de maio de 2017.
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• Formação Suporte Básico de Vida com intervenção do INEM, organizada pela
Professora Doutora Lígia Ferros e pela Professora Doutora Joana Oliveira, 29 de
maio de 2017.
• VI Congresso Internacional de Intervenção Psicológica (Intervenção Psicológica ao
longo do Ciclo Vital), organizado pelas Professores Ana Meireles, Joana Oliveira,
Olga Cunha e pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia, 30, 31 de maio e 1 de junho
de 2017.

• Sessão Solene da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 17 de junho de 2017.
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3.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
• Sessão de Acolhimento aos novos estudantes, 22 de setembro de 2016.

• Ciência à moda do Norte/Noite Europeia dos Investigadores Revolução industrial:
rumo a fábricas inteligentes, Professor Doutor Pedro Reis e Professor Doutor
Ricardo Freitas, 30 de setembro de 2016.
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• Lançamento do livro Empresariato - Casos de Sucesso Empresarial, capítulos das
Professoras Elizabeth Oliveira, Cristina Cunha e do Professor Doutor Jorge
Figueiredo, 8 de outubro de 2016.

• Visita de Estudo à Unidade de Materiais e Estruturas Compósitas do Instituto de
Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, organizada
pelo Mestre António Nicolau e pelo Professor Doutor Mário Barros, 12 de outubro
de 2016.
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• Visita de Estudo às exposições patentes no Museu Nacional da Imprensa - Memórias
Vivas da Imprensa, Miniaturas Tipográficas, PortoCartoon: O Riso do Mundo, XVIII
PortoCartoon: O Entendimento Mundial e Siné, Humor Radical, organizada pela
Professora Doutora Raquel Antunes e pelo Mestre Bernardino Gomes, 14 de
outubro de 2016.

• Visita de Estudo à exposição de Joan Miró: Materialidade e Metamorfose, patente
na Casa de Serralves, organizada pelo Mestre Bernardino Gomes, 14 de outubro de
2016.
• Semana Internacional de Acesso Aberto, 24 a 30 de outubro de 2016.
• Sessão Close-up, visionamento e debate de um filme sobre o pensamento e a obra
de Manuel Taínha, organização da Faculdade de Arquitetura e Artes e do
Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 28 de
outubro de 2016.
• Receção ao Caloiro, organizada pela Associação Académica, de 31 de outubro a 4
de novembro de 2016.
• Visita de Estudo à empresa Salsa, organizada pela Professora Doutora Ângela Silva,
4 de novembro de 2016.
• Palestra De_zine, organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 11 de
novembro de 2016.
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• Aula aberta Estudo do Comportamento do Consumidor pelas Metodologias
Quantitativas, com a Professora Doutora Paula Rodrigues, organizada pela
Professora Doutora Isabel Torres, 11 de novembro de 2016.
• Seminário Contabilidade e Escravatura, o Caso da Companhia Geral do Grão Pará e
Maranhão (1755-1778), organizado pela Professora Doutora Ofélia Pinto, 16 de
novembro de 2016.
• Semana da Ciência e Tecnologia, organizada pela Faculdade de Engenharias e
Tecnologias, 21 a 25 de novembro de 2016.

• Visita de Estudo à Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para
Indústria, organizada pelo Mestre António Nicolau e pelo Mestre Bernardino
Gomes, 23 de novembro de 2016.
• Visita de Estudo à Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para
Indústria, organizada pelos Professores Doutores Carlos Rego, Ângela Silva e Rui
Silva, 24 de novembro de 2016.
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• Magusto, organizado pelo Núcleo de Estudos da Faculdade de Arquitetura e Artes,
25 de novembro de 2016.
• Aula aberta Projeto Empresariato, com a presença da Professora Doutora Elizabeth
Oliveira, Dr. Leonel Rocha, Dr. João Abreu e do Dr. Manuel Andrade, organizada
pelo Professor Doutor Manuel Maçães, 5 de dezembro de 2016.
• Campanha Natal Solidário, organizada pela ASSUL, 5 a 31 de dezembro de 2016.
• Visita de Estudo à Trienal de Arquitetura de Lisboa A Forma da Forma, organizada
pela Professora Doutora Assunção Lemos e pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade
de Arquitetura e Artes, 9 e 10 de dezembro de 2016.
• Visita de Estudo às exposições patentes no Museu dos Coches, organizada pela
Professora Doutora Assunção Lemos e pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade de
Arquitetura e Artes, 9 de dezembro de 2016.
• Visita de Estudo às exposições patentes na Garagem Sul – Exposições de
Arquitetura, Centro Cultural de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e Fundação
Calouste Gulbenkian, organizada pela Professora Doutora Assunção Lemos e pelo
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Arquitetura e Artes, 10 de dezembro de
2016.
• Seminário de Investigação, organizado pela Professora Doutora Ângela Silva, 16 de
dezembro de 2016.

── 118 ──

• Bolsas de Estudo por Mérito, 12 de janeiro de 2017.

• Encontro da OCC A Contabilidade dos Primórdios aos Nossos Dias – uma Visão em
Redondilha Maior, intervenção da Professora Doutora Fátima Araújo, 22 de
fevereiro de 2017.
• Visita de Estudo ao Conventinho em Contumil A abordagem do Design Social,
organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 2 de março de 2017.
• Concurso de Fotografia, organizado pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade de
Arquitetura e Artes, 3 de março a 4 de abril de 2017.
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• Seminário Como começar um negócio, organizado pela Fundação AEP, Professor
Doutor Carlos Martins, 8 de março de 2017.

• Tomada de Posse dos Núcleos de Estudantes das Faculdades de Arquitetura e Artes
e de Ciências da Economia e da Empresa, para o mandato de 2016/2017, 9 de março
de 2017.

• Visita de Estudo às Exposições patentes no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
e Museu Coleção Berardo, organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 9
de março de 2017.
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• Visita de Estudo à empresa Polibag TCI Embalagens, organizada pela Professora
Doutora Elizabeth Oliveira, 14 de março de 2017.

• Visita de Estudo ao Museu de Arte Contemporânea e à Fundação de Serralves,
organizada pela Professora Doutora Assunção Lemos, 17 de março de 2017.
• Aula aberta de Mestrado, com o Dr. Serafim Fernandes, 24 de março de 2017.
• Tomada de Posse dos Núcleos de Estudantes da Faculdade de Engenharias e
Tecnologias, para o mandato de 2016/2017, 30 de março de 2017.
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• Aula aberta Processo de Negociação Comercial, com o Dr. Rui Carvalho, organizada
pelo Professor Doutor Carlos Martins, 3 de abril de 2017.

• Ação de formação Portal do INE Pesquisa de informação Estatística, organizada pela
Divisão de Documentação e Informação, formador do INE, Dr. Adérito Alves, 6 de
abril de 2017.
• Visita de Estudo Milano Design Week, organizada pelo Mestre Bernardino Gomes,
5 a 9 de abril de 2017.

• XVII Jornadas de Engenharia A Internet das Coisas – Rumo a uma Indústria
Inteligente, organizadas pela Faculdade de Engenharias e Tecnologias, 27 de abril
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de 2017. Intervenções do Presidente da InvestBraga e da Startup Braga, Eng. Carlos
Oliveira, do Membro do Conselho de Administração da Bosch, Eng. Carlos Ribas, do
IT Executive Senior Advisor para as áreas de IT Strategy, Governance & Security, IDC
Portugal, Dr. Bruno Horta Soares, Eng. João Queiroz da Área da Indústria da Siemens
Portugal, Eng. Nuno Pereira Leite, Diretor Comercial da Esri Portugal, Dr. Jorge
Delgado, Diretor Geral da Compta, Eng. Tiago Andrade e Eng.ª Filipa Pires da
Sensefinity e Eng. Bruno Mesquita, CEO Belo Digital e Licenciado em Engenharia
Eletrónica e Informática pela Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão. A
moderação esteve a cargo do Eng. António Fernandes, da Ordem dos Engenheiros
Técnicos e do Dr. Augusto Lima, Coordenador do MadeIn Famalicão.

• Mostra Tecnológica, exposição de projetos dos estudantes das Licenciaturas em
Engenharias e de alunos das escolas secundárias e profissionais do Município de
Famalicão, organizada pela Faculdade de Engenharias e Tecnologias, 27 de abril de
2017.
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• Semana Académica, organizada pela Associação Académica, 22 a 30 de abril de
2017.

• Aula aberta Contabilidade: Essencial para Vencer, com a Dra. Paula Franco,
organizada pela Professora Doutora Ofélia Pinto, 4 de maio de 2017.

• Visita de Estudo à Casa – Museu de Camilo, organizada pela Professora Doutora
Assunção Lemos, 4 de maio de 2017.
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• Visita de Estudo ao Museu do Côa, organizada pela Professora Doutora Patrícia
Diogo, 5 de maio de 2017.

