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Introdução
O Exercício que agora se encerra, relativo ao ano de 2018, corresponde ao 15º
exercício da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica, refletindose no presente relatório as atividades e contas correspondentes ao período de 1 de
setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.

O Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2018, 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 e reforçar a tendência de
recuperação registada no exercício de 2015 e confirmada pelos resultados
correspondentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Registamos assim, no período em apreço (setembro de 2017 a agosto de 2018), um
EBITDA de 2 836 221 € e um resultado positivo de 1 878 560 €.

O resultado assinalado, permite-nos encarar o futuro com esperança, retomar alguns
projetos entretanto adiados e lançar alguns novos projetos importantes para a
afirmação das Universidades Lusíada. Contudo, a prudência e o rigor na definição da
estrutura de custos em ordem a permitir, como se pretende, a garantia da estabilidade
financeira e a manutenção da estabilidade da tesouraria, terão de permanecer como
elementos imprescindíveis 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.
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Será, pois, neste contexto, que a Fundação Minerva, para além de assegurar o suporte
às atividades culturais, pedagógicas e científicas das Universidades Lusíada, 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, os desafios que se projetam hão-de ser cada vez mais
exigentes. Só assim, empenhados nesse ideal de servir cada vez melhor e munidos do
estímulo, empenho, dedicação, competência e do espírito de solidariedade,
demonstrado por toda a família Lusíada ao longo dos seus 33 anos de vida, é 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.

Lisboa 29 de novembro de 2018
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 (UL), 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 UL;
• 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 UL, 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 UL. 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, destinada 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 UL.

── 11 ──

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.

Neste âmbito, em março de 2018 foram elaborados, aprovados e submetidos os
relatórios de autoavaliação dos seguintes ciclos de estudos:

Universidade Lusíada de Lisboa
Licenciatura em Gestão das Organizações Desportivas
Licenciatura em Gestão de Empresa
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Turismo
Mestrado em Gestão
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional
Doutoramento em Gestão

Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
Licenciatura em Contabilidade
Licenciatura em Engenharia Civil
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Doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial
Processo Especial de Renovação de Acreditação (PERA)

Universidade Lusíada de Lisboa
Mestrado em Serviço Social
Doutoramento em Serviço Social

Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Licenciatura em Economia
Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
Mestrado em Gestão de Energia
Avaliação Externa (setembro de 2017 a agosto de 2018)

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.

As decisões de acreditação comunicadas pelo Conselho de Administração da A3ES, de
1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, foram as seguintes:
• 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. Renovação da
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acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 27 de setembro
de 2017. Acreditado até julho de 2019;
• Universidade Lusíada – Norte – Mestrado em Gestão – Acreditado com condições
na Reunião do Conselho de Administração da A3ES em 20 de novembro de 2014 Relatório de follow-up enviado em 30 de novembro de 2017. Renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 9 de janeiro de
2018. Acreditado até novembro de 2020;
• Universidade Lusíada - Norte (Porto) – Doutoramento em Direito - Acreditado com
condições na Reunião do Conselho de Administração da A3ES em 14 de outubro de
2014 - Relatório de follow-up enviado em 31 de outubro de 2017. Renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 13 de dezembro
de 2017. Acreditado até outubro de 2020;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Doutoramento em Direito - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 30 de outubro de
2014 – 1º Relatório de follow-up enviado em 30 de outubro de 2015; 1ª renovação
da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de janeiro
de 2016; 2º Relatório de follow-up enviado em 31 de outubro de 2017; 2ª
renovação da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 13
de dezembro de 2017. Acreditado até outubro de 2020;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Gerontologia - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 21 de março de
2017 - Relatório de follow-up enviado em 27 de março de 2018. Renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 10 de maio de
2018. Acreditado até março de 2023;
• Universidade Lusíada de Lisboa – Licenciatura em Políticas de Segurança Acreditado em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 6 de maio de
2018. Acreditado até maio de 2024;
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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 UL 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.

A validação dos relatórios foi realizada pelo Conselho de Administração 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 UL oferecem à sociedade.
No âmbito do referido processo foi nomeada a seguinte CAE:
Universidade Lusíada de Lisboa e Universidade Lusíada – Norte

Presidente da CAE:

José Novais Barbosa

Membro da CAE:

José Esteves Pereira

Membro da CAE:

Júlio Montalvão e Silva

Membro da CAE:

José Alberto Rafael

As visitas institucionais foram realizadas a 3 e 4 de abril de 2018 na Universidade
Lusíada – Norte e a 26 e 27 de abril na Universidade Lusíada de Lisboa, resultando das
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mesmas os Relatórios Preliminares de Avaliação Externa remetidos à Instituição em
junho de 2018. Foram elaboradas as respetivas pronúncias e enviadas ao Conselho de
Administração da A3ES a 28 de junho. Aguardamos que nos sejam remetidos os
Relatórios Finais de Avaliação e a Decisão do Conselho de Administração.
1.2 Formação ao Longo da Vida e Formação não Conferente de Grau

A aprendizagem ao longo da vida permite o desenvolvimento do indivíduo na
dimensão pessoal, profissional e social. Numa sociedade em constante mudança, a
Fundação Minerva apoiou a promoção, nas UL, de um vasto conjunto de iniciativas
destinadas à formação ao longo da vida, com o propósito de ir ao encontro das
necessidades e dos novos desafios do mercado de trabalho, possibilitando aos
profissionais responder de forma mais preparada e atualizada.

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
foram estruturados com o objetivo de promover uma oferta formativa avançada,
específica e diferenciada, permitindo proporcionar a aquisição de conhecimentos e
competências adaptadas às exigências atuais das organizações e do mercado de
trabalho.

Fizeram parte da oferta formativa não conferente de grau, no ano letivo de
2017/2018, os cursos que a seguir se discriminam:

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
• Master em Direito dos Contratos
• Master em Direito Público da Economia
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• Master em Internacionalização das Empresas
• Master em Moderna Regulação Financeira
• Master em Segurança Internacional e Globalização
• Pós-Graduação em Auditoria e Gestão do Risco
• Pós-Graduação em Design, Sustentabilidade e Inovação Social
• Pós-Graduação em Direito Registral e Notarial
• Pós-Graduação em Gestão das Finanças Públicas
• Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde
• Pós-Graduação em Gerontologia
• Pós-Graduação em Intervenção com Crianças e Jovens com Necessidades de Saúde
e Educação Especiais
• Pós-Graduação em Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
• Especialização em Como Investir em Bolsa
• Especialização em Desafios da Responsabilidade Civil
• Especialização em Desenho Técnico em Arquitetura e Design
• Curso de Preparação para o Concurso de Acesso à Carreira de Auditor de Justiça

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Análise de dados com SPSS - iniciação
• Avaliação da inteligência para crianças tendo como utilização a escala de Wechsler
para crianças (WISC-III)
• Bateria para não bateristas
• Desenho técnico em arquitetura e design
• Doença crónica na adolescência
• Estratégia e inovação em Lisboa: lançamento e reinvenção de negócios. Esta é a
hora!
• Harmonia de Jazz ao piano para músicos não pianistas
• Introdução ao Bebop
• Introdução à tecnologia blockchain e às criptomoedas
• Eça de Queirós: o homem e o artista
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• Français juridique
• Job Advisor - Programa individual de gestão de carreira
• Língua francesa I (iniciação)
• Língua francesa II (intermédio)
• Promoção de uma parentalidade positiva
• Português língua não materna
• Técnicas de apresentação: falar em público
• Terrorismo jihadista contemporâneo

1.2.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:
• Master em Marketing Management
• Master em Ciências Criminais
• Master em Política Internacional
• Master em Contratos
• Master Economia, Regulação e Comércio Mundial
• MBA Executivo
• Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde
• Pós-Graduação em Design de Produto e Competitividade Industrial
• Pós-Graduação em Design Comercial e Visual Merchandising
• Pós-Graduação em Avaliação Psicológica Forense
• Pós-Graduação em Direito do Trabalho
• Pós-Graduação em Fiscalidade
• Pós-Graduação em Direito Registral e Notarial

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Direito da Propriedade Industrial
• Direitos de Autor e Direitos Conexos
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• Finanças para Juristas
• Contabilidade para Juristas - Fiscalidade e Registos Contabilísticos
• Direito da Contratação Pública - O Novo Código dos Contratos Públicos
• Os Documentos e a Contabilidade
• Coaching Diferenciador para Arquitetos
• Coaching Diferenciador para Designers
• Tendências em Reabilitação Arquitetónica e Urbana

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

Cursos de Master, Pós-Graduação, Especialização e de Preparação:
• Master em Economia, Regulação e Comércio Mundial
• Master em Energia e Sustentabilidade
• Master em Operações e Sistemas de Produção
• Master em Marketing Management
• MBA Executivo
• Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde
• Pós-Graduação em Design Comercial e Visual Merchandising
• Pós-Graduação em Design de Produto e Competitividade Industrial
• Pós-Graduação em Fiscalidade
• Especialização em Ferramentas de Comunicação e Promoção Digital
• Especialização em Logística Internacional
• Curso de Preparação para o Exame de Acesso à OCC

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:
• Coaching Diferenciador para Arquitetos
• Coaching Diferenciador para Designers
• Tendências em Reabilitação Arquitetónica e Urbana
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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 UL 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 UL,
tem como objetivo coordenar as atividades de investigação e desenvolvimento (I&D)
realizadas no âmbito das referidas Universidades, concretizando a sua missão de
acordo com as seguintes atribuições específicas:
• Estimular a realização de atividades de I&D e promover a divulgação científica no
âmbito das UL;
• Coordenar as iniciativas desenvolvidas pelas Unidades de I&D das UL ou que
funcionem no seu âmbito;
• Acompanhar todas as atividades de I&D que se realizem no âmbito das UL;
• Concorrer para a obtenção de meios logísticos e financeiros necessários ao
desempenho das atividades de I&D;
• Promover a cooperação com outras instituições científicas nacionais e estrangeiras;
• Organizar e promover atividades de I&D bem como de divulgação científica que
tenham carácter pluridisciplinar.

1.3.1 Centros de Investigação das Universidades Lusíada

O ILID integra cerca de 424 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 dezembro de
2018
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Referência do Projeto: UID/DIR/04053/2016

CIPD – Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de dezembro 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
2018
Referência do Projeto: UID/AUR/04026/2013

COMEGI – Centro de Investigação em Organizações, Mercados e Gestão Industrial
Coordenador: Professor Doutor Luís Valadares Tavares
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de junho de 2016 a 31 de dezembro 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 dezembro 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 31 de dezembro de
2018
Referência do Projeto: UID/SOC/04624/2013
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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;
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.
• 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 “Mudança no envolvimento dos estudantes com a
sustentabilidade global ao longo do tempo: efeitos das características da escola e de
intervenções escolares”;
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira;
Período de financiamento por parte da FCT: 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro
de 2021;
Referência do Projeto: PTDC/CED-EDG/31615/2017.

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 revistas nacionais/estrangeiras com
referee

internacional;

edição/coordenação

outros
de

nacionais/internacionais;

artigos

em

revistas

nacionais/estrangeiras;

revistas;

atas/proceedings

patentes;

protótipos;

exposições/conferências/congressos/seminários, entre outros;
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em

congressos

organização

de

• 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 BI;
• Preenchimento e envio do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional
(IPCTN-2017) da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), dos
Centros de I&D das UL;
• Preparação e instrução dos processos relativos a todas as despesas efetuadas pelos
investigadores das Unidades e Projetos de I&D financiados;
• Elaboração de Relatórios de Execução Financeira (pedidos de pagamento) das
Unidades e Projetos de Investigação financiados pela FCT, com a prévia preparação
de toda a documentação;
• Atualização das Equipas de Investigação das Unidades de I&D financiadas pela FCT
com a confirmação individual por parte de todos os doutorados de como desejam
estar incluídos na Unidade, assim como a percentagem de tempo de dedicação à
investigação;
• Acompanhamento e participação no processo de avaliação dos Centros de
Investigação à FCT – Candidaturas à avaliação de Unidades de I&D 2017/2018.
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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 UL 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 2017/2018, a ULE continuou a apoiar o 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.
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), tendo em conta os critérios de qualidade e de
revisão dos textos a publicar.

Entre setembro de 2017 e agosto de 2018 foram editadas as seguintes publicações:
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MONOGRAFIAS
CAPA

TÍTULO
[Coordenação]
Ana Sofia da Silva Gomes
[Título]
Direitos das crianças: novos regimes nacionais e direito transnacional
[ISBN]
978-989-640-200-6
[Autor]
Alcides Vieira Costa
[Título]
Gestão do desporto: o movimento olímpico, o amadorismo e a
profissionalização dos atletas nos Jogos Olímpicos
[ISBN]
978-989-640-205-1
[Autor]
Joel Silva Ferreira Mata
[Título]
Lições de história da cultura portuguesa
[ISBN]
978-989-640-203-7
[Autor]
José Manuel Rosendo
[Título]
Primavera árabe: ascensão e queda da Irmandade Muçulmana no Egipto:
de 11 de fevereiro de 2011 a 14 de agosto de 2013
[ISBN]
978-989-640-201-3
[Coordenação]
Manuel Pires, Rita Calçada Pires
[Título]
Questões controversas em direito fiscal
[ISBN]
978-989-640-206-8
[Editor]
José Francisco Lynce Zagallo Pavia
[Título]
Studies on international relations and security
[ISBN]
978-989-640-207-5
[Autor]
Manuel Monteiro
[Título]
Tópicos sobre as ideias políticas no Ocidente e a sua história: da "antiga"
Grécia ao pensamento cristão na Idade Média (2.ª reimpressão)
[ISBN]
978-989-640-198-6
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[Autor]
Joel Silva Ferreira Mata
[Título]
A visitação do mestre D. Jorge ao Mosteiro de Santos da Ordem de
Santiago e ao seu património (1513-1514)
[ISBN]
978-989-640-198-6

REVISTAS
CAPA

TÍTULO
[Diretora]

Maria Júlia Faria Cardoso
[Título]

Intervenção social, n. 47-48 (2016)
[ISSN]
0874-1611
[Diretor]

José Artur Anes Duarte Nogueira
[Título]

Lusíada. Direito, n. 16 (2016)
[ISSN]
2182-4118
[Diretor]

António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
[Título]

Lusíada. Economia & Empresa, n. 24 (2018)
[ISSN]
1647-4120
[Diretor]

António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
[Título]

Lusíada. Economia & Empresa, n. 23 (2017)
[ISSN]
1647-4120
[Diretora]

Tânia Gaspar
[Título]

Revista de psicologia da criança e do adolescente, v. 8, n. 1 (2017)
[ISSN]
1647-4120
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No âmbito do desenvolvimento das políticas de acesso aberto, a ULE disponibilizou as
revistas

em

formato

eletrónico

(http://revistas.lis.ulusiada.pt)

e

através

do

do

Repositório

sítio
das

web

Revistas

Lusíada

Universidades

Lusíada

página

Internet

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

A

Universidade

Lusíada

Editora

mantém

a

na

(http://editora.lis.ulusiada.pt) onde são apresentadas as novidades editoriais e a
totalidade do seu catálogo (livros, revistas, sumários, entre outros), permitindo a todos
os interessados fazer as suas encomendas online.
A aposta na política de realização de sessões de lançamento de novas edições, com a
presença dos autores e convidados, manteve os bons resultados ao nível da divulgação
e das vendas.

De referir, ainda, a participação na Feira do Livro do Porto, de 1 a 17 de setembro de
2017, nos Jardins do Palácio de Cristal (Pavilhão 8), da responsabilidade da Câmara
Municipal do Porto, e na 88.ª Feira do Livro de Lisboa que se realizou de 25 de maio a
13 de junho de 2018, no Parque Eduardo VII (Pavilhão C11), com a organização da
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

Stand da Universidade Lusíada na Feira do Livro do Porto.
Dr.ª Sónia Pinto.
(Fotografia de Olinda Martins, 2017)
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Stand da Universidade Lusíada na Feira do Livro de Lisboa.
Visita do Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, ao stand da Universidade Lusíada Editora.
(Fotografia de Jorge Carvalho, 2018)

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, continuando a reforçar, por isso, 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;

── 29 ──

• Arquivo e Biblioteca do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa;
• 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;
• Revistas Lusíada;
• Serviço de Catalogação na Publicação.

2.2.1 Aquisição de Publicações

Durante o período em referência, a Fundação Minerva adquiriu para as suas
bibliotecas cerca de 630 títulos monográficos e 13 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. Para o efeito,
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foram adotados como principais instrumentos de trabalho os seguintes documentos
elaborados pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas:
• Relatório de Avaliação da Documentação Acumulada (RADA);
• Portaria de Gestão de Documentos;
• Tabela de seleção;
• Modelo de auto de entrega;
• Modelo de guia de remessa de documentos;
• Modelo de auto de eliminação;
• Plano de classificação comum.

Foram, ainda, identificadas duas séries documentais com cerca de 450.000 folhas, para
dar início ao processo de desmaterialização da documentação acumulada.

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. Grande parte dos textos possui 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. Encontra-se, 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

83
720
1
Total

804

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
548 documentos.

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
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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 Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa que
reunirá os documentos produzidos pelo ISSSL, desde a sua fundação, em 1935, até ao
ano em que foi integrado na Universidade Lusíada como unidade orgânica 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 Instituto Superior de Serviço Social, 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 4.591 documentos.
Neste acervo, destaca-se a coleção de monografias sociais, familiares e de instituições,
realizadas entre 1936 e 1972 pelos estudantes do Instituto. Estas monografias
registam, exaustivamente, a vida de instituições e da população nas aldeias, vilas e
cidades de Portugal. Neste momento, as 455 monografias existentes 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 Universidades
Lusíada, 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

Quantidade
68.698
884
29
31
6
134.469
67
84
71
76.109
103
36
1.825
6.372
328

Analítico
Eletrónico
Material cartográfico
Material computador
Material gráfico
Monografia
Multimédia
Norma
Partitura musical
Periódico
Registo áudio
Registo magnético
Registo vídeo
Tese/dissertação
Teste psicológico
Total

289.112

2.2.6 Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON)

A Fundação Minerva continua associada à Biblioteca do Conhecimento Online (B-ON),
recurso fundamental na estratégia de apoio à Investigação Científica, permitindo aos
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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, que pela sua riqueza,
especificidade ou características únicas, merecem ser descritas e analisadas de forma
mais cuidada, continuámos no ano transato, o processo de disponibilização destes
documentos, sendo que neste momento estão tratados (medidas de preservação e
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 Invest. e Desenv. em Engenharia e Gestão Industrial
Centro Lusíada de Investigação em Política Internacional e Segurança
Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social
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
Total
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Quantidade
522
1.673
825
1.059
536
1.418
4.566
760
206
94
42
18
300
75
139
196
38
20
12.487

2.2.8 Convénios, Acordos e Protocolos

O Serviço de Convénios, Acordos e Protocolos elaborou 23 minutas de convénios com
as seguintes instituições:
Instituição
Ajuda de Mãe
Associação Juvenil para o Desenvolvimento (AJUDE)
Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT21)
Biblioteca da Universidad Cardenal Herrera (Valencia, Espanha)
Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores
Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
Delegação de Amadora da Cruz Vermelha Portuguesa
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Fundação Atena / Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe
Fundação COI
Governo Regional do Príncipe
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
Hospital SOERAD
Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém
Osaka City University
Santa Casa da Misericórdia de Almada

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

Quantidade

Agência Abreu
Alberto Reaes Pinto
António dos Santos Justo
António Jorge Duarte Rebelo de Sousa
António Nuno Sousa Nogueira Andresen Portela
APICCAPPS
Associação das Universidades de Língua Portuguesa
Autoridade da Concorrência
Bárbara de Sousa Miranda Correia Abrantes
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4
1
9
1
35
22
2
15
21

Capelania
Carlos Humberto Mateus de Sousa Bártolo
Carlos Manuel Jesus Santos
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente
Centro de Informação Europeia Jacques Delors
CIAUD - Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa
Domingos Antunes Valente
Doutora Maria Cristina Fernanda Rodrigues
Editora Verso da História
Eduardo Alberto Nogueira Lobo de Alarcão e Silva
Enor – Elevação e Equipamento Industriais Lda.
ESAD arte + design
Fernando Bacelar de Azevedo
Fernando Manuel Domingues Hipólito
Flávia Noversa Loureiro
Francisco Manuel Carvalho Pinto Fernandes
Fundação Eng. António de Almeida
Instituto Nacional de Estatística
Joana Guerreiro Borges Machado
João António Valente Torrão
João Luís Gonçalves
João Marques Martins
João Paulo Rapagão
Jorge Ferreira da Costa Ortiga
José Alberto Rodríguez Lorenzo González
José Francisco de Faria Costa
José Manuel Carvalho Baião
Juanita Eslava-Mejía
Lúcio Miguel Teixeira Correia
Manuel Fernando da Silva Monteiro
Maria da Conceição de Medina Chitas de Brito Lopes
Maria Leonor Morgado Ferrão de Oliveira
Maria Manuela Marques Faia Correia
Maria Margarida Vaz Aires Martins
Massimo Cavalli
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
Núcleo Documental de Nuno Miguel de Brito Lopes
Observatório da Deficiência e Direitos Humanos
Paula Cristina Salgado Vieira
Universidade Católica Editora
Total
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4
2
1
20
2
2
1
2
8
9
1
16
15
1
1
4
12
35
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
35
1
40
84
4
1
178
2
1
1
614

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
ensino-aprendizagem 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;

No período de referência, foram feitas cerca de 25 sessões.

2.2.11 Newsletter da Universidade Lusíada

A difusão e divulgação dos eventos desenvolvidos na Universidade Lusíada ou que
impliquem elementos associados a esta, tem sido uma prioridade na comunicação
desta Instituição, mostrando-se assim mais dinâmica e aberta à sociedade. Nesse
sentido, foram elaboradas 226 notícias, publicadas na Newsletter da Universidade e
partilhadas nas redes sociais.
Mês

Quantidade

setembro 2017
outubro 2017
novembro 2017

27
21
21
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dezembro 2017
janeiro 2018
fevereiro 2018
março 2018
abril 2018
maio 2018
junho 2018
julho 2018
agosto 2018

17
26
23
21
13
7
22
22
6
Total

226

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.

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.
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Página inicial do Portal de Joaquim Paço d’Arcos.

2.2.15 Portal do Conhecimento

O Portal do Conhecimento (http://pdc.lis.ulusiada.pt) continua a ser desenvolvido
enquanto estrutura de apoio aos Serviços de Informação, Documentação e Internet da
Universidade Lusíada e 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 e consultas de documentos;
• 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.
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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.
No ano letivo transato, foram desenvolvidas 382 páginas web, distribuídas no ano da
seguinte forma:
Mês

Quantidade

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

17
36
39
32
27
46
48
33
68
24
11
1
Total
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382

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.

No último ano letivo, a partilha de notícias, páginas web e imagens, entre outras,
nestas redes sociais atingiu cerca de 6.080 posts sobre as atividades da Universidade
Lusíada.

2.2.18 Repositório das Universidades Lusíada (RUL)

Em 2017, foi feita a implementação do DSpace 5.6 (com add-ons RCAAP) 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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O Repositório das Universidades Lusíada, à data, integra os seguintes objetos digitais:

Tipo de documento

Quantidade

Artigo
Dissertação de licenciatura
Livro
Parte de livro
Documento de conferência
Texto de periódico
Tese de doutoramento
Dissertação de mestrado
Outros
Relatório

1.117
6
4
13
4
2
58
2.023
785
7
Total

4.019

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, que reportam a 1985, sendo que no ano transato foram
disponibilizados 5 fascículos novos e 56 artigos.
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2.2.20 Serviço de Catalogação na Publicação (CIP)

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

No período de referência foram elaboradas 96 fichas CIP.

2.3 Atividades Culturais

A Cultura encontra um lugar de destaque nas finalidades estatutárias da Fundação
Minerva. 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, entre outros, 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 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.
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Registem-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
• 20 de setembro de 2017 - Dia Tunante
• 28 de setembro de 2017 - Operação STOP
• 29 de setembro a 1 de outubro de 2017 - Retiro Lusitana
• 27 de outubro de 2017 - II Encontro de Tunas
• 29 de outubro de 2017 - Atuação em Cascais
• 11 de novembro de 2017 - Atuação num aniversário
• 15 de dezembro de 2017 - Atuação na Festa de Natal da Escola Secundária Marquês
de Pombal
• 22 de fevereiro de 2018 - Rally Tascas Lusitana
• 23 a 25 de fevereiro de 2018 - Retiro Lusitana
• 16 e 17 de março de 2018 - Festival XVII Capa e Saia – Évora
o Melhor Pandeireta
• 23 e 24 de março de 2018 - Festival VI Lusitana
o Melhor Pandeireta
o Melhor Solista
o Melhor Porta-Estandarte
• 20 e 21 de abril de 2018 - Festival VI Vai Rapariga – Lisboa
• 26 de maio de 2018 - Bênção das Fitas
• 8 e 9 de junho de 2018 - Festival VIII Sal & Fonia – Rio Maior
o Melhor Pandeireta
o Melhor Serenata
o Melhor Porta-Estandarte
o Melhor Tuna
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Luz&Tuna - Tuna Masculina da Universidade Lusíada de Lisboa
• 28 de setembro de 2017 - Operação Polícia Segura
• 14 de outubro de 2017 - PortusCalle 17 - Porto
o Melhor Solista
• 27 de outubro de 2017 - II Encontro de Tunas da ULL
• 4 de novembro de 2017 - III FITU Cidade de Lamego
o Melhor Instrumental
o Melhor Pandeireta
o Melhor Tuna
• 7 de dezembro de 2017 - Atuação PRAVI
• 15 de dezembro de 2017 - Lar de Terceira Idade - Festa de Natal em Campolide
• 3 de março de 2018 - XIII Cidade Berço - Guimarães
o Melhor Porta-Estandarte
o Melhor Pandeireta
• 10 de março de 2018 - XV FITUFF - Figueira da Foz
o Segunda Melhor Tuna
o Melhor Pandeireta
• 16 de março de 2018 - FUTURÁLIA
• 17 de março de 2018 - XXVI Tágides - Almada
o Segunda Melhor Tuna
o Melhor Pandeireta
• 22 de março de 2018 - Evento PSP
• 24 de março de 2018 - VI Lusitana - Lisboa
• 7 de abril de 2018 - XXVIII FITUA - Aveiro
o Melhor Pandeireta
o Melhor Porta-Estandarte
o Melhor Solista
o Melhor Tuna
• 12 de abril de 2018 - Lusíada Open Day
• 21 de abril de 2018 - XIII Noites de Baco – Monte da Caparica
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o Melhor Pandeireta
o Melhor Porta-Estandarte
• 7 de maio de 2018 - Serenata a Lisboa
• 26 de maio de 2018 - Entrega de Diplomas da Universidade Lusíada

TAUL – P – Tuna Académica da Universidade Lusíada do Porto
• 11 maio - Exponor (feira empreendedorismo)
• 13 de março - Encontro de Tunas de Foz Côa Tunas
• 29/30 de setembro - XIII Barca Celi – Festival de Tunas de Barcelos
o Melhor Solista
• 2 de setembro - Festa do Leitão Águeda (angariação de fundos para a Cruz
Vermelha)
• 15 de setembro - LEONESA (angariação de fundos para os bombeiros do Porto)

TAUL- F - Tuna Académica da Universidade Lusíada de Famalicão
•

11 de novembro de 2017 – Encontro de Tunas no Magusto dos Bombeiros
Famalicenses
o Melhor Solista
o Melhor Instrumental
o Melhor Porta-Estandarte
o Tuna + Tuna

• 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de janeiro de 2018 – Atuação dos Reis em conjunto com a
Associação A.R.C.A de Vila Nova de Famalicão, pelos estabelecimentos comerciais e
população do Município
• 17 de fevereiro de 2018 – Atuação em Casamento – Quinta da Fonte – Vila Verde
• 17 de março de 2018 – Atuação na 2.ª Festa da Francesinha de São Pedro de Bairro
(Vila Nova de Famalicão)
• 14 de abril de 2018 – XI Festunas – Festival de Tunas de Felgueiras
o Melhor Solista
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o Melhor Instrumental
o Melhor Estandarte
o Melhor Tuna
• 4 de maio de 2018 – Monumental Serenata da Universidade Lusíada – Norte (Vila
Nova de Famalicão)
• 12 de maio de 2018 – Atuação em Casamento – Quinta da Poça – Barcelos
• 19 de maio de 2018 – Sessão Solene da Universidade Lusíada – Norte (Vila Nova de
Famalicão)
• 15 de junho de 2018 – Festa de Santo António do Louro (Vila Nova de Famalicão)