• Visita de Estudo às obras construídas com o sistema Light Steel Framing, organizada
pelo Professor Doutor Rogério Amoêda, 9 de maio de 2017.
• VI Jornadas de Direito, Contabilidade e Finanças As implicações do Brexit para o
Tecido Empresarial Português, organizadas pela Professora Doutora Elizabeth
Oliveira e pelo Mestre Fernando Cardoso, 9 de maio de 2017.

• Visita de Estudo à Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos e à Casa da
Música, organizada pela Professora Doutora Assunção Lemos, 16 de maio de 2017.
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• Visita de Estudo ao grupo DST, organizada pelo Professor Dr. Miguel Guerreiro, 19
de maio de 2017.

• Sessão Solene comemorativa do Dia Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila
Nova de Famalicão, salão nobre da Universidade, 20 de maio de 2017.
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• Exposição de Design, organizada pela Faculdade de Arquitetura e Artes, 22 a 25 de
maio de 2017.
• Aula aberta Mundo: o teu melhor CV, com Dr. Rui Barbosa, organizada pela
Professora Doutora Elizabeth Oliveira, 26 de maio de 2017.

• Jornadas de Arquitetura e Design A ideia como fio condutor, organizadas pelo
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Arquitetura e Artes, 1 e 2 de junho de 2017.
• Exposição de Arquitetura, organizada pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade de
Arquitetura e Artes, 1 e 2 de junho de 2017.
• Exposição de Design, Dar + Design, organizada pela Professora Doutora Raquel
Antunes, 1 de junho a 23 de setembro de 2017.
• Descida Mais Louca de Famalicão, participação de estudantes de Design, organizada
pela Associação Recreativa e cultural de Antas, 10 de junho de 2017.
• Sessão de Entrega de Prémios: Concurso de Ideias, organizada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, 23 de junho de 2017.
• Masterclass Desafios do Mercado de Trabalho, com Dr. Hugo Ribeiro da Silva,
organizada pela Professora Doutora Elizabeth Oliveira, 29 de junho de 2017.
• Masterclass Organizações Exponenciais e Transformação Digital, com Dr. Nuno
Miller, organizada pela Professora Doutora Elizabeth Oliveira, 6 de julho de 2017.
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• Ocupação Científica de Jovens nas Férias - Estágios de Verão para alunos do ensino
secundário nos Laboratórios de Engenharia e de Informática da Universidade
Lusíada, 4 a 27 de julho de 2017.

3.4 Atividades de Extensão e Prestação de Serviços à Comunidade

As atividades de extensão universitária e de apoio à comunidade constituem uma
atividade particularmente importante da vida da Fundação Minerva e que merecem ser
registadas neste Relatório. Nelas se compreendem, desde logo, os serviços de
aconselhamento psicológico e de promoção de saúde a funcionar na Universidade
Lusíada de Lisboa (ULL) desde 2009, e que têm como destinatários não só os estudantes,
docentes e funcionários da Universidade, mas também a comunidade onde
geograficamente se insere a ULL, razão pela qual se confere especial destaque à sua
atividade. Deve referir-se, igualmente, o Gabinete de Apoio Psicológico criado em 2016
na UL-N-Porto, com o objetivo de servir a comunidade envolvente.

Foram muitas e diversificadas as atividades de extensão que compreendem, entre
outras, o aluguer de espaços e equipamentos, serviços a empresas, ações de
voluntariado de docentes, funcionários ou estudantes quando associam a Universidade
Lusíada ou a Fundação, colaborações dos docentes ou funcionários com entidades
públicas e privadas (câmaras, IEFP, CEJE, ordens profissionais, etc.), ações de divulgação
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do projeto educativo da Universidade nas escolas secundárias (por exemplo Projeto
Inspiring) e participação em órgãos de outras entidades (Conselhos Municipais de
Educação, Conselhos Consultivos, etc.). Passamos a enunciar, sumariamente, algumas
das atividades mais relevantes neste domínio:
• Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde (GAPPS),
Universidade Lusíada de Lisboa, Instituto de Psicologia e Ciências da Educação:
O Gabinete de Aconselhamento Psicológico (GAP) da Universidade Lusíada de
Lisboa, criado em 2009, tem como missão prevenir e zelar pelo bem-estar socio
emocional 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 tratar problemas psicológicos e de desempenho escolar e intervir ao nível
do seu desenvolvimento pessoal e socio emocional.
No ano letivo de 2010/2011 o nome do GAP foi alterado para GAPPS, associando a
área da promoção da saúde como mais uma valência do gabinete.
O GAPPS insere-se também no âmbito dos objetivos propostos pelas orientações
internacionais