Tuna Feminina da Universidade Lusíada - Norte (Porto)
•

setembro 2017 - Atividades de receção aos caloiros

•

outubro 2017 - Atividades de receção aos caloiros

•

novembro 2017 - Atuação na Igreja de Ramalde e atuação em Salto - Montalegre

•

dezembro 2017 - Atuação no Colégio D. Dinis - Porto

•

fevereiro 2018 - Atuação Solidária no Lar da Santa Casa da Misericórdia

•

março

•

abril 2018 - Festival da Tuna Feminina do ISMAI

•

maio 2018 - Celebração do XXV Aniversário da TFULP; Missa Solene na Universidade

2018 - Qualifica- Exponor

Lusíada - Norte (Porto) e Sarau Cultural – FAP – Teatro Sá da Bandeira
•

junho 2018 - Festival de Tunas na Lixa

Para além destas, 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.
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A título de exemplo, enumeram-se alguns dos eventos que também estão
referenciados nas atividades complementares da formação académica e que
assumiram natureza inequivocamente cultural.
• Masterclass com Ramón Maschio A guitarra e o Tango: introdução ao estilo e
linguagem musical do Tango, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 4
de outubro de 2017.
• Ciclo de conferências e exposição Quinta Braamcamp (Barreiro): um património
para o desenvolvimento cultural e socioeconómico do século XXI, coordenado pela
Professora Doutora Arquiteta Maria de Fátima Silva, 18 e 19 de outubro de 2017.
• Masterclass com Carlos Bica O ouvido interior e o ouvido exterior, organizada pelo
Professor Doutor Massimo Cavalli, 26 de outubro de 2017.
• Masterclass com Ben van den Dungen Improvisation for all instruments, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 14 de novembro de 2017.
• Eric Ineke Aulas de bateria para os alunos de Jazz e Música Moderna, organizadas
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, nos dias 21, 22, 23, 24 de novembro de
2017.
• Masterclass com Eric Ineke Ensaio aberto do Trio Ineke / Pinheiro / Cavalli,
organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 22 de novembro de 2017.
• Masterclass com Eric Ineke O baterista norte-americano Tony Williams, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 23 de novembro de 2017.
• Masterclass com Anna Lundqvist e Martin Olsson YOKE: Interaction and innovation
– The minimalistic secrets, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 27 de
novembro de 2017.
• Masterclass com Rogério Botter Maio Música brasileira: secção rítmica e
interpretação melódica, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 6 de
dezembro de 2017.
• Concerto de Natal - Jazz e Música Moderna, organizado pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 20 de dezembro de 2017.
• Cinema São Jorge exibe filme produzido pelo CITAD, no âmbito do Arquiteturas Film
Festival, organização da Trienal de Arquitetura de Lisboa, 10 de janeiro de 2018.
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• Masterclass com Randy Ingram e Drew Gress, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli e Mestre Bruno Santos, 30 de janeiro de 2018.
• Masterclass com David Binney, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli e
Mestre Bruno Santos, 9 de fevereiro de 2018.
• Exposição coletiva Rhythm of Distance – Propositions for the Repetition, com a
participação d’Os Espacialistas, de 17 de novembro de 2017 a 4 de março de 2018.
• Masterclass com Enrico Pieranunzi e Gabriele Mirabassi, organizada pelo Professor
Doutor Massimo Cavalli, com o apoio do Istituto Italiano di Cultura – Lisbona, 12 de
março de 2018.
• Masterclass (Per)cursos - Ser músico de jazz em Portugal, organizada pelo Professor
Doutor Massimo Cavalli, 21 de março de 2018.
• Alunos de Jazz da Lusíada atuam na 16.ª edição da Festa do Jazz, 24 de março de
2018.
• Masterclass Samba Meets Jazz, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli,
5 de abril de 2018.
• Masterclass com Marco Silvi Técnicas de leitura rápida para pianistas, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 23 de abril de 2018.
• Masterclass com George Colligan Trio, organizada pelo Professor Doutor Massimo
Cavalli, 3 de maio de 2018.
• André Charlier Aulas de bateria para os estudantes de Jazz e Música Moderna,
organizadas pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 16 de maio de 2018.
• Recitais de Jazz e Música Moderna – 2018, organizados pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 4 a 25 de maio de 2018.
• Benoît Sourisse Aulas de piano para os alunos de Jazz e Música Moderna,
organizadas pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 16 de maio de 2018.
• Masterclass Piano Jazz como instrumento acompanhador, organizada pelo
Professor Doutor Massimo Cavalli, 17 de maio de 2018.
• Masterclass European New Quintet – 2018, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 17 de maio de 2018.
• Masterclass com Pietro Tonolo Ritmo e melodia, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 24 de maio de 2018.
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• Lançamento do livro Pensar a excelência nas organizações sociais da Professora
Doutora Paula Vieira, organizado pelo Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar, 24
de maio de 2018.
• Gala de Desporto da Universidade Lusíada de Lisboa, organizada pelo Núcleo de
Estudantes de Gestão das Organizações Desportivas, 30 de maio de 2018.
• Lançamento de livro Primavera árabe, ascensão e queda da Irmandade Muçulmana
no Egipto de 11 de fevereiro a 14 de agosto de 2013, do Mestre José Manuel
Rosendo Rodrigues, organizado pela Universidade Lusíada Editora, 5 de junho de
2018.
• Combo de Jazz da Universidade Lusíada na Feira do Livro de Lisboa, coordenação do
Professor Doutor Massimo Cavalli, 6 de junho de 2018.
• Lançamento do livro Studies on International Relations and Security, com a
coordenação científica do Professor Doutor José Francisco Lynce Zagallo Pavia,
organizado pela Universidade Lusíada Editora, 7 de junho de 2018.
• Lançamento do livro Gestão do desporto: o movimento olímpico, o amadorismo e a
profissionalização dos atletas nos jogos olímpicos, da autoria do Professor Doutor
Alcides Vieira Costa, organizado pela Universidade Lusíada Editora, 11 de junho de
2018.
• 2018 IASJ Jazz Meeting, organizado pela International Association of Schools of Jazz,
University of Tartu - Viljandi Culture Academy, 2 a 7 de julho de 2018.
• Workshop Tadashi Kawamata & Os Espacialistas, produção do MAAT - Museu de
Arte, Arquitetura e Tecnologia, BoCA - Biennial of Contemporary Arts, Fundação EDP
e Universidade Lusíada, 28 a 31 de agosto de 2018.

Por fim, importa dar conta do projeto laboratorial de investigação teórica e prática das
ligações à Arte, Arquitetura e Educação que funciona no Campus universitário da
Universidade Lusíada de Lisboa, desde 2014, intitulado “OS ESPACIALISTAS”. Trata-se
de um projeto único do meio universitário nacional - e raro no contexto internacionalem que uma residência artística composta por licenciados, mestres e doutores em
Arquitetura (professores de Arquitetura e Arquitetos profissionais) em estreita
articulação com estudantes de Mestrado Integrado e de Doutoramento em
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Arquitetura e Design desenvolve uma atividade de permanente relacionamento e
interação da Arquitetura com outras áreas do saber, da criação e do conhecimento.

Workshop Tadashi Kawamata & Os Espacialistas

── 54 ──

── 55 ──

── 56 ──

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 algumas das principais neste relatório.

3.1 Universidade Lusíada de Lisboa
• Visita de estudo de estudantes da Tietgen Handelsgymansium / Tietgen Business
School (Odense, Dinamarca), organizada pela Dr.ª Maria Natália dos Santos Simões
de Oliveira e VEGA - Agência de Viagens e Turismo Internacional, 4 de setembro de
2017.
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• Cerimónia de tomada de posse dos diretores de Faculdade e de Instituto – 2017,
organizada pela Universidade Lusíada de Lisboa, 4 de setembro de 2017.

• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes, organizada pela Universidade Lusíada
de Lisboa, 4 de setembro a 3 de outubro de 2017.
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• Sessão de boas vindas aos novos estudantes: Intensive portuguese language and
culture course, 4 a 30 de setembro de 2017.

• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes: Licenciatura em Jazz e Música
Moderna: sessão de boas-vindas, organizada pelo Professor Doutor Massimo
Cavalli, 12 de setembro de 2017.
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• Sessão de boas-vindas aos Incoming Students, organizada pelo Gabinete de
Mobilidade Internacional, 13 de setembro de 2017.

• Sessão de boas-vindas aos novos estudantes, organizada pela Universidade Lusíada
de Lisboa, 20 de setembro de 2017.
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• Sessão de boas vindas aos novos estudantes: Programa de acolhimento da AAULL,
organizada pela Associação Académica da Universidade Lusíada de Lisboa, 12 a 21
de setembro de 2017.
• 11.º Congresso Nacional da Contratação Pública Eletrónica: os desafios do Código
dos Contratos Públicos, publicado no dia 31 de agosto pelo Decreto-Lei n.º 111B/2017, organizado pela Associação Portuguesa dos Mercados Públicos,
Observatório de Prospetiva da Engenharia e da Tecnologia, com o apoio do Centro
de Investigação em Organizações, Mercados e Competências (COMEC) da
Universidade Lusíada, 26 de setembro de 2017.
• Sessão de boas vindas aos novos estudantes: Universidade Segura: acção de
sensibilização da PSP junto dos Incoming Students, organizada pelo Gabinete de
Mobilidade Internacional, 27 de setembro de 2017.

── 61 ──

• Ciclo de workshops: Avaliação e intervenção do psicólogo em contexto clínico e da
saúde -#1: Instrumentos de avaliação psicológica, organizado pelo Gabinete de
Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e com o apoio do Núcleo de
Estudantes de Psicologia, 3 a 4 de outubro de 2017.
• Sessão de boas vindas aos novos estudantes: Apresentação do sistema de avaliação
aos Incoming Students, 3 de outubro 2017.
• Masterclass com Ramón Maschio: A guitarra e o Tango: introdução ao estilo e
linguagem musical do Tango, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 4
de outubro de 2017.

• Training seminar for European Documentation Centres, Brussels, organization by
European Commission, 5-6 October 2017.

── 62 ──

• Ciclo de workshops: Avaliação e intervenção do psicólogo em contexto clínico e da
saúde - #2: Elaboração de relatórios de avaliação e acompanhamento, organizado
pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e com o apoio
do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 12 de outubro de 2017.

• Ciclo de workshops: Avaliação e intervenção do psicólogo em contexto clínico e da
saúde - #3: Atitude na avaliação e intervenção terapêutica, organizado pelo
Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e com o apoio do
Núcleo de Estudantes de Psicologia, 13 de outubro de 2017.

• Ciclo de conferências e exposição: Quinta Braamcamp (Barreiro): um património
para o desenvolvimento cultural e socioeconómico do século XXI, coordenado pela

── 63 ──

Professora Doutora Arquiteta Maria de Fátima Silva Freire e Veiga, 18 e 19 de
outubro de 2017.

• Ciclo de workshops: Avaliação e intervenção do psicólogo em contexto clínico e da
saúde - #4: Role play e entrevista clínica, organizado pelo Gabinete de
Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e com apoio do Núcleo de
Estudantes de Psicologia, 18 de outubro de 2017.

── 64 ──

• Campanha de solidariedade: Recolha de bens para ajudar as vítimas dos incêndios,
organizada pelo Núcleo de Estudantes de Direito e pelo Núcleo de Tradição
Académica, 19 e 20 de outubro de 2017.

• Conferência WeAreNATO - Every day, NATO Allies work and train together to keep
our citizens safe, organizada pelo Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo
Pavia, 19 de outubro de 2017.

── 65 ──

• Ciclo de workshops: Avaliação e intervenção do psicólogo em contexto clínico e da
saúde - #5: Promoção de saúde e de competências pessoais e sociais, organizado
pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e com o apoio
do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 23 de outubro de 2017.

• Audição musical: Coro de Jazz, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli e
Meste Vasco Fabião Mendonça, 24 de outubro de 2017.

── 66 ──

• Masterclass com Carlos Bica: O ouvido interior e o ouvido exterior, organizada pelo
Professor Doutor Massimo Cavalli, 26 de outubro de 2017.

• Roadshoo: Lusíada nas escolas secundárias - Ano Lectivo de 2017-2018, organização
da Universidade Lusíada e da Associação Inspirar o Futuro, 30 de outubro de 2017 a
23 de fevereiro de 2018.

── 67 ──

• Palestra: É favor não mudar o mundo. A gerência agradece, organizada pelo
Professor Doutor Arquiteto Mário João Alves Chaves, 8 de novembro de 2017.

• Masterclass com Ben van den Dungen: Improvisation for all instruments, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 14 de novembro de 2017.

── 68 ──

• Eric Ineke: aulas de bateria para os estudantes de Jazz e Música Moderna,
organizadas pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, nos dias 21, 22, 23, 24 de
novembro de 2017.

• Masterclass com Eric Ineke: Ensaio aberto do Trio Ineke / Pinheiro / Cavalli,
organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 22 de novembro de 2017.

── 69 ──

• Masterclass com Eric Ineke: O baterista norte-americano Tony Williams, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 23 de novembro de 2017.

• Tomada de posse dos núcleos de estudantes de Engenharia Informática, Gestão de
Empresa, Psicologia e Relações Internacionais, organizada pela Universidade
Lusíada, 24 de novembro de 2017.

── 70 ──

• Masterclass com Anna Lundqvist e Martin Olsson – YOKE: Interaction and
innovation – The minimalistic secrets, organizada pelo Professor Doutor Massimo
Cavalli, 27 de novembro de 2017.

• Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade - #1: Comunicação, organizado
pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e pelo Núcleo
de Estudantes de Psicologia, 28 de novembro de 2017.

── 71 ──

• Conferência: Orçamento do Estado – 2018, organizada pelo Professor Doutor Mário
Caldeira Dias, com a presença da Doutora Teodora Cardoso, Presidente do Conselho
das Finanças Públicas, 29 de novembro de 2017.

• International conference: Managing International Migration in the EU and
Mediterranean Region, organizada pelo Professor Doutor José Francisco Lynce
Zagalo Pavia, 30 de novembro de 2017.