da

Organização

Mundial

de

Saúde

(OMS

-

http://www.euro.who.int/mentalhealth), que identificam a necessidade de
implementação de políticas de prevenção e de promoção da saúde mental,
nomeadamente através da área “Promoção da saúde mental para todos”.
Os objetivos enquadram-se igualmente no Plano Nacional de Saúde 2004/2010
apresentado pela Direção-Geral de Saúde.
Destina-se a estudantes, docentes, funcionários e seus familiares e pessoas da
comunidade, constituindo-se como um espaço por excelência de contacto com um
psicólogo, num ambiente de confiança, empatia.
No ano letivo em referência o GAPPS realizou mais de 1500 sessões envolvendo
cerca de 40 pacientes internos e externos.
• Evento solidário - II Luz&Tuna + Friends, organizado pela Luz&Tuna - Tuna masculina
da Universidade Lusíada de Lisboa, 22 de setembro de 2016.
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• Sessão de Boas-vindas para estudantes estrangeiros que participam em programas
de mobilidade Welcome Day for Incoming Students , com a presença de agentes da
PSP do programa Universidade Segura, 28 de setembro de 2016. (ULL).
• Campanha de Recolha de Alimentos, Menos Fome não é suficiente, organizada pela
Associação Académica da Universidade Lusíada do Porto (AAULP), a favor da Liga
Nacional Contra a Fome (LNCF), 10 a 14 de outubro de 2016.
• Workshop Fomento do Empreendedorismo do Projeto Novo Rumo a Norte,
organizado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), 13 de outubro de 2016.
Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão (UL-N-VNF).
• Mostra O Meu Projecto é Empreendedor, organizada pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, 17 a 21 de outubro de 2016. (UL-N-VNF).
• Ação Amnistia Internacional – Projeto Face to Face, 19 de outubro de 2016. (ULL).
• Fórum Negócios Sociais (não) funcional em Famalicão?, organizado pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, 21 de outubro de 2016. (UL-N-VNF).
• Ópera Bosch Beach, do compositor Vasco Mendonça, docente da Licenciatura em
Jazz e Música Moderna da Universidade Lusíada de Lisboa, estreou no dia 20 de
outubro de 2016, no Teatro Maria Matos. (ULL).
• Lançamento do Livro Histórias da Ajudaris 2016, organizado pela Ajudaris, 22 de
outubro de 2016. Universidade Lusíada – Norte (Porto).
• Reunião de coordenação dos Centros de Informação Europe Direct (CIED) e dos
Centros de Documentação Europeia (CDE), com a participação do Centro de
Documentação Europeia da Universidade Lusíada de Lisboa (CDEULL), realizada nos
dias 3 e 4 de novembro de 2016, nas instalações da Representação da Comissão
Europeia em Portugal.
• Cedência de instalações à Ordem dos Arquitetos para Formação, novembro 2016,
janeiro, fevereiro e março 2017. (ULL).
• Ação de Solidariedade Social: Comercialização da “Agenda”, organizada pela
Associação Acreditar, 15 de novembro de 2016. (UL-N-Porto).
• Semana Europeia do Teste VIH-HEPATITES 2016, organizada pelo Instituto de
Psicologia e Ciências da Educação e Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a
Sida, 24 de novembro de 2016. (UL-N-Porto).
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• Encontros de Outono Censura e publicações periódicas infanto-juvenis no Estado
Novo (1954-1974): O Papel da Comissão para a Literatura e Espetáculos para
Menores, organizados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
intervenção do Professor Dr. Ricardo Leite Pinto, 26 de novembro de 2016. (UL-NVNF).
• Professor Vasco Leite participa em Encontros Norte Conjuntura, no Terminal de
Cruzeiros do Porto Leixões, organizados pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 30 de novembro de 2016. (UL-NPorto).
• Festa de Natal do Jardim Escola João Deus, organizada pelo Jardim Escola João de
Deus do Porto, 17 de dezembro de 2016. (UL-N-Porto).
• Evento solidário de recolha de mantimentos para o Banco Alimentar Passeio das
Luzes, organizado em colaboração com o Núcleo de BTT, passeio de bicicleta à noite
pela cidade de Lisboa, 21 de dezembro de 2016. (ULL).
• Encontro Líderes, organizado pela empresa parceira Continental Mabor Indústria de
Pneus, S.A., 22 de dezembro de 2016. (UL-N-VNF).
• Menção honrosa no concurso "24H competition", do coletivo de estudantes
Erasmus+ da Universidade Lusíada de Lisboa, organizado pela IdeasForward.
• Participação no programa Madeira prima da RTP2, do Professor Doutor Ricardo
Nuno Futre Pinheiro, coordenador da Licenciatura em Jazz e Música Moderna da
Universidade Lusíada de Lisboa, episódio 16, transmitido no dia 12 de janeiro de
2017.
• Reunião Internacional GirlsTech, Professor Doutor Rui Silva, organizada pela Forave,
6 de fevereiro de 2017. (UL-N-VNF).
• Encontro Nacional de Gabinetes de Imagem e Comunicação, organizado pela Fórum
Estudante, 9 e 10 de fevereiro de 2017.
• Ação de Formação Projet'Ar-te, organizada pela Associação CrescerSer - Casa do
Vale, 17 de fevereiro de 2017. (UL-N-Porto).
• Divulgação dos projetos de juventude das Conferências do Estoril e angariação da
mobilização dos estudantes da Universidade Lusíada para as Conferências do
Estoril, 22 de fevereiro de 2017. (ULL).
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• Ação de Formação, organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), 7 de março de 2017. (UL-N-Porto).
• Participação na European Youth Convention, pelo Dr. Davide Avison Afonso,
Licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa e
Mestrando em Segurança e Justiça, 9 e 12 de março de 2017, na cidade de
Estrasburgo em França.
• Cedência de instalações ao Colégio São Tomás para o 4º Encontro Viva a
Matemática, 11 de março de 2017. (ULL).
• Palestra 12.º ano e agora, organizada pela Didáxis S. Cosme, 15 de março de 2017.
(UL-N-VNF).
• Sessão Comemorativa dos 60 anos da Escola Secundária D. Sancho I, 16 de março
de 2017. (UL-N-VNF).
• Participação em dois concertos em Paris com o guitarrista belga Philip Catherine, da
Licenciatura em Jazz e Música Moderna, representada em Paris pelo aluno José
Maria Fernandes Thomaz Pereira da Cruz e pelo docente Mestre Jorge Miguel
Cecília Moniz, 30 e 31 de março de 2017. (ULL).
• Cedência de instalações à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para a
realização de prova escrita para procedimentos concursais, 3 a 7 de abril de 2017.
• Encontro Nacional de Docentes e Investigadores, organizado pelo Serviço Pastoral
do Ensino Superior, Padre Félix Serna, 22 de abril de 2017. (UL-N-VNF).
• Palestra Para que é útil a Gestão e o Marketing?, Professor Doutor Paulo Ramos,
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, 2 de maio de 2017. (UL-N-VNF).
• Palestra A inteligência competitiva e os novos desafios para o século XXI, Professor
Doutor Jorge Figueiredo na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, 4 de maio
de 2017. (UL-N-VNF).
• Campanha de doação de legumes para apoio ao projeto SOPA NO BAIRRO,
organizada pelos estudantes da Licenciatura em Serviço Social, a favor dos idosos
com carências económicas residentes no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa,
4 de maio de 2017. (ULL).
• AIESEC- Divulgação de Estágios Profissionais Internacionais, 11 de maio de 2017
(ULL).
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• Dia da Empresa, organizado pela Escola Secundária D. Sancho I, 31 de maio de 2017.
(UL-N-VNF).
• Participação em conferência da Sociedade de Geografia de Lisboa, pela Professora
Doutora Patrícia Vitória Pichler Barreiros Daehnhardt, 8 de junho de 2017. (ULL).
• Direção da revista Arqa: revista de arquitetura e arte, pelo Professor Doutor
Arquiteto Victor Manuel Canedo Neves, docente da licenciatura em Arquitetura
(Mestrado Integrado), da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada
de Lisboa.
• Representação no Health Behavior School - Aged Children, pelo GAPPS, em Bergen,
Noruega, entre os dias 19 e 21 de junho de 2017.
• Cedência de instalações, Futebol Clube de Famalicão, 30 de junho de 2017. (UL-NVNF).
• Festa de Final de Ano do Jardim Escola João Deus, organizada pelo Jardim Escola
João Deus do Porto, 1 de julho de 2017. (UL-N-Porto).
• Finalista no concurso televisivo Just Duet - O dueto perfeito, pelo antigo estudante
da Licenciatura em Jazz e Música Moderna, Ivo Daniel Nunes Soares, dia 9 de julho
de 2017. (ULL).
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4. Cooperação e Apoio à Internacionalização
Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, setembro 2016

As Universidades Lusíada, integradas numa comitiva da Associação Portuguesa de
Ensino Superior Privado (APESP), que contou com a presença do Diretor Executivo, Dr.
Miguel Copetto, e do Assessor Jurídico, Dr. António Barros, estiveram novamente
presentes no Salão do Estudante, Brasil, em Setembro de 2016, uma feira para
estudantes organizada pela BMI.

De 10 a 21 de setembro de 2016, as Universidades Lusíada, representadas pela
Responsável pelo Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade
Lusíada – Norte, Dra. Susana Ferreira, estiveram presentes em todos os congressos que
decorreram em várias cidades brasileiras, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Belo Horizonte e São Salvador, e contaram com a participação de cerca de 4000 alunos
por feira.

Com a participação no Salão do estudante, Brasil, as Universidades Lusíada reforçam a
sua estratégia de internacionalização, abrindo portas aos estudantes brasileiros, cada
vez mais interessados no ensino superior português
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Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, março 2017

As Universidades Lusíada marcaram, uma vez mais, presença no Salão do Estudante,
Brasil março de 2017, uma feira para estudantes organizada pela BMI.
Novamente integradas numa comitiva da APESP, que contou com a presença do
Presidente, Professor Dr. João Redondo, do Diretor Executivo, Dr. Miguel Copetto, e do
Assessor para a Divulgação, Dr. Marco Sampaio.

O Salão do Estudante é o maior congresso, organizado pela BMI, de divulgação de oferta
formativa, que se realiza no Brasil, e conta com a participação de várias instituições de
ensino superior, público e privado, de todo o mundo.

De 10 a 21 de março de 2017 as Universidades Lusíada, representadas pela
Coordenadora do Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade
Lusíada – Norte, Dra. Susana Ferreira, estiveram presentes em todos os congressos que
decorreram em várias cidades brasileiras, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Salvador, bem como em visitas a vários colégios.
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Universidades Lusíada na NAFSA 2017, em Los Angeles - California EUA

As Universidades Lusíada estiveram presentes na NAFSA, o maior congresso
internacional de entidades do ensino superior e universitário, que teve lugar em Los
Angeles - California, EUA, de 28 de maio a 2 de junho de 2017.

As Universidades Lusíada, associadas ao booth “Study & Research in Portugal”
(organizado pela Comissão Fulbright e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e com o apoio da Embaixada Americana em Lisboa), que integrava uma
comitiva de universidades e politécnicos, públicos e privados, portugueses, fizeram-se
representar pela Responsável pelo Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais da
Universidade Lusíada - Norte, Dra. Susana Ferreira.

Para além de inúmeros representantes de várias entidades do ensino superior
portuguesas, a Comitiva presente no booth “Study & Research in Portugal” integrava
também: o Presidente da APESP e Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica, Professor Dr. João Duarte
Redondo, o Dr. Miguel Copetto, Diretor Executivo da APESP, o Dr. Pedro Ferreira,
Commercial Specialist, da Embaixada dos EUA em Portugal, a Dra. Otília Macedo Reis,
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Diretora Executiva da Comissão Fulbright em Portugal, a Dra. Dora Reis Arenga,
Assessora de Administração e de Programa da Comissão Fulbright em Portugal, o Dr.
Tiago Estevão, da Câmara Municipal de Lisboa, a Dra. Eunice Cardoso, da Câmara
Municipal do Porto, o Dr. Fábio Vieira, do Governo Regional dos Açores, e ainda o Cônsul
Honorário de Portugal em Los Angeles, Mr. John Martins.

A NAFSA é o maior encontro internacional dos responsáveis pela internacionalização das
instituições de ensino superior e de investigação e atrai anualmente mais de 10.000
visitantes de todo o mundo.

Esta participação constitui uma importante oportunidade para revelar a diversidade e a
qualidade da oferta formativa das Universidades Lusíada, reforçando a sua estratégia de
internacionalização, consolidando parcerias já existentes, bem como implementando
novos protocolos de mobilidade, promovendo, simultaneamente, a visibilidade de
Portugal como país de destino de estudantes e investigadores internacionais, em
particular provenientes dos EUA.

Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe
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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.

O crescimento do número de estudantes, a dimensão da Universidade Lusíada de São
Tomé e Príncipe e o número de cursos em funcionamento refletem, justamente, o
resultado do trabalho levado a cabo há vários anos pelas duas instituições, com o apoio
da Fundação Minerva, que também tem contribuído com bolsas para os melhores
estudantes da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, com vista ao
prosseguimento de estudos ao nível dos segundos ciclos nas Universidades Lusíada de
Portugal.

Neste domínio, a Fundação Minerva mantém também ativo o protocolo celebrado com
o Governo Regional do Príncipe por via do qual proporciona aos jovens dessa ilha, 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.
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5. Apoio Social e de Mérito
No período de 1 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017 beneficiaram do apoio da
Fundação Minerva, para fazer face aos encargos com os seus estudos, 1.768 estudantes
das Universidades Lusíada de Lisboa e do Norte (Porto e Vila Nova de Famalicão), num
montante global de 1.460.478,49 €.

Quadro nº1 – Apoio Social e de Mérito

Estudantes

Valor suportado pela
Fundação Minerva

Lisboa

833

570.776,29 €

Porto

774

724.601,96 €

V.N. Famalicão

161

165.100,24 €

1.768

1.460.478,49 €

Total:

Com o propósito de promover o aumento da qualidade dos estudantes e,
consequentemente, dos seus diplomados, 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 2016 a 31 de
agosto de 2017, a Fundação Minerva atribuiu 411 bolsas de mérito distribuídas da
seguinte forma:
Quadro nº2 – Bolsas de Mérito

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

123

260.582,95 €

Porto

234

457.382,42 €

54

128.027,39 €

411

845.992,76 €

V.N. Famalicão
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
universo Lusíada.

Durante o período de 1 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, a Fundação,
através do seu Fundo Social, apoiou 1357 estudantes nos montantes indicados:

Quadro nº3 – Apoio Social

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

710

310.193,34 €

Porto

540

267.219,54 €

V.N. Famalicão

107

37.072,85 €

1.357

614.485,73 €

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 significativo número 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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6. Gestão das Universidades Lusíada
No que corresponde à 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, garantindo em todo o caso a
autonomia científica e pedagógica inerente aos estabelecimentos de ensino superior,
sem deixar de garantir, naturalmente, a necessária unidade dos projetos educativos que
instituiu.

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 qualidade superior, 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;

recursos humanos

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 grande importância para o
País.

6.1 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 dos seus
colaboradores serem licenciados ou técnicos profissionais demonstra que o
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investimento na gestão de pessoas tem sido determinante para a qualidade dos serviços
prestados.

Todos os colaboradores estão organizados de acordo com a classificação legal das
atividades profissionais em obediência ao quadro normativo geral e aos regulamentos
internos, incentivando e consolidando as competências técnicas de todos os
colaboradores.

Alguns cursos de formação frequentados pelos colaboradores das UL:
1) Curso de Socorrismo;
2) A localização das prestações de serviços em IVA;
3) Equipas de resposta a incidentes de segurança;
4) Fortigate Multi-Threat Security Systems I&II;
5) Configuração e Administração dos sistemas Fortigate Unified Threat
Management;
6) Orçamento do Estado 2017 e Aprofundamento das mais recentes Alterações
Fiscais;
7) Conferência de Dados de Investigação e Ciência Aberta, Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação, Universidade do Porto;
8) Formação e reunião de coordenação dos Centros de Informação Europe Direct e
dos Centros de Documentação Europeia. Representação da Comissão Europeia
em Portugal;
9) RIIBES: Formação anual para Técnicos dos Pontos de Acesso;
10) O novo serviço de pesquisa da b-on, [online] / Sandra Brito, EBSCO;
11) Web of Science [online] / Miguel Garcia, Thomson Reuters;
12) Repositórios digitais do conhecimento, Lisboa, Pavilhão do Conhecimento;
13) Indicadores estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior em Portugal:
avaliação, prospetiva e planeamento - 1º Workshop das Bibliotecas de Ensino
Superior, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
14) Comunicação de Ciência, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa;

── 142 ──

15) História Oral, Usos da Memória e Práticas do Património, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa;
16) Mendeley – Introdução ao Gestor de Bibliografia e Citações para Académicos,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

6.2 Desenvolvimento Tecnológico

6.2.1 Sistemas de Informação Pedagógicos e Administrativos

No exercício de 2017, a Fundação Minerva deu continuidade aos projetos iniciados nos
anos anteriores, prosseguindo objetivos de melhoria contínua dos sistemas de
informação nas vertentes administrativa e pedagógica.

Foram disponibilizadas novas versões dos módulos do Sistema Integrado de Gestão das
Universidades Lusíada (SIGUL), para dar resposta às solicitações da Direcção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), dos Serviços Financeiros e Administrativos
da Fundação Minerva, sendo de realçar a disponibilização de uma plataforma com as
fichas curriculares dos docentes no âmbito da Avaliação Institucional.

No Centro de Informática da Universidade Lusíada de Lisboa foram disponibilizados
novos equipamentos, em diferentes salas de aula, e instalados discos SSD e feitas as
atualizações de rotina dos softwares existentes de forma a melhorar a eficácia do
parque informático. Foram também substituídas as impressoras referentes ao
atendimento dos serviços de secretaria de estudantes, tesouraria e mediateca. Com o
objetivo de melhorar o nível da segurança de rede foi adquirida uma nova firewall.

O Centro de Informática da Universidade Lusíada – Norte (Porto) procedeu a um
conjunto significativo de intervenções de modernização do seu parque informático,
resultante do forte investimento efetuado nesta área. Destacam-se os seguintes
projetos:
•

Instalação dos 71 computadores Dell, adquiridos no final de 2016, nas salas Z3
(25), Z7 (26) e sala de utilização livre (20);
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•

Atualização do sistema operativo de todos os computadores do centro de
informática para o Windows 10 e respetiva atualização dos softwares
complementares (Office, SPSS, AutoCAD, ArchiCAD, etc);

•

Instalação de uma nova firewall capaz de dar resposta às mais recentes ameaças
informáticas e de facilitar o controlo de acessos de uma forma mais granular;

•

Instalação de um equipamento network attached storage (NAS) de 32 terabytes
de espaço em disco para suporte da infraestrutura de cópias de segurança;

•

Substituição de 8 computadores de rede informática (switches) nos edifícios que
estão interligados com o centro de informática por fibra ótica. Os novos
equipamentos suportam velocidade gigabit e PoE+, permitindo alimentar outros
equipamentos (telefones, pontos de acesso wifi, etc.) via rede informática;

•

Substituição da rede sem fios (eduroam) por 40 pontos de acesso com gestão
centralizada e com suporte para a mais recente norma: 802.11ac wave 2. Este
projeto, ainda em curso, permitirá aumentar consideravelmente a velocidade de
acesso bem como o número de utilizadores em simultâneo.

O Centro de Informática da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de
Famalicão, consolidou a virtualização dos principais servidores no seu Datacenter
(DELL), recorrendo à plataforma VMware para fazer a respetiva gestão. Com este novo
sistema aumentou-se a disponibilidade dos serviços para a comunidade académica,
diminuindo os tempos de inatividade/manutenção sentida pelos seus utilizadores.

Datacenter
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As salas A13 e A14, utilizadas preferencialmente para aulas de informática, foram
totalmente equipadas com novas estações de trabalho DELL Intel Core i5 a 3.2 GHZ, com
8GB de RAM, disco SSD 240GB e monitor DELL 22''. Procedeu-se ainda ao upgrade dos
discos para tecnologia SSD, em todos os PCs das salas A11, A12 e postos de trabalho dos
funcionários administrativos.

SALA A14

SALA A13

A infraestrutura de rede nos principais edifícios sofreu uma atualização dos
equipamentos ativos, com a desativação de todo o equipamento obsoleto. Foram
instalados quatro switchs Aruba nos seguintes locais: Edifícios A, B, C e D de modo a
requalificar as redes de dados e de comunicações internas.

Biblioteca / Auditório

Laboratórios / Edifício D

Com esta infraestrutura foi possível implementar uma nova solução para as
comunicações de voz fixa e móvel. A central telefónica analógica foi desativada, ficando
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todos os postos com telefonia IP ou com equipamentos GSM. Trata-se de um projeto
que ainda está em curso, mas cuja instalação física já se encontra concluída.

Central Telefónica (Desativada)

Telefonia IP

Ao nível dos sistemas de informação pedagógicos e administrativos todas as alterações
descritas representaram um investimento superior a 280.000 €.

6.2.2 Sistemas de Comunicação: Parceria Fundação Minerva/NOS

A infraestrutura de comunicações e dados das UL foi reestruturada no presente
exercício, tendo sido alterada a arquitetura e tecnologia de suporte para uma nova
realidade que permite uma melhor integração dos serviços, maior mobilidade dos
colaboradores e um volume de comunicações e dados superiores, com uma redução
significativa do custo associado. A nova infraestrutura entrou em funcionamento em
maio de 2017 pelo que o impacto da redução do gasto associado a esta rubrica será
significativo no próximo exercício. O valor anual de comunicações da Fundação Minerva
foi de 87.606,25 €, sendo este montante dividido entre dados e comunicações de forma
equitativa.