── 72 ──

• Palestra: O Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas - Passado, presente e
futuro, organizada pela Professora Doutora Margarida Salema d’Oliveira Martins, 6
de dezembro de 2017.
• Ciclo de conferências slowCITY: A substância das coisas, organizado pelo Professor
Doutor Arquiteto Victor Manuel Canedo Neves, 6 de dezembro de 2017.

• Masterclass com Rogério Botter Maio: Música brasileira: secção rítmica e
interpretação melódica, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 6 de
dezembro de 2017.

── 73 ──

• Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade - #2: Técnicas de comunicação e
treino assertivo, organizado pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e
Promoção de Saúde e pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia, 6 de dezembro de
2017.

• Seminar: ICT tools for higher education: new tools to teach more and better,
organizado pelo Professor Doutor Paulo Jorge Gonçalves Pinto, 7 de dezembro de
2017.

── 74 ──

• Visita da AASUL a Pampilhosa da Serra, organizada pela Associação de Ação Social
da Universidade Lusíada, 8 a 19 de dezembro de 2017, 23 a 25 de fevereiro de 2018
e de 20 a 22 de abril de 2018.
• 4.º Encontro de Psicogerontologia: demência, organizado pela Professora Doutora
Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pelo Professor Doutor Manuel Carlos do Rosário
Domingos, com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 12 de dezembro de
2017.

• I Jornadas ISSSL: temas críticos da intervenção social, organizadas pelo Professor
Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar e pelo Mestre Álvaro Jaime Gomes Cidrais, 13 de
dezembro de 2017.

── 75 ──

• Celebração da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria - 2017,
organizada pela Capelania da Universidade Lusíada de Lisboa, 13 de dezembro de
2017.

• Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade - #3: Assertividade em diferentes
contextos, organizado pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção
de Saúde e pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia, 13 de dezembro de 2017.

── 76 ──

• Masterclass com Rino Cirinnà: Fórmulas rítmicas aplicadas à improvisação musical,
organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 13 de dezembro de 2017.

• Conferência: O confronto de geopolíticas e geoestratégicas na disputa do Mar do
Sul da China, organizada pelo Professor Doutor Carlos César Lima da Silva Motta e
pelo Dr. Victor Alexandre Gonçalves Teixeira, 14 de dezembro de 2017.

── 77 ──

• Tomada de posse dos novos órgãos da Associação Académica da Universidade
Lusíada, organizada pela Associação Académica da Universidade Lusíada de Lisboa,
20 de dezembro de 2017.

• Masterclass com Randy Ingram e Drew Gress, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli e Mestre Bruni Santos, 30 de janeiro de 2018.

── 78 ──

• Visita de estudo à Embaixada Britânica, organizada pelo Professor Doutor Manuel
Fernando da Silva Monteiro e pelo Núcleo de Estudantes de Relações
Internacionais, com a colaboração do Professor Doutor João Paulo Santos de Castro
Fernandes, 7 de fevereiro de 2018.

• Visita de estudo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, organizada pelo Professor
Doutor Manuel Fernando da Silva Monteiro e pelo Núcleo de Estudantes de
Relações Internacionais, com a colaboração do Professor Doutor João Paulo Santos
de Castro Fernandes, 7 de fevereiro de 2018.
• Masterclass com David Binney, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli e
Mestre Bruno Santos, 9 de fevereiro de 2018.

── 79 ──

• Dia da Academia OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses, organizado pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela Dr.ª Edite Queiroz, 15 de
fevereiro de 2018.

• Sessão de esclarecimento: Direito de autor e direitos conexos, organizada pelo
Professor Doutor Massimo Cavalli e Fundação GDA, 21 de fevereiro de 2018.

── 80 ──

• OPP - Workshop em carreira #1: Definir objetivos profissionais, organizado pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela Dr.ª Edite Queiroz, 22 de
fevereiro de 2018.

• Unlimited Future: feira de ensino superior – 2018, organizada pela Universidade
Lusíada de Lisboa e pela a Associação Inspirar o Futuro, 22 de fevereiro de 2018.
• OPP - Workshop em carreira #2: Planeamento de carreira, CV, organizado pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela Dr.ª Edite Queiroz, 1 de
março de 2018.

── 81 ──

• Exposição colectiva Rhythm of Distance – Propositions for the Repetition, com a
participação d’Os Espacialistas, de 17 de novembro de 2017 a 4 de março de 2018.

• I Encontro de Psicologia Forense: estudo de casos, organizado pela Professora
Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pelo Professor Doutor Manuel Carlos do
Rosário Domingos, com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 6 de março
de 2018.
• 2.as Jornadas de Ideias Políticas, organizadas pelo Professor Dr. Ricardo Luís Leite
Pinto e pelo Professor Doutor Manuel Fernando da Silva Monteiro com o apoio do
Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais, 8 e 9 de março de 2018.
• OPP - Workshop em carreira #3: Marketing pessoal, organizado pela Professora
Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela Dr.ª Edite Queiroz, 8 de março de
2018.
• Masterclass com Enrico Pieranunzi e Gabriele Mirabassi, organizada pelo Professor
Doutor Massimo Cavalli, com o apoio do Istituto Italiano di Cultura – Lisbona, 12 de
março de 2018.

── 82 ──

• Lusíada na Futurália - Feira de Educação, Formação e Orientação Educativa,
organizada pela Dr.ª Natália Oliveira, de 14 a 17 de março de 2018.

• 3.º Seminário de Motricidade Humana: A observação do movimento humano em
educação física e treino desportivo, organizado pelo Professor Doutor Pedro
Augusto Cordeiro Sarmento, pelo Professor Doutor Alcides Vieira Costa e pela
Professora Doutora Helena Isabel Amaral Rocha, 15 de março de 2018.

── 83 ──

• OPP - Workshop em carreira #4: Treino da entrevista / Pitch, organizado pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela Dr.ª Edite Queiroz, 15 de
março de 2018.

• Aula aberta: O edifício estratégico da China e o dilema de segurança regional,
organizada pela Professora Doutora Patrícia Vitória Pichler Barreiros Daehnhardt,
20 de março de 2018.

── 84 ──

• Masterclass: (Per)cursos - Ser músico de jazz em Portugal, organizada pelo Professor
Doutor Massimo Cavalli, 21 de março de 2018.

• 2.ª Conferência: O futuro de um licenciado em Direito: as saídas profissionais em
testemunhos reais, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Direito, 22 de março
de 2018.

── 85 ──

• Palestra: Contra a violência no desporto, organizada pela Universidade Segura, 22
de março de 2018.

• VI Lusitana: Festival de tunas femininas da Universidade Lusíada de Lisboa: Noite de
Serenatas e 25 anos de história, organizado pela Lusitana - Tuna feminina da
Universidade Lusíada de Lisboa, 23 e 24 de março de 2018.

── 86 ──

• Alunos de Jazz da Lusíada atuam na 16.ª edição da Festa do Jazz, 24 de março de
2018.
• 2.as Jornadas ISSSL-UL: Intervenção do Serviço Social em situações de risco e
emergência, organizadas pelo Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar e pela
Professora Doutora Inácia Maria Cabrita Navalhas Moisés, 5 de abril de 2018.

• Masterclass: Samba Meets Jazz, organizada pelo Professor Doutor Massimo Cavalli,
5 de abril de 2018.

── 87 ──

• Lusíada Open Day – 2018, organizado pela Universidade Lusíada, 12 de abril de
2018.

• 2.º Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade: #1 – Comunicação,
organizado pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde e
com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 13 de abril de 2018.

── 88 ──

• Assinatura do contrato-programa plurianual de mecenato entre a Fundação
Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica / Universidades Lusíada e o
Banco Santander Totta, organizada pela Fundação Minerva - Cultura - Ensino e
Investigação Científica, Universidades Lusíada e Banco Santander Totta, 16 de abril
de 2018.

• 9.º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente:
Sustentabilidade e saúde mental | Sustainability and mental health, coordenado
pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, 18 e 19 de abril de 2018.

── 89 ──

• Masterclass com Marco Silvi: Técnicas de leitura rápida para pianistas, organizada
pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 23 de abril de 2018.

• Tomada de posse dos órgãos sociais da APESP - Triénio de 2018/2020, 24 de abril de
2018.

── 90 ──

• Portugal MUN 2018 - Model of United Nations da UL, organizado pelo Centro de
Estudos Políticos e Relações Internacionais, 24 de abril de 2018.

• 2.º Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade: #2 – Técnicas de comunicação
e treino assertivo, organizado pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e
Promoção de Saúde e com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 27 de
abril de 2018.

── 91 ──

• 22.as Jornadas Fiscais: Inspecção tributária e outras questões fiscais relevantes,
organizadas pelo Professor Doutor Manuel Pires e pela Professora Doutora Rita
Sofia Martins Calçada Pires, com o apoio do Centro de Estudos Jurídicos,
Económicos e Ambientais, 2 de maio de 2018.

• Aula aberta: Intervenção em saúde mental no Hospital Júlio de Matos, organizada
pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, pela Professora Doutora
Teresa Cristina da Cruz Fatela dos Santos e pelo Mestre Fábio Alexandre Botelho
Guedes, 2 de maio de 2018.

── 92 ──

• Masterclass com George Colligan Trio, organizada pelo Professor Doutor Massimo
Cavalli, 3 de maio de 2018.

• Aula aberta: Desenvolvimento sustentável em arquitetura, organizada pelo
Professor Doutor Arquiteto Alberto Cruz Reaes Pinto e pela Mestre Arquiteta Aline
Margarida Guerreiro Pinheiro Rodrigues Ortigão Delgado, 4 de maio de 2018.
• 2.º Ciclo de workshops: Comunicação e assertividade: #3 – Assertividade em
diferentes contextos, organizado pelo Gabinete de Aconselhamento Psicológico e
Promoção de Saúde e com o apoio do Núcleo de Estudantes de Psicologia, 4 de
maio de 2018.
• Tomada de posse dos núcleos de estudantes de Arquitetura, Direito, Gestão de
Recursos Humanos e LYATA, organizada pela Universidade Lusíada, 4 de maio de
2018.

── 93 ──

• Recitais de Jazz e Música Moderna – 2018, organizados pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 4 a 25 de maio de 2018.

• Seminário: Military intelligence, organizado pelo Centro de Estudos Políticos e
Relações Internacionais, 9 de maio de 2018.

── 94 ──

• Aula aberta: INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, organizada pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, pela Professora Doutora Teresa
Cristina da Cruz Fatela dos Santos e pelo Mestre Fábio Alexandre Botelho Guedes, 9
de maio de 2018.

• International conference: European Union Global Strategy and CSDP Missions,
coordenada pelo Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo Pavia, 10th May
2018.

── 95 ──

• André Charlier: aulas de bateria para os alunos de Jazz e Música Moderna,
organizadas pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 16 de maio de 2018.

• André Charlier: aulas de piano para os alunos de Jazz e Música Moderna,
organizadas pelo Professor Doutor Massimo Cavalli, 16 de maio de 2018.

── 96 ──

• NATO - EU Roundtable & Modelo NATO – OTAN, organizado pelo Dr. Davide Avison
Afonso, 17 de maio de 2018.

• Masterclass: Piano Jazz como instrumento acompanhador, organizada pelo
Professor Doutor Massimo Cavalli, 17 de maio de 2018.

── 97 ──

• Masterclass: European New Quintet – 2018, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 17 de maio de 2018.

• Workshop: Bitcoin, criptomoedas e blockchain, organizado pelo Professor Doutor
Mário Caldeira Dias com o apoio do Núcleo de Estudantes de Engenharia
Informática, 17 de maio de 2018.

── 98 ──

• Conferência: Curricula Vitae e LinkedIn: como fazê-los e o que as empresas
pretendem, organizada pelo Presidente do Núcleo de Estudantes de Gestão, Filipe
Viana de Carvalho Luz Campina, 23 de maio de 2018.
• Masterclass com Pietro Tonolo: Ritmo e melodia, organizada pelo Professor Doutor
Massimo Cavalli, 24 de maio de 2018.
• Lançamento do livro: Pensar a excelência nas organizações sociais, da Professora
Doutora Paula Vieira, organizado pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa,
24 de maio de 2018.
• 11.º Encontro Internacional de Musicoterapia: musicoterapia e desenvolvimento
humano, organizado pela Professora Doutora Teresa Paula Rodrigues de Oliveira
Leite Maurer e pela Mestre Ana Daniela Carreira Cordeiro Esperança, 26 de maio de
2018.

── 99 ──

• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Musicoterapia, organizado pela
Professora Doutora Teresa Paula Rodrigues de Oliveira Leite Maurer, 26 de maio de
2018.

• Bênção dos finalistas - 2018, organizada pela Associação Académica da
Universidade Lusíada de Lisboa, 26 de maio de 2018.

── 100 ──

• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Design e Mestrado em Design do
Produto, organizado pelo Professor Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio, 28 de
maio de 2018.
• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Direito, organizado pela Professora
Doutora Maria Eduarda de Almeida Azevedo, 28 de maio de 2018.
• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Psicologia Clínica, organizado pela
Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos, 29 de maio de 2018.
• 7.º Encontro anual de estágios do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação,
organizado pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos Santos e pela
Professora Doutora Túlia Rute Maia Cabrita, 29 de maio de 2018.
• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Gerontologia Social, organizado pelo
Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar, 29 de maio de 2018.
• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Economia da Empresa, Mestrado em
Gestão, Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional,
organizado pelo Professor Doutor Mário Caldeira Dias, 29 de maio de 2018.
• Lusíada Open Day - 2.º Ciclo: Mestrado em Comunicação Multimédia, Mestrado em
Segurança e Justiça e Mestrado em Relações Internacionais, organizado pelo
Professor Doutor Carlos César Lima da Silva Motta, 29 de maio de 2018.
• Gala de Desporto da Universidade Lusíada de Lisboa, organizada pelo Núcleo de
Estudantes de Gestão das Organizações Desportivas, 30 de maio de 2018.

── 101 ──

• 1.º Encontro Nacional do Centro de Investigação em Organizações, Mercados e
Gestão Industrial (COMEGI), organizado pelo Professor Doutor Luís Valadares
Tavares, com o apoio do Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 4 de junho de
2018.

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa, participação organizada pela Universidade Lusíada
Editora, 25 de maio a 13 de junho de 2018.

── 102 ──

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa - Lançamento do livro: Primavera árabe, ascensão e
queda da Irmandade Muçulmana no Egipto de 11 de fevereiro a 14 de agosto de
2013, do Mestre José Manuel Rosendo Rodrigues, organizado pela Universidade
Lusíada Editora, 5 de junho de 2018.

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa - Combo de Jazz da Universidade Lusíada na Feira do
Livro de Lisboa, coordenação do Professor Doutor Massimo Cavalli, 6 de junho de
2018.

── 103 ──

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa - Lançamento do livro: Studies on International
Relations and Security, editor científico, Professor Doutor José Francisco Lynce
Zagallo Pavia, organizado pela Universidade Lusíada Editora, 7 de junho de 2018.

• 88.ª Feira do Livro de Lisboa - Lançamento do livro: Gestão do desporto: o
movimento olímpico, o amadorismo e a profissionalização dos atletas nos jogos
olímpicos, do Professor Doutor Alcides Vieira Costa, organizado pela Universidade
Lusíada Editora, 11 de junho de 2018.

── 104 ──

• Curso: Protocolo TRI clínico para crianças e adolescentes: abordagem cognitivocomportamental, organizado pela Professora Doutora Tânia Gaspar Sintra dos
Santos, Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde, 18 e 25 de
junho de 2018.

• Sessão Solene de entrega de cartas de curso aos diplomados no ano letivo de
2016/2017, organizada pela Universidade Lusíada de Lisboa, 30 de junho de 2018.

── 105 ──

• 2018 IASJ Jazz Meeting, organizado pela International Association of Schools of Jazz,
University of Tartu - Viljandi Culture Academy, 2 a 7 de julho de 2018.
• COMEGI colaborou no projeto MyMachine, sob a coordenação do Professor Doutor
Pedro Reis Gomes, julho de 2018.

• Workshop com Tadashi Kawamata & Os Espacialistas, produção do MAAT - Museu
de Arte Arquitetura e Tecnologia, BoCA - Biennial of Contemporary Arts, Fundação
EDP e Universidade Lusíada, 28 a 31 de agosto de 2018.

── 106 ──

3.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)
• Universidade Lusíada Editora na Feira do Livro do Porto 2017, nos Jardins do Palácio
de Cristal, 1 a 17 de setembro de 2017.

• Tomada de Posse dos Diretores das Faculdades e de Instituto da Universidade
Lusíada – Norte para o ano letivo 2017/2018, 7 de setembro de 2017.

── 107 ──

• Apresentação de Livros e Sessão de Autógrafos no stand da Universidade Lusíada
Editora, com a Professora Doutora Paula Rodrigues, docente da Universidade
Lusíada – Norte, dia 16 de setembro de 2017.

• Sessão de Acolhimento dos Novos Estudantes da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 21 de setembro de 2017.

── 108 ──

• Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, 28 de setembro a 10 de
outubro de 2017.

• Visita de Estudo dos Estudantes do 3º ano da Licenciatura de Design à 10ª
ExperimentaDesign, Bienal EXD’17 "BEFORE & BEYOND", organizada pelos
Professores Doutores Rui Alexandre, Benedita Camacho e Maria João Barbosa, 30
de setembro de 2017.

── 109 ──

• Aula Aberta com o Designer Guilherme Braga da Cruz, Diretor Criativo no
Departamento de Design e Desenvolvimento de Produto do gabinete DSarquitetos
e co-fundador e Diretor Criativo da Show me – design & art gallery, organizada
pelos Professores Doutores Rui Alexandre e Benedita Camacho, 3 de outubro de
2017.

• Aula Aberta com o Arquiteto João Paulo Rapagão, organizada pelos Professores
Doutores Rui Alexandre e Benedita Camacho, 9 de outubro de 2017.
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• Aula Aberta Os media e o sistema penal: o caso Lava-Jato, com o Professor Doutor
Marcus Alan Gomes, Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Criminologia de
Língua Portuguesa, Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Pará e Juiz
Federal em Belém do Pará, organizada pelo Professor Doutor Cândido da Agra, 11
de outubro de 2017.

• Visita de Estudo dos estudantes do 1º ano de Design ao Museu Nacional da
Imprensa, organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 19 de outubro de
2017.
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• Aula Aberta sobre Recursos, com a Desembargadora Dr.ª Amália Santos, organizada
pela Mestre Maria João Monteiro, 20 de outubro de 2017.
• Sessão de Abertura da Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde,
organizada pela Professora Doutora Flora Moura, 27 de outubro de 2017.
• Sessão de Abertura da Pós-Graduação em Direito Registral e Notarial, organizada
pelo Professor Doutor Fernando Torrão e pela Mestre Beatriz Fernandes, 2 de
novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Gestão de Equipas, com a Professora Doutora Cristina Cunha,
organizada pela Professora Doutora Flora Moura, 8 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre A Realidade da Psicologia no Contexto de Uma Escola TEIP, com a
Dr.ª Natália Santos, Psicóloga no Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra,
organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 15 de novembro de 2017.

• Visita de Estudo dos estudantes do 1º Ciclo de Estudos em Design à CEARTE –
Coimbra, organizada pelos Professores Doutores Maria João Barbosa, Benedita
Camacho, Estela Vieira e Rui Alexandre, 15 de novembro de 2017.

• Visita de Estudo dos Estudantes do 1º ciclo Estudos de Psicologia à Associação
Mamedense de Apoio Social (AMAS), para observação do Desenvolvimento de
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Crianças dos 4 meses aos 6 anos, organizada pela Professora Doutora Joana Cruz, 17
e 24 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre A Realidade da Psicologia na Doença Oncológica, com a Dr.ª
Eloísa Fernandes, Psicóloga na Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, organizada pela Professora Doutora Ana Meireles, 22 de
novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Democracia, Populismo e Autoritarismo na América Latina do
Século XXI, com o Professor Doutor Eduardo Viola, Professor Catedrático no
Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, organizada pela
Professora Doutora Joana Pereira, 23 de novembro de 2017.
• Sessão de Abertura da Pós-Graduação em Direito do Trabalho, organizada pelo
Professor Doutor António Moreira, 24 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Gestão do Local de Crime, com a Mestre Méria Carvalho,
Investigadora da Polícia Judiciária, organizada pelo Dr. Vítor Silva, 27 de novembro
de 2017.
• Workshop sobre Utilização do CITIUS, com a Mestre Maria João Monteiro,
organizado pelo NEDSULP, 28 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre A Psicologia em Contexto Empresarial, com a Dr.ª Renata
Brandão, Psicóloga na Critical Manufacturing, organizada pela Professora Doutora
Ana Meireles, 29 de novembro de 2017.
• Visita de Estudo dos estudantes do 1º Ciclo de Estudos em Design para assistir à
Conferência Design (In,And,For) Democracy, com Ezio Manzini – Aveiro, organizada
pela Professora Doutora Benedita Camacho, pelo Professor Doutor Rui Alexandre e
pelo Mestre António Nicolau, 29 de novembro de 2017.
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• Aula Aberta sobre Desenvolvimento Linguístico, com a Dr.ª Bruna Lima, Terapeuta
da Fala, organizada pela Professora Doutora Joana Cruz, 30 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre O Processo de Negociações do Brexit, com o Embaixador João
Vallera, Representante do Estado Português no Processo de Negociações sobre o
Brexit, organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 30 de novembro de
2017.
• Sessão de Tomada de Posse dos novos órgãos sociais dos Núcleos de Estudantes da
Universidade Lusíada - Norte (Porto), 30 de novembro de 2017.

• Aula Aberta sobre Avaliação do Risco de Reincidência Criminal, com a Professora
Doutora Teresa Braga, Investigadora, organizada pela Professora Doutora Olga
Cunha, 30 de novembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Biologia do Comportamento, com a Professora Doutora Carla
Sofia Cardoso, organizada pela Professora Doutora Inês Sousa Guedes, 4 de
dezembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Programa de Prevenção da Violência no Namoro em Contexto
Universitário, com membros da Associação Plano I, organizada pela Professora
Doutora Olga Cunha, 5 de dezembro de 2017.
• A Indústria Cerâmica e dos Sanitários no Porto - Visita de Estudo dos estudantes do
1º ciclo de Design ao departamento de cerâmica da EASR (Escola Artística Soares
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dos Reis), organizada pelos Professores Doutores Benedita Camacho e Rui
Alexandre, 5 de dezembro de 2017.
• Aula Aberta sobre A Psicologia em Contexto Comunitário, com o Dr. Randy Ferreira,
responsável pelo Serviço de Psicologia do Centro Comunitário de Mafamude, da
Delegação de V.N. Gaia da Cruz Vermelha Portuguesa, organizada pela Professora
Doutora Ana Meireles, 6 de dezembro de 2017.
• Visita de Estudo dos estudantes do 1º Ciclo de Estudos de Design ao MUDE - Museu
do Design e da Moda (Palácio dos Condes da Calheta) e MAAT - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia, Lisboa, organizada pelos Professores Doutores Benedita
Camacho, Paula Costa Soares e Rui Alexandre, 7 de dezembro de 2017.

• Aula Aberta sobre Apresentação da Legislação e Trabalho Efetuado pelas Comissões
de Toxicodependência, organizada pela Professora Doutora Lígia Ferros, 11 de
dezembro de 2017.
• Aula Aberta sobre A Psicologia em Contexto Prisional, com o Dr. Bruno Melo,
Psicólogo no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, organizada pela
Professora Doutora Ana Meireles, 12 de dezembro de 2017.
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• Conferência sobre O Brexit e as Relações Portugal / Reino Unido, com a
Embaixadora Kirsty Hayes, Embaixadora do Reino Unido em Portugal, organizada
pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 15 de dezembro de 2017.
• Aula Aberta sobre O Papel do Psicólogo na APAV, com a Dr.ª Marlene Fonseca,
Psicóloga na APAV, organizada pela Professora Doutora Olga Cunha, 21 de
dezembro de 2017.
• Aula Aberta sobre Instrumentos de avaliação Psicológica da ansiedade e da
depressão, com base na apresentação de dois casos clínicos, com a Professora
Doutora Marlene Sousa, organizada pela Professora Doutora Mariana Sousa, 11 de
janeiro de 2018.
• Sessão de Tomada de Posse dos órgãos sociais da Associação Académica da
Universidade Lusíada - Norte, 18 de janeiro de 2018.

• Sessão de Esclarecimento sobre Candidatura à mobilidade Estudantes Erasmus+
2018/2019, 2 de fevereiro de 2018.
• Visita de Estudo dos Estudantes de Relações Internacionais à Embaixada Britânica e
ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para encontros com a Embaixadora, Kirsty
Hayes, e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luis
Carneiro, organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 7 de fevereiro de
2018.
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• Visita de estudo dos Estudantes de Design à Verallia, na Figueira da Foz, 19 de
fevereiro de 2018.

• III Jornadas de Direito do Trabalho, com a participação, entre outros, dos
Professores Doutores António Garcia Pereira, António Monteiro Fernandes, António
Nunes de Carvalho, Catarina Carvalho, João leal Amado, Maria do Rosário Palma
Ramalho, Júlio Gomes, Regina Redinha, e Teresa Coelho Moreira, sob a
Coordenação Científica do Professor Doutor António José Moreira, organizadas pelo
Instituto Lusíada de Direito do Trabalho e pelo CEJEA, com o apoio da APODIT.
Presentes o Bastonário da Ordem dos Advogados, a Presidente da Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego e o Vice-Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, 20 de fevereiro de 2018.

• LusíadaMun 2018, simulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
organizada pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da Universidade
Lusíada – Norte (Porto), 20 a 22 de fevereiro de 2018.
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• Conferência As prioridades de Política para os Portugueses no Mundo, com o Senhor
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luis Carneiro,
organizada pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da Universidade
Lusíada – Norte (Porto), 21 de fevereiro de 2018.

• Jornadas Jurídicas de Direito Animal, organizadas pelo Observatório Nacional para a
Defesa dos Animais e Interesses Difusos (ONDAID), em parceria com a Faculdade de
Direito da Universidade Lusíada - Norte (Porto), 22 de fevereiro de 2018.
• Academia OPP, organizada pelo Instituto de Psicologia e Ciências da Educação e
Ordem dos Psicólogos Portugueses, 26 de fevereiro de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Design à Fundação de Serralves: Exposição de
Álvaro Lapa, Mariza Mers e coleção da Fundação, 1 de março de 2018.
• Universidade Lusíada na QUALIFICA 2018 - Feira de Educação, Formação, Juventude
e Emprego, na Exponor, 1 a 4 de março de 2018.
• Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, 2 a 20 de março de 2018.
• Aula Aberta com o Professor Doutor José Fernando Gonçalves, subordinada ao
tema As capelas Mortuárias de Oliveira do Douro, 2 de março de 2018.
• Workshops de Promoção de Competências de Empregabilidade, 2, 9, 16 e 23 de
março de 2018.
• Visita de Estudo dos estudantes de Design à empresa Nautilus, 5 de março de 2018.
• Unlimited Future – Feira de Mestrados e Pós-Graduações, Palácio dos CTT, 8 de
março de 2018.
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• II Jornadas de Ideias Políticas, organizadas pelo Professor Dr. Ricardo Leite Pinto e
pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 8 e 9 de março de 2018.

• Aula de exterior para os estudantes de Arquitetura II, nas conferências da Casa da
Arquitetura em Matosinhos, subordinadas ao tema Poder Arquitetura, organizada
pelo Professor Doutor Ricardo Vieira de Melo, 9 de março de 2018.
• Visita de Estudo à empresa Cartonagem Trindade, em São João da Madeira,
organizada pelo Mestre António Nicolau e pelo Professor Doutor Rui Alexandre, 14
de março de 2018.
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• Visita de estudo ao Museu Nacional Soares dos Reis, com visita guiada à exposição
José de Almada Negreiros: desenho em movimento, organizada pela Professora
Doutora Raquel Antunes, 15 de março de 2018.

• XX Congresso Internacional e XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano
(Homenagem ao Professor Doutor António Martins da Cruz), subordinado ao tema
A Locatio-Conductio. Influência nos Direitos Atuais, organizado pela Faculdade de
Direito da Universidade Lusíada – Norte (Porto), por deliberação da Asociación
Iberoamericana de Derecho Romano, 21 a 23 de março de 2018.
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• Aula de exterior ao Bairro da Bouça – Porto, guiada pelo Arquiteto António
Madureira, coautor do projeto juntamente com Álvaro Siza, organizado pelo
Professor Doutor Ricardo Vieira de Melo, 22 de março de 2018.
• Seminário Luso – (sul)Americano de Criminologia: Governança, Corrupção e Fragility
States, organizado pela Faculdade de Direito e Associação Internacional de
Criminologia de Língua Portuguesa – AICLP, 23 de março de 2018.