A redução mensal do custo de comunicações, a partir de maio de 2017, foi superior a
60%. O presente exercício foi beneficiado, nos últimos três meses, relativamente ao
valor global de comunicações, em resultado da nova arquitetura de comunicações e
dados.
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6.3 Parceria Fundação Minerva / Luso-Atlântica

No exercício de 2017 a Fundação Minerva concluiu a negociação de todas as apólices
em vigor nos diversos ramos e coberturas. Esta operação foi realizada em parceria com
a corretora Luso-Atlântica, S.A. junto das diferentes companhias de seguros com as
quais se encontram contratualizadas as diversas apólices. De destacar que a Fundação
Minerva tem negociados pacotes especiais no que diz respeito aos seguros de saúde dos
colaboradores, assim como, através da APESP, mantém uma apólice de grupo de
Acidentes Pessoais, Apoio Social e Saúde para os estudantes das UL proporcionando,
neste âmbito, condições únicas no ensino superior português.

O volume de prémios correspondente a todas as apólices que a Fundação detém
representou, no atual exercício, um valor de 208.300,65 € contra o valor de 232.562,03
€ do exercício anterior, o que resultou numa redução anual de 24.261,38 €.

Importa ainda referir que a Luso-Atlântica apoiou os melhores estudantes das
Universidades Lusíada através de Mecenato Científico.

6.4 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 2016 a 31 de agosto de 2017, 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 detém nas
Universidades Lusíada uma capacidade pedagógica e de investigação instalada de
qualidade e devidamente ajustada à sua atual dimensão e perspetiva de crescimento.
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6.4.1 Universidade Lusíada de Lisboa

O edificado da Universidade Lusíada de Lisboa, em virtude das intervenções realizadas
e do investimento feito pela Fundação Minerva nos últimos anos, está dotado, quer de
modernos equipamentos didáticos, com amplos espaços de trabalho e estudo para
professores e estudantes, quer de infraestruturas adequadas à prática do ensino, da
cultura e da investigação científica.

O Campus universitário de Lisboa está dividido em dois polos, designados por Rua da
Junqueira, também conhecido por Palácio, e Quinta do Almargem, também conhecido
por “Ar Líquido”.

No exercício de 2017 foram executadas obras de reparação com recurso a entidades
externas, tendo-se centrado a atividade na área da manutenção preventiva e proteção
do edificado existente, assim como no levantamento exaustivo das anomalias
construtivas. Este levantamento resultou de uma perícia efetuada ao parque escolar,
tendo dado origem a um documento base que permite programar devidamente futuras
intervenções, a serem efetuadas de forma contínua e sistemática. Pretende-se, assim,
evitar a concentração do investimento nesta rubrica, ajustando-o devidamente às
necessidades e disponibilidades. A manutenção dividiu-se em dois grupos: a
manutenção preventiva e a corretiva.
No que toca à manutenção preventiva executaram-se os trabalhos necessários, com
especial enfoque nas infraestruturas não visíveis, tais como redes pluviais de águas,
esgotos, eletricidade e comunicações.
Do ponto de vista da manutenção corretiva, onde houve urgência em corrigir problemas
causadores de perturbações ao normal funcionamento das atividades escolares,
registaram-se as seguintes ações:
• Rua da Junqueira:
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o Restauro global do Palácio: reparação das coberturas; picagem de rebocos e sua
reposição; limpeza de cantarias; pintura e tratamento de ferros forjados;
remoção de aparelhos de ar condicionado e sua substituição por aparelhos que
não tenham impacto visual na fachada do edifício;

o Reparação da empena do edifício B;
o Pintura de muretes e paredes do espaço público;

── 149 ──

o Restauro dos painéis de azulejos da entrada do palácio;
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o Conclusão da obra do Edifício C.

6.4.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)
O Campus da Universidade Lusíada – Norte (Porto) situa-se num terreno de 7,3 hectares
onde se encontra implantado um conjunto de edifícios com finalidades diversas dando
cobertura ao conjunto de atividades didáticas, científicas e administrativas
desenvolvidas na Instituição.

No presente exercício a manutenção da Universidade Lusíada – Norte (Porto) foi
executada com base num plano de intervenções, preparado durante o ano de 2016, e
de acordo com as prioridades de intervenção previamente definidas. Este plano
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permitiu uma programação dos trabalhos, com intervenções devidamente planeadas,
iniciando-se um novo ciclo de melhoramento das instalações da Universidade com o
adequado controlo de custos.

6.4.3 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 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 localizado no centro da cidade mais exportadora do norte do país.
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No exercício de 2017 realizaram-se as seguintes intervenções:
• Pintura e reabilitação de espaços comuns no interior dos edifícios;
• Colocação de rufos em chapa lacada no edifício B;
• Criação da Oficina de Design, dotada com mobiliário e equipamentos destinada aos
estudantes do 1º ciclo em Design com área de prototipagem e modelação 3D.

── 153 ──

── 154 ──

7. 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, a Fundação Minerva apresenta o
relatório de atividades e contas correspondente ao período de 1 de setembro de 2016
a 31 de agosto de 2017.

Na sequência da deliberação do Conselho Geral de 2 de maio de 2016 procedeu-se ao
ajustamento do ciclo económico e fiscal da Fundação, com o objetivo de melhorar a
qualidade da informação económica e financeira, fazendo-os coincidir com o ano letivo
por ser esse o período natural das suas atividades centrais, ou seja, o ensino, a
investigação e a cultura. Os exercícios contabilísticos passaram a ter início a 1 de
setembro de cada ano civil e respetivo encerramento a 31 de agosto do ano
subsequente.

O exercício de 2017 é o primeiro que representa os ciclos económico e fiscal ajustados
aos anos letivos, refletindo a situação financeira que decorre das principais atividades
da Fundação.

Com esta alteração, o planeamento das diversas atividades e a elaboração dos
orçamentos correspondentes, bem como o controlo da execução e aferição dos
resultados, é coincidente com o ciclo da atividade económica, alinhando os ciclos
financeiro e de tesouraria ao mesmo período permitindo, por essa via, um melhor
desenvolvimento do planeamento operacional e uma informação mais clara para o
apoio a decisões estratégicas.

O novo modelo implicou diversas alterações contabilísticas e fiscais, algumas das quais
com reflexo exclusivo no exercício de 2016, por se tratar de um ano de transição e, por
isso mesmo, sem comparabilidade com o presente exercício.
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Também ao nível da especialização dos exercícios de 2016 e seguintes, foram adotados
critérios valorimétricos com o objetivo de representar o rédito e o gasto de cada período
relevando-se desta forma um resultado mais objetivo e condizente com as atividades
desenvolvidas.

As contas apresentadas correspondem a um período temporal de um ano letivo, no caso
2016/2017, e demonstram uma alteração na capacidade de criação de valor da
Fundação Minerva, patente no resultado líquido positivo do período de 320.490 €, assim
como um EBITDA que registou o valor de 1.293.085 €. Tal facto resulta de um esforço
desenvolvido na redução de gastos acompanhado por uma ligeira melhoria do
rendimento por via do aumento do número de estudantes inscritos nas duas
Universidades Lusíada.

O financiamento a médio e longo prazo permitiu repor o 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. Todavia,
centrando-se a sua estrutura de gastos, de modo muito significativo, em função da
natureza própria das suas atividades, nos seus recursos humanos, foi imprescindível
reajustar, ao longo dos últimos seis exercícios, o peso dos recursos humanos ao volume
das suas atividades, sem nunca esquecer o sensato equilíbrio entre a indispensável
redução de gastos financeiros e o impacto social dessas medidas na vida da instituição
e das pessoas que a têm servido e continuam a servir. Este esforço, devidamente
ponderado, permitiu manter a Fundação Minerva e as Universidades Lusíada com
elevados níveis de desempenho no que respeita ao registo das suas atividades e
objetivos estatutários e, pese embora o seu reflexo nas contas da Fundação em
exercícios anteriores tenham tido um impacto negativo, embora calculado, permitiram
relançar a Fundação no caminho de um futuro sustentado, sem que o seu substrato
patrimonial tenha sido posto em causa.
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Este facto já evidenciado no exercício de 2016, em que num período correspondente a
8 meses se verificou um resultado líquido de 101.863 € e um EBITDA de 738.376 € é
agora confirmado pelos resultados apresentados no exercício de 2017.

As contas ora apresentadas demonstram com rigor a justa fundamentação e o equilíbrio
das opções feitas, conforme decorre com clareza dos correspondentes mapas de
balanço, demonstração de resultados e anexos que a seguir se descriminam.
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7.1 Balanço
Balanço em 31 de agosto de 2017

Valores em Euros
Notas

31-08-2017

31-08-2016

ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

6

18.429.973

18.738.106

Ativos intangíveis

6

152.112

153.705

Investimentos Financeiros

7

4.988

4.988

Outros créditos e ativos não correntes

7

34.923

1.092.504

18.621.997

19.989.303

Ativo corrente
Inventários

8

341.583

337.126

Creditos a receber

9

970.855

879.112

Estado e outros entes públicos

14

7.308

17.428

Outros ativos correntes

9

1.076.521

1.308.705

Diferimentos

15

19.101

4.512

5,9

2.972.940

2.612.907

5.388.308

5.159.790

24.010.304

25.149.093

Caixa e depósitos bancários

Total do ACTIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

10

16.846.461

16.846.461

Resultados transitados

10

(3.513.557)

(2.248.133)

Excedentes de revalorização

10

2.246.931

1.969.880

Outras variações nos fundos próprios

10

448.723

445.077

Resultado líquido do período

10

320.490

101.863

16.349.049

17.115.147

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

12

81.360

85.577

Financiamentos obtidos

11

3.258.364

4.097.638

Outras dividas a pagar

13

273.256
3.339.724

4.456.471

Passivo corrente
Fornecedores

11

157.925

175.615

Estado e outros entes públicos

14

312.994

314.342

Financiamentos obtidos

11

1.081.898

606.353

Outros passivos correntes

11

950.312

1.167.075

Diferimentos

15

1.818.402

1.314.091

4.321.531

3.577.476

7.661.255

8.033.947

24.010.304

25.149.093

Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo
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7.2 Demonstração de Resultados por Natureza

Demonstração de Resultados por Natureza no período findo em 31
de agosto de 2017
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Valo res em Euro s

2017

2016

Vendas e serviços prestados

16

16.060.431

10.089.308

Subsídios à exploração

16

331.958

232.456

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

8

(3.567)

(1.644)

Fornecimentos e serviços externos

17

(2.316.286)

(1.513.937)

Gastos com pessoal

18

(10.992.612)

(7.158.583)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

(345.322)

(37.579)

4.217

57.161

Provisões (aumentos/reduções)

12, 16

Aumentos/Reduções de justo valor

16

52

(152)

Outros rendimentos

16

219.267

77.556

Outros gastos

19

(1.665.053)

(1.006.209)

1.293.085

738.376

(809.904)

(530.369)

483.181

208.007

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

41

99

Juros e gastos similares suportados

20

(160.574)

(114.927)

322.648

93.179

(2.157)

8.684

320.490

101.863

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período

21
Resultado líquido do período

7.3 Demonstração de Resultados por Funções

Demonstração de Resultados por Funções no período findo em
31 de agosto de 2017
RENDIMENTOS E GASTOS

Valores em Euros

Notas

2017

2016

16.060.431

10.089.308

(9.767.690)

(6.424.175)

6.292.741

3.665.133

636.854

427.702

(112.539)

(88.574)

Gastos administrativos

(4.347.420)

(2.747.180)

Outros gastos

(1.986.482)

(1.049.075)

483.155

208.007

(160.507)

(114.828)

Vendas e serviços prestados

16

Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto
Outros rendimentos

16

Gastos de distribuição

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gastos de financiamento (líquidos)

322.649

93.179

Imposto sobre o rendimento do período

Resultados antes de impostos
21

(2.157)

(1.582)

Imposto Diferido

21

0

10.267

320.490

101.863

Resultado líquido do período
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7.4 Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa no período findo em 31 de agosto de
2017
Notas

Valo res em Euro s

31-08-2017

31-08-2016

Actividades Operacionais
Recebimentos de Clientes

14.857.263

9.224.773

Pagamentos a Fornecedores

(2.308.644)

(1.438.104)

(10.992.612)

(6.167.971)

1.556.007

1.618.698

0

0

(155.724)

(1.302.322)

1.400.283

316.376

(515.881)

(78.854)

Pagamentos ao Pessoal

18
Caixa gerada pelas operações

Pagamento/Recebimento de imposto s/ rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

6

Activos fixos intangíveis

(1.773)

Outros activos

(106)

(33)

41

99

(515.946)

(80.561)

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares

16

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

11

291.667

Financiamentos obtidos

11

(655.397)

(145.423)

Juros e gastos similares

20

(160.574)

(114.927)

(524.304)

(260.350)

360.034

(24.535)

Realizações de fundos
Doações
Pagamentos respeitantes a:

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

5

2.612.907

2.637.442

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

2.972.940

2.612.907
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7.5 Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais

Valores em Euros

Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais
DESCRIÇÃO

N OT A S

1

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016

10

Resultados Exced. de
Transitados revaloriz

Fundos

16.846.461

(1.780.010)

1.971.596

1.715

(1.715)

Outras
Resultado
variações do
Liquido
FP
periodo
445.077

(469.839)

Total

17.013.284

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilisticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

0

Ajustamentos por impostos diferidos

0

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

(469.838)

0

2

0

(468.123)

(1.715)

0

469.838

0

3

0

0

0

0

101.863

101.863

4=2+3

0

(468.123)

(1.715)

0

571.701

101.863

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

469.838

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERIODO
Fundos

0

Subsidios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
0

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016

6=1+2+3+5

10

6

10

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017

0

0

0

0

16.846.461 (2.248.133) 1.969.880

445.077

101.863

17.115.147

445.077

101.863

17.115.147

16.846.461

0

(2.248.133)

1.969.880

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

8

Alterações de politicas contabilisticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

2.710

(2.710)

0

(1.064.087)

279.762

(784.325)

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

0

Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

(204.047)

(302.263)
(1.086.589)

3.647

0 (1.265.424)

8

0

0

0

0

320.490

320.490

9=7+8

0

(1.265.424)

277.051

3.647

218.628

(766.098)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

(101.863)

3.647 (101.863)

7

277.051

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERIODO
Fundos

0

Subsidios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
0

10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017

6+7+8+10

10

0

0

0

0

0

16.846.461 (3.513.557) 2.246.931

448.723

320.490

16.349.049

7.6 Anexo

1 – Identificação da entidade
1.1 – Dados de Identificação
A Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica é uma pessoa coletiva
de natureza fundacional, criada pelo Decreto-Lei nº 117/2003, de 14 de junho, à qual é
reconhecido interesse público. A Fundação Minerva desenvolve atividades ligadas ao
ensino superior e investigação científica, a par de outras de carácter cultural, cabendo-
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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
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 recebidos ou liquidados são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados 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
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alterações exigidas pelas NCRF-ESNL aplicáveis. A estrutura permite que a
comparabilidade não seja prejudicada, pese embora o presente exercício não seja
comparável com o anterior.
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 das demonstrações financeiras.
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 2017
são os mesmos utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de agosto
de 2016. Tendo em conta que a Fundação desreconheceu os ativos e passivos por
impostos diferidos constituídos em períodos anteriores e que as contas apresentadas
no exercício de 2016 se referem a um período de 8 meses (1 de janeiro de 2016 a 31 de
agosto de 2016) os valores referidos nas Demonstrações Financeiras não são
comparáveis com os valores do período anterior.
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.

2.3 - Contas do Balanço e Demonstração de Resultados não comparáveis
A Fundação Minerva procedeu à alteração do seu ano económico em 2016 para um
período diferente do ano civil passando a ter início a 1 de setembro de cada ano e

── 163 ──

encerrando a 31 de agosto. Como consequência dessa situação o exercício de 2016
refere-se a um período de apenas 8 meses (1 de janeiro de 2016 a 31 de agosto de 2016).
Adicionalmente a Fundação desreconheceu os ativos e passivos por impostos diferidos
constituídos em períodos anteriores.
Assim, as contas referentes a 31 de agosto de 2016 não são comparáveis com as contas
a 31 de agosto de 2017.

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.

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.
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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 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).

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
realizável líquido.

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 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, a Administração procura sustentar as suas expetativas de
perdas num ambiente de prudência.
Fornecedores e outros passivos correntes
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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 emissão desses empréstimos. 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
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.

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. O rédito é
reconhecido líquido de abatimentos e descontos.
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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 de 31 de agosto de
2017 são comparáveis com os utilizados nas demonstrações financeiras a 31 de agosto
de 2016, exceto relativamente às situações mencionadas nos pontos 2.1 e 2.3 deste
anexo;

4.2 – Não foram efetuadas alterações significativas nas estimativas contabilísticas
incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de agosto de 2017 quando comparadas
com as estimativas contabilísticas incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de
agosto de 2016;

4.3 – 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:
Quadro nº4 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

31-08-2017
Caixa
Depósitos à Ordem

31-08-2016

7.667

10.229

2.965.273

2.602.678

2.972.940

2.612.907

2.972.940

2.612.907

Outros
Total de Caixa e Depósitos
Descobertos
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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:

Quadro nº5 – Ativos Fixos Tangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Tangíveis; quantias Terrenos e rec.
brutas escrituradas
naturais
31-08-2016
12.169.829
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2017
12.169.829

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Outros
AFT em
Const
Básico
e
s
admin.
AFT
curso
Totais
28.622.427
6.800.096 523.604
34.655 2.760.444 2.994.184 1.160.322 55.065.561
143.994
292.138
54.479
11.433
13.837
515.881
0
(40.996)
(5.047)
(46.043)
(17.565)
(1.434) (35.361)
(54.361)
28.766.421
7.051.238 560.517
34.655 2.766.830 3.006.586 1.124.961 55.481.038