• Aula Aberta Testemunho de um ex-recluso – visão comparativa, no âmbito da
unidade curricular de Direitos e Sistemas Penitenciários, com os convidados Dr.
António Moreno, departamento jurídico do EP Paços de Ferreira, Guarda Fábio
Ramos, GNR Lourosa e Francisco Moreira, ex-recluso, organizada pela Mestre Ana
Raquel Conceição, 4 de abril de 2018.
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• 1ª Edição da Feira de Emprego Lusíada Brighter Future Lusíada, organizada pelo
Núcleo de Estudantes de Ciências da Economia e da Empresa, 9 e 10 de abril de
2018.
• Visita de estudo à Unicer e Casa da Cerveja, dos estudantes do 3º ano de Psicologia,
organizada pela Professora Doutora Isabel Torres, 11 de abril de 2018.

• Conferência sobre A Água e as Relações Internacionais, organizada pelo Professor
Doutor Manuel Monteiro e pela Professora Doutora Joana Pereira, 11 de abril de
2018.
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• Visita de estudo dos estudantes de Design às empresas Corticeira Amorim e Kayia,
13 de abril de 2018.
• Aula aberta com o Eng. Ricardo Costa, CEO da BC – Bernardo Costa e diplomado
pela Universidade Lusíada, organizada pela Professora Doutora Isabel Torres, 17 de
abril de 2018.

• Lusíada Open Day, 18 de abril de 2018.
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• Conferência O Estado Atual da União Europeia, organizada pela Faculdade de
Direito – Curso de Relações Internacionais e Centro Lusíada de Investigação em
Política Internacional e Segurança (CLIPIS), com a presença da Secretária de Estado
dos Assuntos Europeus, e do deputado e líder do Grupo Parlamentar da Assembleia
da República sobre a Integração Europeia, 23 de abril de 2018.

• Jornadas da Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa – 2018 sob o tema
Carreiras e competências – da formação ao futuro profissional, 23 de abril de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Gestão de Empresa à empresa Hawort, 24 de
abril de 2018.

• Jornadas de Criminologia, 24 de abril de 2018.
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• Pesquisa de informação estatística, Biblioteca da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 26 de abril de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia à Casa de Repouso e clínica de
Reabilitação Sara Costa, 27 de abril de 2018.
• Aula aberta com o Dr. João Correia da Silva, Presidente da Caixa de Crédito Agrícola,
30 de abril de 2018.
• Aula exterior de ideias Políticas no Mundo Ocidental, na Sé de Braga, subordinada
ao tema A doutrina social na igreja, 2 de maio de 2018.

• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia à Escola EB 2/3 Dr. José Domingues
dos Santos, 3 de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia à Câmara Municipal de Matosinhos, 4
de maio de 2018.
• Visita de estudo a 4 casas em Marinhas (da autoria do Arquiteto Alfredo Viana de
Lima), em Ofir (do Arquiteto Alcino Soutinho), em Moledo do Minho (do Arquiteto
Álvaro Siza) e em Caminha (do Arquiteto Sérgio Fernandez) com os estudantes do
primeiro ano do curso de Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade
Lusíada - Norte (Porto), 5 de maio de 2018.
• Masterclass com o CEO da Mar Kayaks, Dr. Manuel Ramos, no âmbito do MBA
Executivo, 8 de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia à Escola EB 2/3 Dr. José Domingues
dos Santos, 10 de maio de 2018.
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• I Congresso Internacional sobre o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho
Desportivo, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada – Norte
(Porto) e Vida Económica, 10 de maio de 2018.

• Aula aberta no âmbito da unidade curricular de Marketing, do Mestrado em Gestão,
com a Dr.ª Isabel Barbieri Magalhães, da Pfiser, com o tema Gestão da relação com
os clientes, 14 de maio de 2018.
• Pesquisa de informação no portal B-On, Biblioteca da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 15 de maio de 2018.
• Palestra Economia portuguesa a crescer…e agora?, com os deputados Professora
Maria Luís Albuquerque e Dr. João Paulo Correia, 15 de maio de 2018.
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• Tertúlia A questão da Catalunha, com o Professor Dr. Ricardo Leite Pinto, 15 de
maio de 2018.
• Aula aberta no âmbito da unidade curricular de Criminologia, subordinada ao tema
Funções executivas, impulsividade e comportamento criminal violento, com a
Professora Doutora Ana Rita Cruz, 17 de maio de 2018.
• Aula aberta com o Dr. Fran Nuñez, 17 de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia ao Kastelo – São Mamede Infesta, 18
de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia à Associação de Respostas
Terapêuticas - ART, 18 de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Design à Corticeira Amorim, 10 de maio de 2018.
• VII Congresso Internacional de Intervenção Psicológica: Intervenção Psicológica com
Crianças e Adolescentes, 23 de maio de 2018.

• Aula aberta sobre Dados pessoais e direitos fundamentais, com o Professor Doutor
Bacelar Gouveia, 25 de maio de 2018.
• Visita de estudo dos estudantes de Psicologia ao Kastelo – São Mamede Infesta, 25
maio 2018.
• Aula aberta O impacto dos consumos, prevenir para quê? lecionada pelo Mestre
Filipe Saraiva, Psicólogo do Estabelecimento Prisional do Porto e autor do livro
Drogas, Conhecer para Prevenir, 28 de maio de 2018.
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• Design-Talks: conversas de Design, O Design do imaterial na sociedade do digital - a
forma em tempos de desmaterialização dos objetos com as oradoras Professora
Doutora Maria João Barbosa, pela Professora Doutora Paula Trigueiros e pela
Mestre Cristina Lousada, 28 de maio de 2018.

• Open Day Mestrados, com um ciclo de Palestras, nas mais variadas áreas científicas,
dedicado à oferta formativa de 2º ciclo, com o objetivo de informar, esclarecer e
transmitir aos estudantes, aos finalistas e aos recém-licenciados os contextos de
formação e desenvolvimento dos Mestrados ministrados na Universidade LusíadaNorte (Porto), 28 a 30 de maio de 2018.
• Archi-Talhs: conversas de Arquitetura, Arquitetura Pós Catástrofe: pela resiliência
social, com os oradores Professor Doutor Bruno Marques, Mestre Daniel Félix e
Mestre Luís Guimarães, 30 de maio de 2018.
• Doutoramento Honoris Causa de S. Exa Rev.ma o Senhor D. Ximenes Belo, 7 de
junho de 2018.
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• Encontro sobre Saídas Profissionais na área de Direito, com os oradores Dr.
Guilherme Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Joel Timóteo, Juíz
de Direito, Dr. Rogério Osório, Procurador Adjunto e Mestre Ana Raquel Conceição,
docente da Universidade Lusíada – Norte (Porto) e Advogada e como moderador o
Professor Doutor Fernando Torrão, Diretor da Faculdade de Direito, organizado pela
Faculdade de Direito, 12 de junho de 2018.
• Visita de Estudo ao Parlamento Europeu de um grupo de estudantes de Relações
Internacionais, organizado pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, 24 a 26 de
junho de 2018.

• 2018 AMS World Marketing Congress, organizado pela Faculdade de Ciências da
Economia e de Empresa, com cerca de 450 participantes de mais de 50 países, 27 a
29 de junho de 2018.
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3.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
• Sessão de Acolhimento aos novos estudantes, 21 de setembro de 2017.

• Noite Europeia dos Investigadores, Professor Doutor Pedro Reis foi o investigador
responsável pela experiência interativa e demonstração da atividade Revolução
industrial: rumo a fábricas inteligentes, 29 de setembro de 2017.
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• Exposição de Design“Dar + Design” Conventinho de Contumil, no Porto, Exposição
de trabalhos dos estudantes do 1.º ano da licenciatura em Design, setembro de
2017.
• Aula Aberta Gestão de Operações, Dr. Vítor Melo, Diretor de Produção da Gewiss
Portugal, Mestrados em Gestão de Operações e Engenharia e Gestão Industrial,
organizada pela Professora Doutora Ângela Silva, 28 de novembro de 2017.
• Semana da Ciência e Tecnologia 2017, visitas dos alunos dos 11º e 12º anos de
escolaridades aos laboratórios da Universidade, Faculdade de Engenharias e
Tecnologias, de 20 a 26 de novembro de 2017.

• Ação de Formação - Portal do INE: Pesquisa de Informação Estatística, formadora
Dr.ª Olinda Martins, Coordenadora da Divisão de Documentação e Informação da
Universidade Lusíada – Norte, 29 de novembro de 2017.
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• Tomada de Posse os Novos Órgãos Estatuários dos Núcleos de Estudantes das
Faculdades de Arquitetura e Artes, Ciências da Economia e da Empresa e
Engenharias e Tecnologias, para o ano letivo 2017/2018, 30 de novembro de 2017.

•

Visita de estudo ao Gabinete do Eduardo Souto Moura, Siza Vieira, Alvarinho Siza e
à Casa da Música (Porto), organizada pela docente Patrícia Diogo, no âmbito da
unidade curricular de Fundamentos de Desenho de Comunicação com os
estudantes do 2º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura, 6 de dezembro de
2017.

• Visita de estudo ao MAAT E MUDE dos estudantes da licenciatura em Design,
organizada pelos Professores Doutores Benedita Camacho, Bernardino Gomes,
Estela Vieira, Rui Alexandre, Paula Costa Soares e Rute Gomes, 7 de dezembro de
2017.

• Seminário de Investigação - apresentação à comunidade académica dos trabalhos
de investigação dos estudantes dos Mestrados em Engenharia e Gestão Industrial,
Gestão de Operações, Engenharia Eletrónica e Informática e Gestão de Energia, 12
de dezembro de 2017.

── 132 ──

• Visitas de estudo à Universidade Lusíada- Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
por parte de alunos do ensino secundário e profissional, 31 de janeiro de 2018.

• O Professor Doutor Jorge Figueiredo interveio para alunos do 12º ano da Escola
Secundária D. Sancho I com o tema Plano de Negócios, 31 de janeiro de 2018.
• Sessões de Esclarecimento sobre a candidatura à mobilidade Estudantes Erasmus +
2018/2019, 6 de fevereiro de 2018.
• Lusíada na QUALIFICA 2018 – Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego,
na Exponor, 1 a 4 de março de 2018.
• Visita de estudo ao Palácio da Calheta, Lisboa (Belém) e visita à exposição Tanto
Mar, Fluxos Transatlânticos e exposição ESCHER – Museu Arte Popular, no âmbito
da unidade curricular de Design II, organizada pela Professora Doutora Rute Gomes
e pelos estudantes do 2º ano, 13 de abril de 2018.
•

VII Jornadas de Direito, Contabilidade e Finanças, organizadas pela Faculdade de
Ciências da Economia e da Empresa, 17 de abril de 2018
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• Conferência Cuidar a Casa Comum - Para uma Ecologia Integral, oradores: Professor
Doutor Bruno Nobre e o Locutor Eduardo Rêgo, 18 de abril de 2018.

• Visita de estudo A casa da Arquitetura (A casa na Real Vinícola) e a exposição Os
Universalistas em Matosinhos, por parte dos estudantes do 3º ano do Mestrado
Integrado em Arquitetura, organizada pelos Professores Doutores Maria Assunção
Lemos e Jorge Barbosa, no âmbito da unidade curricular de História da Arquitetura
Urbana, 18 de abril de 2018.
• Viagem de estudo a Florença, organizada pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade
de Arquitetura, com o seguinte itinerário da viagem: Malpensa, Veneza, Bolonha,
Florença, Pisa, São Gimiano, Siena, Riomaggiore, Milão, de 26 de abril a 3 de maio.
• Cerimónia de Imposição de Insígnias dos estudantes finalistas dos diversos cursos de
licenciatura e de mestrado integrado em Arquitetura, 5 de maio de 2018.
• Cortejo Académico da Queima das Fitas, 9 de maio de 2018.
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• Concurso de Fotografia “FOTOGRAF’ARTE”, organizado pelo Núcleo de Estudantes
da Faculdade de Arquitetura e Artes, 16 de abril a 12 de maio de 2018.
• Workshop Pesquisa de Informação no Portal da B-On, 14 de maio de 2018.
• Sessão Solene da Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão,
19 de maio de 2018.
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• Exposição de trabalhos dos estudantes do curso de Arquitetura, organizada pelo
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Arquitetura e Artes, 23 de maio de 2018.

• Jornadas de Arquitetura e Design 2018 "D´Arte à Diferença", organização Núcleo de
Estudantes da Faculdade de Arquitetura e Artes, 23 de maio de 2018.
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• XVIII Jornadas de Engenharia: O Futuro da Engenharia Hoje – Inteligência Artificial,
Indústria e Sociedade, organizadas pela Faculdade de Engenharias e Tecnologias, 24
de maio de 2018.

• Mostra Tecnológica, visita aos laboratórios de Engenharia, 24 de maio de 2018.
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• ARCHI-Talks _ Conversas de Arquitetura - ARCHI Talk 1_Arquitetura Pós Catástrofe:
pela resiliência social, Chair: Professor Doutor Bruno Marques, Mestre Daniel Félix e
Professor Convidado Mestre Luís Guimarães, 29 de maio de 2018.

• DESIGN-Talks _ Conversas de Design - DESIGN Talk 1 _ O Design do imaterial na
sociedade do digital, Chair: Professora Doutora Maria João Barbosa, Professora
Mestre Cristina Lousada e Professora Doutora Paula Trigueiros, 29 de maio de 2018.
•

Apresentação pública de Projetos Finais, no âmbito da unidade curricular de
Simulação Empresarial, estudantes finalistas da Licenciatura em Contabilidade, 22
de junho de 2018.

•

Apresentação dos Projetos de estágio realizados em empresas ao longo do semestre
dos estudantes finalistas da Licenciatura em Gestão e Marketing, no âmbito da
unidade curricular de Projecto2/Estágio e Projeto de Marketing Aplicado
respetivamente, 2 e 3 de julho de 2018.