Ativos Fixos Tangíveis;
depreciações e ajustamentos
31-08-2016
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2017

Terrenos e rec.
naturais
0

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Outros
AFT em
Const
Básico
e
s
admin.
AFT
curso
Totais
23.543.019
6.654.447 498.281
31.867 2.711.616 2.888.224
0 36.327.454
546.097
164.118
31.408
1.135
30.474
34.974
808.206
0
(35.591)
(5.047)
(40.638)
(26.392)
(17.565)
(43.957)
24.062.724
6.782.974 512.124
33.002 2.737.043 2.923.198
0 37.051.065

Ativos Fixos Tangíveis; valores
líquidos
31-08-2016
31-08-2017

Terrenos e rec.
naturais
12.169.829
12.169.829

0

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Const
Básico
e
s
admin.
5.079.408
145.649
25.323
2.788
48.828
4.703.697
268.265
48.393
1.653
29.787

Outros
AFT em
AFT
curso
Totais
105.960 1.160.322 18.738.106
83.388 1.124.961 18.429.973

6.2 - Divulgações sobre Ativos Fixos Intangíveis
Quadro nº6 – Ativos Fixos Intangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Intangíveis; quantias quant. brutas depreciações e
brutas escrituradas
escritur
ajustes
31-08-2016
1.572.445
1.418.740
Adições
105
1.698
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2017
1.572.550
1.420.438
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valores
líquidos
153.705
(1.593)

152.112

6.3 – Locações
Bens em regime de Locação Financeira- Valores contabilísticos
Quadro nº7 – Locações
Valores em Euros

Valor
Depr. Acumulada
Contabilístico
182.029
133.393

Viaturas Serviço
Material Informático

Valor Líquido
48.636

271.265

107.587

163.678

453.294

240.980

212.314

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.

7 – Outros Créditos e Ativos Não Correntes

Quadro nº8 – Outros Créditos e Ativos não Correntes
Valores em Euros

Out. Créd. e
Ativos n/ Corr.

31-08-2016

1.092.504

Totais

1.092.504
0

Aumentos por aquisições
(1.057.581)

Regularizações
Outros aumentos

(1.057.581) (*)
0

31-08-2017

34.923

34.923 (**)

(*) Efeito da anulação dos ativos por impostos diferidos
(**) Depósito a prazo objeto de garantia

A Fundação detém participações na ETDI no valor de 4.988 €. Tem ainda outras
participações no valor de 7 €. Tem registado como Depósito a Prazo um valor de 34.916
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€ no Novo Banco, valor que corresponde à responsabilidade por garantias prestadas
nessa instituição.

8 – Inventários
Quadro nº9 – Inventários
Valores em Euros

Mercadorias

Inventários

337.126

Existências Iniciais
Compras

8.441

Regularizações/ quebras

(417)
(3.567)

Custo mercadoria vendida
Existências Finais

341.583
0

Adiantamento por conta compra
Total Inventários a 31-08-2017

341.583

Os valores registados em inventários estão considerados ao custo de aquisição. A
Fundação considera que os valores pelo qual se encontram contabilizados os diversos
produtos em inventários são inferiores ao valor líquido realizável.

9 – Ativos Financeiros
Os saldos dos diversos ativos qualificados como instrumentos financeiros encontram-se
mensurados ao custo.
Quadro nº10 – Ativos
Valores em Euros

Activos Financeiros
Creditos a receber
Outros ativos correntes
Caixa e depositos bancarios
Total

31-08-2017
31-08-2016
970.855
879.112
1.076.521
1.308.705
2.972.940
2.612.907
5.020.315
4.800.724

9.1 – Créditos a receber
Quadro nº11 – Créditos a receber
Valores em Euros

Créditos a receber
Clientes correntes
Clientes em mora
Imparidades de Clientes
Total

31-08-2017
31-08-2016
525.506
621.295
4.946.042
4.335.175
(4.500.693)
(4.077.358)
970.855
879.112
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9.1.1 - Imparidade de Clientes
Quadro nº12 – Imparidade de Clientes
Val ores em Euros
31-08-2016

Ajus te

Revers ão

Reforço

31-08-2017

Li s boa

1.829.445 €

224.419 €

2.053.864 €

Porto

1.878.573 €

186.097 €

2.064.670 €

369.340 €

12.819 €

382.159 €

0€

423.335 €

4.500.693 €

Impari dades de dívi das a receber (perdas /revers ões )

423.335 €

V.N.Famal i cão
Total :

4.077.358 €

0€

9.2 – Outros Ativos Correntes
Quadro nº13 – Outros Ativos Correntes
Valores em Euros

Outros ativos correntes
Fornecedores saldo devedor
Subsidios exploração
Dev.p/acréscimo rendimentos
Adiantamentos ao pessoal
Devedores diversos
Outros ativos financeiros correntes
Total

31-08-2017
31-08-2016
26.242
28.460
415.897
363.336
581.812
591.048
8.638
30.708
43.699
295.065
232
89
1.076.521
1.308.705

9.3 Caixa e Depósitos Bancários
Quadro nº14 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

31-08-2017
Caixa
Depósitos à Ordem

31-08-2016

7.667

10.229

2.965.273

2.602.678

2.972.940

2.612.907

Outros
Total de Caixa e Depósitos

10 – Decomposição e movimento dos itens de Capital Próprio
Quadro nº15 – Capital Próprio
Valores em Euros

Descrição

31-08-2016
Fundos
16.846.461
Resultados Transitados
(2.248.133)
Excedentes de revalorização
1.969.880
Outras variações nos Fundos Patrim.
445.077
Resultado Líquido do periodo
101.863
Total dos Fundos Patrimoniais
17.115.147

Débitos
1.407.596
3.328
101.863
1.512.787

Créditos
142.172
280.380
3.647
320.490
746.689

31-08-2017
16.846.461
(3.513.557)
2.246.931
448.723
320.490
16.349.049

11 – Instrumentos Financeiros – Passivos
Os saldos dos diversos passivos qualificados como instrumentos financeiros encontramse mensurados ao custo.
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Quadro nº16 – Instrumentos Financeiros – Passivos (2017)
Valo res em Euro s

Instrumentos financeiros Passivos

31-08-2017
correntes
157.925
1.081.898
950.312
2.190.135

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
Totais

n correntes

total
157.925
4.340.261
950.312
5.448.498

3.258.364
3.258.364

Quadro nº17 – Instrumentos Financeiros – Passivos (2016)
Valo res em Euro s

Instrumentos financeiros Passivos

31-08-2016
correntes
175.615
606.353
1.167.075
1.949.043

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
Totais

n correntes

total
175.615
4.703.991
1.167.075
6.046.681

4.097.638
4.097.638

11.1 – Detalhe dos Financiamentos
Quadro nº18 – Detalhe dos Financiamentos
Valor em Euros

Curto Prazo
Financiamentos:

989.770

M/L Prazo
3.077.455

Total
4.067.225

Locações Financeiras:

92.128

180.908

273.036

Total:

1.081.898

3.258.364

4.340.261

A Fundação tem à data de 31-08-2017 os seguintes financiamentos:
•

Contrato celebrado com o Novo Banco de médio longo prazo cujo o valor em
dívida é de 110.857,90 €;

•

Contrato de Mútuo no Montepio Geral de médio longo prazo cujo o valor em
dívida é de 2.193.258,64 €;

•

Contrato de Mútuo no Banco Santander de médio longo prazo cujo o valor em
dívida é de 1.762.969,82 €.
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Quadro nº19 – Locações Financeiras em Vigor
Valo res em Euro s

Investimentos brutos nas locações à data do Balanço
Locação Financeiras em Vigor

Até 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Totais

2017

92.128

180.908

273.036

2016

34.025

28.362

62.387

11.2 – Outros Passivos Correntes
Quadro nº20 – Outros Passivos Correntes
Valo res em Euro s

Outras contas a pagar
Clientes saldo credor
Credores p/acréscimos de gastos
Outros fornecedores de inv
Credores diversos
Outros
Total

31-08-2017

31-08-2016

0
905.893
8.230
35.908
282
950.312

0
1.097.983
6.409
31.682
379
1.136.453

12 – Provisões
Quadro nº21 – 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
0
0

0
0

Processos judicias Outras
curso
provisões
85.577
(4.217)

0

81.360

0

0

(85.577)
81.360

0

Total
85.577
(4.217)
0
81.360
0
0
(85.577)
81.360

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.
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13 – Outras Dívidas a Pagar
Quadro nº22 –Outras Dívidas a Pagar
Valores em Euros
Out r as d ivid as a
p ag ar

273.256

31-08-2016

Totais
273.256
0

Aumentos por aquisições
(273.256)

Regularizações

(273.256) (*)

Outros aumentos

0
0

0

31-08-2017

(*) Efeito da anulação dos passivos por impostos diferidos

Em 2017, a Fundação Minerva procedeu à anulação do passivo por impostos diferidos
no valor de 273.256 €. Os valores de anulação foram refletidos no Fundo Patrimonial da
Fundação.