•

Estágios Científicos de Verão na Lusíada, no âmbito da Ocupação Científica de
Jovens nas Férias, organizados pela Faculdade de Engenharias e Tecnologias.
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Atividade: Controlo e monitorização de sistemas móveis através de rede sem fios,
orientação do investigador Doutor Pedro Reis, de 9 a 20 de julho de 2018.

• EIA - EUROPEAN INNOVATION ACADEMY, estudantes da Faculdade de Engenharias
e Tecnologias, Ricardo Gomes e Rui Oliveira, constituíram equipa em conjunto com
estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologias do Monte da Caparica, da
Universidade de Califórnia Berkley edo Gendgan Institude of Beijing University of
Technology, de 15 de julho e 3 de agosto de 2018.

── 139 ──

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 no quadro deste Relatório. Nelas se compreendem, desde logo, os
serviços de aconselhamento psicológico e de promoção da saúde, a funcionar na
Universidade Lusíada de Lisboa 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 Universidade Lusíada de Lisboa, razão pela qual se
confere especial destaque à sua atividade. Seguidamente, referenciam-se, de forma
indiciária, 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 associem a Universidade Lusíada ou a Fundação,
colaborações dos nossos docentes ou funcionários com entidades públicas e privadas
(câmaras, IEFP, CEJE, ordens profissionais, etc.), ações de divulgação do projeto
educativo da Universidade nas escolas secundárias (por exemplo o Projeto Inspiring) e
participação em órgãos de outras entidades (Conselhos Municipais de Educação,
Conselhos Consultivos, etc.).

Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção da Saúde (GAPPS)
Universidade Lusíada de Lisboa
Instituto de Psicologia e Ciências da Educação

No ano letivo de 2010/2011 o nome do Gabinete de Aconselhamento Psicológico foi
alterado para Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção da Saúde (GAPPS),
associando a área da promoção da saúde como mais uma valência do gabinete.

As atividades deste gabinete são dirigidas a estudantes, funcionários e docentes, tendo
os seguintes princípios orientadores e objetivos:
• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar socio emocional da
comunidade universitária (estudantes, docentes e funcionários);
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• Realizar atendimento específico individualizado nas áreas de orientação e
aconselhamento psicológico, psicoterapia de apoio, apoio em situações de crise,
orientação vocacional e em grupos terapêuticos;
• Proceder a encaminhamento para outras áreas no âmbito de uma intervenção
multidisciplinar (se necessário);
• Desenvolver atividades/sessões de promoção da saúde junto dos estudantes;
• Criar sinergias de colaboração na comunidade externa à Universidade Lusíada de
Lisboa, estabelecendo, entre outras, parcerias com instituições e escolas;
• Desenvolver metodologia de avaliação dos hábitos e estilos de vida dos estudantes
da Universidade Lusíada de Lisboa;
• Aumentar o nível de informação sobre os meios/recursos à disposição do
estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no âmbito da sociedade
civil em geral.

O GAPPS tem as seguintes valências:
• Apoio psicológico individualizado/intervenções clínicas (entrevista clínica, avaliação
psicológica,

orientação

e

aconselhamento

psicológico,

psicoterapia

de

apoio/acompanhamento psicológico, apoio em situações de crise);
• Orientação e aconselhamento vocacional;
• Ações de promoção de saúde e de hábitos e estilos de vida saudáveis;
• Apoio à comunidade;
• Investigação – intervenção/ação | internacionalização;
• Acolhimento e supervisão de estagiários académicos do Mestrado em Psicologia
Clínica, do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação – Universidade Lusíada de
Lisboa, e de estágios profissionais de acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses;
• Colaboração com outros GAP (rede RESAPES-AP);
• Intervenção em Grupos Terapêuticos.

No ano letivo em referência, e no âmbito das suas valências, o GAPPS realizou:
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• Intervenções clínicas - Aproximadamente 541 sessões individualizadas;
• Orientação vocacional - Sessões individualizadas a 3 utentes;
Avaliação psicológica - Sessões individualizadas a 4 utentes para despiste de dislexia
e de hiperatividade;
• Ações de promoção de saúde e de hábitos e estilos de vida saudáveis - Foram
realizadas 6 ações de promoção de saúde junto de duas escolas básicas e
secundárias para 10 turmas dos 7º, 10º e 11º anos;
• Apoio à Comunidade - Protocolos realizados com escolas, no âmbito dos serviços de
avaliação

psicológica,

orientação

e

aconselhamento

vocacional,

apoio

individualizado e ações de promoção de saúde;
• Investigação - intervenção/ação internacionalização - Investigação relacionada com
a avaliação psicológica e qualidade de vida no processo de envelhecimento. O
estudo envolve 24 instituições dos distritos de Lisboa e de Faro, com um total de
276 indivíduos. A investigação ainda se encontra a decorrer;
• Acolhimento e supervisão de estagiários académicos do Mestrado em Psicologia
Clínica; Receção, acolhimento e supervisão de 2 estagiários académicos e
colaboração ao nível de 2 estágios profissionais.

O trabalho desenvolvido pelo GAPPS, no ano letivo de 2017/2018, apresenta um
balanço positivo. A comunidade universitária (especificamente os estudantes) e a
comunidade social aderiram fortemente aos serviços prestados por este Gabinete.

Outras atividades de extensão e prestação de serviços à comunidade:
• Celebração da Eucaristia, 4ª feiras, de setembro 2017 a junho 2018, na Capela da
Universidade Lusíada de Lisboa.
• Dia do Estagiário da Continental, o Professor Doutor Pedro Reis marcou presença no
evento promovido pela empresa Continental Mabor, que teve como objetivo o
reconhecimento dos estagiários, assim como o reconhecimento dos orientadores
internos e das entidades que proporcionaram e orientaram os estagiários, 18 de
setembro de 2017.
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• Projeto LusiaDell: campanha que decorreu de 1 de setembro a 31 de dezembro de
2017.
• Visita de estudo de estudantes da Tietgen Handelsgymansium / Tietgen Business
School (Odense, Dinamarca), 4 de setembro de 2017.
• Intensive course of Portuguese language and culture 2017 for Incoming Students.
• Lusíada assina convénio com a Casa Nossa Senhora da Vitória, 5 de setembro de
2017.
• Investigadores da Universidade Lusíada – Norte, Professora Doutora Adélia
Monarca, Professora Doutora Isabel Torres, Professora Doutora Paula Rodrigues e
Professor Dr. Miguel Guerreiro, apresentaram comunicações científicas na 18th
European Conference on Knowledge Management - ECKM 2017, na Universidade
Internacional da Catalunha, 7 e 8 de setembro de 2017.

• Antiga estudante da licenciatura em Jazz e Música Moderna publica livro, 8 de
setembro de 2017.
• Recomendações sobre praxes académicas: Lusíada adota medidas de integração
solidária dos novos estudantes, 8 de setembro de 2017.
• Lusíada assina convénio com a Fundação "O Século", 11 de setembro de 2017.
• Estudantes do Mestrado em Engenharia Eletrónica e Informática apresentaram, no
Chipre, os seus projetos de investigação na área de Inteligência Artificial, na
Conferência Internacional promovida pela IEEE - 22nd IEEE International Conference
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on Emerging Technologies And Factory Automation - ETFA 2017, de 12 a 15 de
setembro de 2017.

• Universidade Segura: ação de sensibilização da PSP junto dos Incoming Students, 27
de setembro de 2017.
• Visita à Universidade Lusíada de profissionais do Centro de Emprego da Cidade de
Békeshaba, da Hungria, 27 de setembro de 2017.
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• Estudantes apresentaram os seus projetos de final de curso na área de Gestão da
Produção, na 6.ª edição do Encontro Nacional de Engenharia e Gestão Industrial,
ENEGI2017, no Porto, 28 e 29 de setembro de 2017.
• Professora Doutora Fátima Araújo apresentou uma comunicação no Congresso
Internacional AECA, em Santiago de Compostela, 27, 28 e 29 de setembro.
• Universidade marcou presença na Mostra | Concurso O meu projeto é
Empreendedor, no Centro Cívico de Famalicão, 7 a 10 de outubro de 2017.
• CDE portugueses participaram em seminário organizado pela Comissão Europeia, 9
de outubro de 2017.
• Professora Doutora Isabel Duarte de Almeida participou no 21st Annual Cambridge
International Manufacturing Symposium, 16 de outubro de 2017.
• Recolha de bens para ajudar as vítimas dos incêndios, 19 de outubro de 2017.
• Reunião da Rede de Centros de Informação Europe Direct e Centros de
Documentação Europeia, 19 e 20 de outubro de 2017.

• CITAD organiza conferência sobre a Quinta Braamcamp (Barreiro), 20 de outubro de
2017.
• Universidade Lusíada associa-se à Semana Internacional de Acesso Aberto 2017, 23
de outubro de 2017.
• Filme produzido por investigadores do CITAD estreia em Nova Iorque, no
Architecture & Design Film Festival, 31 de outubro de 2017.
• AASUL recebe Bênção Papal por ocasião dos seus 25 anos de existência, 7 de
novembro de 2017.

── 145 ──

•

Professor Doutor António José Moreira, na qualidade de Coordenador Científico do
XXI Congresso Nacional de Direito do Trabalho, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, 9 e
10 de novembro de 2017.

• Universidade Lusíada assina convénio com a Associação Rumo à Vida,

17 de

novembro de 2017.
• Arquiteto João Paulo Rapagão, docente da Faculdade de Arquitetura e Artes da
Universidade Lusíada – Norte (Porto), colabora com a organização Habitar Porto,
uma iniciativa dinamizada pela Associação Relatos Quotidianos, implementada em
2017, em parceria com a Junta de Freguesia do Bonfim, a Junta de Freguesia de
Campanhã e a Câmara Municipal do Porto, na defesa do direito a habitar a cidade,
19 de novembro de 2017.
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• Universidade Lusíada marcou presença na 18.ª edição da Feira do Empreendedor,
no Centro de Congressos da Alfândega, 19 a 21 de novembro de 2017.
• Lusíada assina convénio com a Fundação COI, 21 de novembro de 2017.
• Mário Cesariny Encontros XI, em parceria com a Fundação Cupertino de Miranda,
23 e 25 de novembro de 2017.
• Cedência de instalações à Federação Concelhia das Associações de Pais de
Famalicão (FECAPAF), 25 de novembro de 2017.
• Professor Doutor António Moreira em Seminário Internacional para Professores
Universitários, sobre Current Reflections on EU Gender Equality Law, em Trier, na
Alemanha, 27 e 28 novembro de 2017.
• Universidade Lusíada assina convénio com a Santa Casa da Misericórdia de Braga.
• Universidade Lusíada assina convénio com a Associação de Apoio à Criança.
• Universidade Lusíada assina convénio com a Escola Secundária Luís de Freitas
Branco, 28 de novembro de 2017.
• Arquiteto João Paulo Rapagão, docente da Faculdade de Arquitetura e Artes da
Universidade Lusíada – Norte (Porto), escolhido para recuperar e consolidar o Forte
de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré, 29 de novembro de 2017.
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• Professor Dr. João Redondo em Colóquio Internacional da UGEI (Union des Grands
Écoles Indépendantes), em Paris, para a criação da futura Associação das
Instituições de Ensino Superior Privado Europeia, que integrará parceiros alemães,
espanhóis, franceses e portugueses, 7 de dezembro de 2017.

• Investigadores da Universidade Lusíada – Norte, Professora Doutora Adélia
Monarca, Professora Doutora Isabel Torres, Professora Doutora Paula Rodrigues e
Professor Dr. Miguel Guerreiro, apresentaram comunicações científicas na ICICKM
2017 - 14th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge
Management & Organisational Learning, na Hong Kong Polytechnic University, 7 de
dezembro de 2017.
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• AASUL - Projeto Pampilhosa, 8 a 10 de dezembro de 2017.
• Professor Doutor Ricardo Vieira de Melo, Docente da Faculdade de Arquitetura e
Artes da Universidade Lusíada – Norte (Porto), recebeu o Prémio Litoral Awards
2017 – categoria Arquitetura, concedido pela Litoral magazine, em associação com
as Câmaras Municipais de Aveiro, Ílhavo, Estarreja, Águeda e Albergaria-a-Velha, 11
de dezembro de 2017.

• Professora Doutora Paula Ferreira recebe Prémio Silva Leal, 13 de dezembro de
2017.
• Daniel Leal, estudante do 3º ano da licenciatura em Design da Universidade Lusíada
- Norte (Porto), vence a 4a Edición de Concurso de Diseño Neolith New Talents, sob
a temática Hotel Neolith com charme e alma, orientado pelos Professores Doutores
Rui Alexandre e Benedita Camacho, 20 de dezembro de 2017.
• Missa de Natal, Capelania da Universidade Lusíada, Concerto de Natal - Jazz e
Música Moderna, 20 de dezembro de 2017.
• Peça de Teatro Solidária, organizada pelo Conselho de Veteranos e pela Comissão
de Praxe e que envolveu os estudantes do primeiro ano dos 1os ciclos de estudos, 21
de dezembro de 2017.
• Campanha de Natal Solidária Esvazia o Armário para Encheres Corações organizada
pela Comissão de Praxe, com o objetivo de angariar artigos têxteis, nomeadamente
peças de roupa e calçado, bem como brinquedos, para ajudar várias famílias, mês
de dezembro de 2017.
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• Cinema São Jorge exibe filme produzido pelo CITAD, no âmbito do Arquitecturas
Film Festival, 10 de janeiro de 2018.
• Universidade Lusíada no 6º Encontro GI-COM – Foz do Arelho, 18 e 19 de janeiro de
2018.

• Professoras Doutoras Elizabeth Real de Oliveira e Cristina Cunha, respetivamente,
Diretora e Docente das Faculdades de Ciências da Economia e da Empresa da
Universidade Lusíada – Norte, lançam o livro Empresariato, casos de sucesso
empresarial: branding na livraria Lello, na qualidade de co-autoras, 20 de janeiro de
2018.