14 – Estado e Outros Entes Públicos
Quadro nº23 – Estado e Outros Entes Públicos
Valores em Euros

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

31-08-2017

31-08-2016

7.308

8.331
9.088
10

7.308

17.428

118.184
1.963
146.168
46.679
312.994

1.582
114.824
5.821
143.114
49.000
314.342

A Fundação 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 tenham 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 2013 a 2017 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 fiscais àquelas declarações de impostos não terão efeito
significativo nas demonstrações financeiras em 31 de agosto de 2017.

15 – Diferimentos
Quadro nº24 – Diferimentos
Valores em Euros

Diferimentos

31-08-2017

Activos
Seguros
Acordos de pagamentos
Outros gastos a reconhecer
Total
Passivos
Outros rendimentos a reconhecer
Receitas dos alunos
Subsidios
Outros
Total

31-08-2016

19.101

4.512

19.101

4.512

1.403.271
274.880
140.252
1.818.402

857.823
292.782
163.486
1.314.091

16 – Rédito
16.1 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período,
conforme quadro seguinte:
Quadro nº25 – Rédito
Valores em Euros

Rédito

31-08-2017

Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Subsidios à Exploração
Imparidades ( aumentos/ reduções)
Provisões (aumentos/ reduções)
Outros rendimentos
Aumento do justo valor
Juros
Total
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31-08-2016

13.903
16.046.528
331.958

4.750
10.084.558
232.456

4.217
219.267
52
41
16.615.966

57.161
77.556
99
10.456.580

Quadro nº26 – Vendas e Serviços Prestados
Valores em Euros

Vendas e Serviços Prestados
Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Total

31-08-2017
13.903
16.046.528
16.060.431

31-08-2016
4.750
10.084.558
10.089.308

16.1.1 – Descriminação da rubrica de Prestação de Serviços

Quadro nº27 – Prestações de Serviços
Valores em Euros

Prestações de Serviços
Ciclos escolares
- Lisboa
- Porto
- VNF
Pos- Graduações
Serviços Secundarios
Anulações
Total

31-08-2017

31-08-2016

7.676.697
6.443.347
2.083.810
143.151
29.914
(330.390)
16.046.528

4.721.309
4.010.656
1.413.427
94.702
24.321
(179.857)
10.084.558

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

17 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro nº28 – Fornecimentos e Serviços Externos
Valores em Euros

Fornecimentos e Serviços Externos
Serviços Especializados

31-08-2017
777.487
62.796
323.811
129.399
1.022.794
2.316.286

Materiais
Energia e fluidos
Deslocações e estadas
Serviços diversos

Total

18 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
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31-08-2016
529.649
40.434
252.267
55.317
636.270
1.513.937

Quadro nº29 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
Valores em Euros

Descrição

31-08-2017

Remunerações dos órgãos sociais

31-08-2016

310.802

168.527

8.509.686

5.599.540

3.255

2.302

251.291

121.556

Encargos sobre as remunerações

1.852.239

1.235.970

Seguros de acidentes no trabalho

34.072

28.626

Outros gastos com o pessoal

31.267

2.062

10.992.612

7.158.583

Remunerações do pessoal
Beneficios pós emprego
Indemnizações

Total

19 – Outros gastos
Quadro nº30 – Outros Gastos
Valores em Euros

Descrição

31-08-2017

Impostos e taxas
Descontos pp concedidos
Perdas em inventários
Sinistros
Correções de periodos anteriores
Quotizações
Ofertas e amostras em inventários
Beneficios escolares
Donativos
Outros não especificados
Total

23.920
907.962

7.033
9.682
860
552.517
7.362
155.717
1.665.053

31-08-2016
33.984
526.298
7.360
571
1.435
3.781
1.744
343.823
595
86.618
1.006.209

20 – Juros e Gastos Similares

Quadro nº31 – Juros e Gastos Similares
Valores em Euros

Descrição

31-08-2017

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

156.684
3.791
27
72
160.574

31-08-2016
113.037
1.821
68,79
114.927

Os gastos dos financiamentos suportados foram considerados diretamente no exercício
em que ocorreram.
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21 – Imposto sobre o rendimento do período
21.1 - Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o
rendimento:
Quadro nº32 – Componentes de Gasto de Imposto sobre o Rendimento
Va l ores em Euros

Descrição

31-08-2017

Resultado antes de impostos do período
Imposto sobre o rendimento do período
Imposto diferido
Imposto sobre o rendimento do período
Tributações autónomas

322.648
(2.157)
(2.157)
1.685

31-08-2016
93.179
(1.582)
10.267
8.684
1.313

22 – Ativos e Passivos Contingentes
Existem algumas ações, a decorrer em tribunal, propostas contra a Fundação,
relativamente às quais, na opinião dos seus advogados, lhe poderão ser favoráveis com
um elevado grau de probabilidade. Nesse sentido, a Fundação optou por provisionar o
valor de 81.360 € de um total de ações no valor de 268.173 €. No exercício de 2016, os
valores referentes a ações em curso foi de 1.157.185 €, tendo a Fundação, relativamente
a esses processos, sido absolvida no valor total de 794.421 €.
23 – Outras divulgações
23.1 - Garantias
•

Em 31 de agosto de 2017 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).

23.2 – Honorários do ROC
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Em 2017 os honorários faturados pelo revisor oficial de contas ascenderam a 12.546,00
€ (com IVA incluído).

23.3 – Factos relevantes após final do exercício
Após o final do ano económico e a apresentação deste relatório não ocorreram factos
que mereçam qualquer menção.

Lisboa, 31 de outubro de 2017

A Contabilista Certificada
Inês Maria Vaz Almendra Xavier, Dra.
Inscrita na O.C.C com o nº 35.460
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8. Proposta de Aplicação de Resultados de 2017
O Conselho de Administração da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação
Científica propõe que o Resultado Líquido do exercício de 2017, no valor positivo de
320.490,21 € seja transferido para Resultados Transitados.

Lisboa, 31 de outubro de 2017

O Conselho de Administração da Fundação Minerva

Presidente:

Vice-Presidentes:

João José Pires Duarte Redondo

Afonso Filipe Pereira d’Oliveira Martins
António José Moreira
José Manuel de Matos Correia
Ricardo Leite Pinto
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9. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Relatório
1 – 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 2017.
2 – No desempenho das funções para que foram nomeados, o Conselho Fiscal e o
Revisor Oficial de Contas procederam ao acompanhamento da atividade da Fundação
Minerva.
3 - O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, os seguintes:
• Reuniões com os responsáveis dos serviços financeiros, tendo solicitado e obtido
os esclarecimentos que consideramos 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.
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4 – No final do exercício com referência a 31 de agosto de 2017, 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).

5 – 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.

Parecer
Face ao exposto no Relatório e tendo em atenção a Certificação Legal das Contas, o
Conselho Fiscal é de parecer que:
- Sejam aprovados o Relatório de Atividades e Contas do exercício findo em 31
de agosto de 2017 da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação
Científica;
- Seja aprovada a proposta da administração sobre a aplicação dos resultados
obtidos.
Lisboa, 14 de dezembro de 2017

O Conselho Fiscal

Presidente
Prof. Dr. Mário Ferraz de Oliveira

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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10. Certificação Legal de Contas 2017
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 2017
(que evidencia um total de 24.010.304 euros e um total de fundos patrimoniais de
16.349.049 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 320.490 euros), a
demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas
ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem
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 na
secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”
abaixo. 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.

Ênfase

A Fundação procedeu em 2016 à alteração do seu ano económico para um período
diferente do ano civil passando a ter o seu início a 1 de setembro de cada ano e
encerrando a 31 de agosto. Como consequência dessa situação o exercício de 2016,
apresentado para efeitos comparativos, refere-se a um período de apenas oito meses
(1 de janeiro de 2016 a 31 de agosto de 2016). Adicionalmente a Fundação
desreconheceu neste exercício os ativos e passivos por impostos diferidos considerados
em períodos anteriores. Assim, os valores incluídos nas demonstrações financeiras a 31
de agosto de 2017, não são completamente comparáveis com os apresentados no
período anterior. Esta situação encontra-se devidamente divulgada na nota 2 do anexo.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:
•

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; e
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•

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.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e
divulgação da informação financeira da Entidade.

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 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
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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.

•

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da
informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
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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, 5 de dezembro de 2017

João Filipe Vau de Matos Marchão Belo
Revisor Oficial de contas

Em representação da sociedade:
J. F. BELO E C. CANTANTE, SROC, LDA
Rua Manuel da Silva Leal, 6-B, Esc. 1
1600-166 Lisboa
T. (+351) 217226130
F. (+351) 217226131
Inscrição na O.R.O.C. nº 281
Inscrição na C.M.V.M. nº 20161574
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