• Dr. Davide Afonso representa a Universidade Lusíada no 1st NATO Youth
Engagement Workshop, 22 de janeiro de 2018.
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• A Universidade Lusíada – Norte (Porto) promoveu o acesso ao ensino superior junto
das escolas secundárias, numa iniciativa organizada pela Associação Inspirar o
Futuro (autora do projecto Yorn Inspiring Future), com o objetivo de dar a conhecer
aos potenciais estudantes a sua oferta formativa ao nível do 1º ciclo de estudos
(licenciaturas) e do mestrado integrado em Arquitetura, fevereiro de 2018.
• Meeting de Empreendedores no âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, organizada
pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), esta iniciativa teve como objetivo o
desenvolvimento de competências individuais e empresariais, 1 de fevereiro de
2018.
• Arquiteto João Paulo Rapagão, Docente da Faculdade de Arquitetura e Artes da
Universidade Lusíada – Norte (Porto), lança Guia de Arquitetura do Porto
1942|2017, do qual é Autor e Editor Científico, juntamente com o Professor Dr.
Michel Toussaint, editado pela A+A Books, com o apoio da Fundação EDP, da
Câmara Municipal do Porto, das Secções Regionais do Norte e do Sul da Ordem dos
Arquitetos e da Fundação Marques da Silva, 1 de fevereiro de 2018.

• Um grupo de Estudantes de Relações Internacionais das Universidades Lusíada de
Lisboa e do Norte (Porto), visitou a Embaixada Britânica, em Lisboa, tendo sido
recebidos pela Senhora Embaixadora Kisty Hayes. Os Estudantes das Universidades
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Lusíada assistiram a exposições detalhadas sobre o funcionamento da Embaixada
em Portugal e sobre a missão que lhe está destinada na contínua promoção do
excelente relacionamento que existe entre o nosso País e o Reino Unido, 7 de
fevereiro de 2018.

• Universidade Lusíada participou na 7.ª edição do Encontro Nacional de Gabinetes
de Saídas Profissionais, no Porto, 7 e 8 de fevereiro.

• O Arquiteto João Paulo Rapagão, Docente da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Lusíada – Norte, é o Comissário selecionado pela Casa da Arquitetura
| Centro Português de Arquitetura para a edição Open House Porto 2018,
juntamente com a Arquiteta Inês Moreira. As Câmaras Municipais de Matosinhos,
do Porto e de Vila Nova de Gaia são parceiras do evento que, depois do enorme
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sucesso das três primeiras edições, com 11 000 visitas realizadas em 2015, 30 000
em 2016 e 25 000 no ano passado, tem a quarta edição agendada para 30 de junho
e 1 de julho de 2018.

• Ações de Coaching & Mentoring, frequência gratuita. O programa está estruturado
em cinco grandes áreas: Indivíduo, Competências, Recursos, Projeto e Pitch, início
em 15 de fevereiro de 2018.

• Professora Margarida Salema d’Oliveira Martins participa em colóquio na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, 19 de fevereiro de 2018.
• Unlimited Future - Feira de ensino superior: mestrados e pós-graduações, 22 de
fevereiro de 2018.
• Participação na Apresentação do estudo Determinantes e Significados do Ingresso
dos Jovens no Ensino Superior: Vozes de Estudantes e de Profissionais do Contexto
Educativo, na Fundação Calouste Gulbenkian (Sala 1), em Lisboa, iniciativa
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organizada pela Fórum Estudante e pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, 23 de fevereiro de 2018.

• Professor Dr. João Redondo reeleito Presidente da Direção da APESP, 1 de março de
2018.
• Participação na 11.ª edição da Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, Exponor, Matosinhos, de 1 a 4 de março de 2018.
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• Participação na Unlimited Future - Feira de Mestrados e Pós-Graduações, Palácio
dos CTT, 8 de março de 2018.

• Universidade Lusíada participa no 2º Encontro Nacional sobre responsabilidade
social e ensino superior – Teatro Thalia, 20 de março de 2018.
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• Professor Massimo Cavalli colabora na Semaine européenne do Centre des Musiques
Didier Lockwood, 21 de março de 2018.

• Alunos de Jazz da Lusíada atuam na 16.ª edição da Festa do Jazz, 21 de março de
2018.
• Cedência de Espaço à PSP – UNIVERSIDADE SEGURA para realização do 1º Torneio
de Matraquilhos e Palestra: Contra a violência no desporto, 22 de março de 2018.
• VI Lusitana - Festival de Tunas Femininas da UL: noite de serenatas, 23 de março de
2018.
• VI Lusitana - Festival de Tunas Femininas da UL: concurso, 24 de março de 2018.
• O Investigador Manuel Rebelo participou no International Symposium on
Occupational Safety and Hygiene – SHO 2018, com a apresentação do artigo: LowCost Engineering Measures on prevention of road accidents. Case Study – Roads of
the district of Braga, Portugal, 26 de março de 2018.

── 156 ──

• Professor Doutor Miguel Ângelo Silva integra comissão científica do 4.º CIPI, 6 de
abril de 2018.
• Universidade Lusíada Open Day – 2018, 12 de abril de 2018.
• Universidade Lusíada no Colégio Salesianos de Lisboa, 13 de abril de 2018.
• Assinatura do contrato-programa plurianual de mecenato entre a Fundação
Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica / Universidades Lusíada e o
Banco Santander Totta, 16 de abril de 2018.

• AASUL - Projeto Pampilhosa (Sobral de Baixo), 20 a 22 de abril de 2018.
• Professor Doutor Vital Moreira nomeado Comissário das Comemorações Nacionais
dos 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 Anos da
Adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, maio de 2018.
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• Visita guiada ao Palácio Casa Nobre de Lazaro Leitão – associação cultural UCA – Dr.
Anísio Franco – Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, 4 de maio de 2018.
• Aluguer do Salão Nobre de Vila Nova de Famalicão ao Futebol Clube de Famalicão,
para a realização da Assembleia Geral, 4 de maio de 2018.
• Professora Doutora Elizabeth Oliveira participou na Conferência Internacional –
EBES com apresentação de comunicação e publicação em proceedings, de 22 a 26
de maio de 2018.
• Curso de Formação CEPOL, 22 a 24 de maio de 2018.
• Visita ao Palácio Casa Nobre de Lázaro Leitão – Professores Aposentados do
Sindicato de Professores da Grande Lisboa – Professor João Cravo, 23 de maio de
2018.
• Universidade Lusíada Open Day - 2.º Ciclo, Mestrado em Musicoterapia, 26 de maio
de 2018.
• 7.º Encontro anual de estágios do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, 29
de maio de 2018.
• Universidade Lusíada marcou presença no evento anual norte 2020, A
Especialização Internacional da Região Norte, Braga, 30 de maio de 2018.
• Cedência de Instalações à AFSA - Associação de Futebol de salão Amadora de Vila
Nova de Famalicão, 2 de junho de 2018.
• Aluguer de instalações à CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte para a realização de ações de formação no âmbito da Autoridade
de Gestão do NORTE 2020, 4 de junho de 2018.
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• Combo de Jazz da Universidade Lusíada, 6 de junho de 2018.

• Combo de Jazz da Universidade Lusíada na Feira do Livro de Lisboa, 11 de junho de
2018.
• Professor Doutor Pedro Reis integrou o Júri das Provas de Aptidão Profissional do
curso Eletrónica, Automação e Comando e Técnico de Instalações da CIOR – Escola
Profissional, 26 de junho de 2018.
• O Professor Doutor Ricardo Freitas integrou o júri das Provas de Aptidão
Profissional do curso Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores da Didáxis
de S. Cosme, 29 de junho de 2018.
• IASJ Jazz Meeting 2018 na University of Tartu - Viljandi Culture Academy, 2 a 7 de
julho de 2018.
• Aluguer de espaços à Sonae Modelo Continente para formação da Academia
Corporativa: a Commercial Academy, 3 e 5 de julho de 2018.
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• Professor Massimo Cavalli integra comissão de avaliação da Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 24 de julho de 2018.
• Investigadores da Universidade Lusíada – Norte, Professora Doutora Paula
Rodrigues e Professor Dr. Miguel Guerreiro apresentaram comunicações na 2018
Global Marketing Conference at Tokyo, organizada pela GAMMA – Global Alliance
of Marketing & Management Associations, que decorreu em Tóquio de 26 a 29 de
julho de 2018.

• Vasco Mendonça, docente da Universidade Lusíada, grava o seu primeiro álbum, 27
de julho de 2018.
• Os Espacialistas na Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras / Alenquer, 30
de julho de 2018.
• Revista Portuguesa de Musicologia publica recensão do Professor Massimo Cavalli,
31 de julho de 2018.
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4. Cooperação e Apoio à Internacionalização
Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, setembro 2017

Integradas numa comitiva da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado
(APESP), que contou com a presença do seu Presidente, Professor Dr. João Redondo (e
Chanceler das Universidades Lusíada), as Universidades Lusíada estiveram presentes
no Salão do Estudante – Brasil, Setembro de 2017, uma feira para estudantes
organizada pela BMI.

De 28 de setembro a 10 de outubro desse ano, as Universidades Lusíada,
representadas pela Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais da
Universidade Lusíada – Norte, Dr.ª Susana Ferreira, estiveram presentes em todos os
congressos que decorreram em várias cidades brasileiras, tais como Porto Alegre, São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.
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Universidades Lusíada no Salão do Estudante, Brasil, Março 2018

Novamente integradas numa comitiva da APESP, que contou com a presença do
Presidente desta instituição, Professor Dr. João Redondo (e Chanceler das
Universidades Lusíada), e da Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais da
Universidade Lusíada – Norte, Dr.ª Susana Ferreira, as Universidades Lusíada estiveram
presentes no Salão do Estudante – Brasil, que decorreu, de 2 a 20 de março, em várias
cidades brasileiras, tais como: São Paulo, Rio de Janeiro/Copacabana, Rio de
Janeiro/Barra da Tijuca, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e
Florianópolis.

Universidades Lusíada na NAFSA 2018, Philadelphia, EUA

O Congresso 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.

No pavilhão Study & Research in Portugal, participaram 10 instituições de ensino
superior universitário e politécnico, acompanhadas pela Dr.ª Ana Mateus, da DireçãoGeral do Ensino Superior, pelo Professor Dr. João Duarte Redondo, Chanceler das
Universidades Lusíada e Presidente da APESP, pelo Dr. Miguel Copetto, Diretor
Executivo da APESP, pela Dr.ª Otília Reis e pelo Dr. Dorian Rosca, da Comissão Fulbright
em Portugal.

As Universidades Lusíada, representadas pela Dr.ª Susana Ferreira, Coordenadora do
Gabinete de Relações Internacionais, marcaram presença na NAFSA, o maior
congresso internacional de entidades de ensino superior e de investigação, que teve
lugar em Philadelphia, EUA, de 28 de maio a 1 de junho de 2018.

Esta participação constitui uma importante oportunidade para revelar a diversidade e
a qualidade da oferta formativa das Universidades Lusíada, reforçando a sua estratégia
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valorização do conhecimento e da qualificação de recursos humanos, reconhecendo as
instituições de ensino superior e de ciência enquanto espaços de criação e partilha do
conhecimento, que promovem a abertura à novidade, estimulam a inovação e
contribuem para o desenvolvimento da sociedade, da cultura e da economia
portuguesa.
Study and Research in Portugal é um instrumento fundamental para a promoção e a
internacionalização do país, em domínios como a diplomacia científica, o turismo, a
mobilidade, a economia, o património, a língua e a cultura.

O Pavilhão Study and Research in Portugal na NAFSA recebeu, no dia 31 de maio, a
visita da Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora
Doutora Maria Fernanda Rollo, que foi também a oradora principal do Fórum Ensino
Superior e Ciência Portugal/EUA, organizado pela Comissão Fulbright e a Embaixada de
Portugal nos EUA, em Washington DC, na residência oficial do Embaixador de Portugal
nos EUA, Dr. Domingos Fezas Vital, no dia 1 de Junho, primeiro dia do “Mês de
Portugal nos EUA” (uma iniciativa da Embaixada de Portugal em Washington).

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. A Fundação Minerva, em conjunto com a sua homóloga Fundação Atena,
mantém ótimas relações ao mais alto nível com o estado de São Tomé e Príncipe,
fomentando uma parceria que tem dado excelentes resultados na formação superior
dos seus residentes e captado estudantes para os segundos e terceiros ciclos em
Portugal.
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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.

A 15 de janeiro de 2018 foi assinada uma adenda ao protocolo existente, tendo como
objetivo alargar a possibilidade de frequentarem ciclos de estudos superiores
(mestrados e doutoramentos) a estudantes da ilha do Príncipe.
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Ainda no âmbito da colaboração com o Governo Regional do Príncipe, no mês de
janeiro de 2018 foram realizadas 3 conferências na Casa da Cultura da capital, Santo
António, abertas a toda a comunidade sobre temas de elevado interesse para os
habitantes da ilha, a saber: O investimento estrangeiro na Ilha do Príncipe, pelo
Professor Doutor Francisco Pavia; Desenvolvimento Sustentável, pela Professora
Doutora Paula Rodrigues; Gestão de Empresas Familiares, pelo Professor Dr. Miguel
Guerreiro.
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5. Apoio Social e de Mérito

No período de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018 beneficiaram do apoio
da Fundação Minerva, para fazer face aos encargos com os seus estudos, 2.026
estudantes das Universidades Lusíada de Lisboa e do Norte (Porto e Vila Nova de
Famalicão), num montante global de 1.966.111,42 €.

Quadro nº 1 – Apoio Social e de Mérito

Estudantes

Valor suportado pela
Fundação Minerva

Lisboa

926

802.935,00 €

Porto

870

926.439,44 €

V.N. Famalicão

230

236.736,98 €

2.026

1.966.111,42 €

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 2017 a 31 de
agosto de 2018, a Fundação Minerva atribuiu 550 bolsas de mérito distribuídas da
seguinte forma:
Quadro nº 2 – Bolsas de Mérito

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

179

357.963,68 €

Porto

311

624.641,63 €

60

148.856,88 €

550

1.131.462,19 €

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 2017 a 31 de agosto de 2018, a Fundação,
através do seu Fundo Social, apoiou 1476 estudantes nos montantes que se indicam:

Quadro nº 3 – Apoio Social

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

747

444.971,32€

Porto

559

301.797,81 €

V.N. Famalicão

170

87.880,10 €

1.476

834.649,23 €

Total:

Trata-se de um esforço considerável da Fundação que, apesar dos elevados montantes
em causa, deverá continuar, por se tratar de um meio indispensável para, por um lado,
permitir a um número significativo de estudantes a continuidade dos seus estudos e,
por outro, premiar o mérito daqueles que, pelo seu esforço e dedicação, se
conseguiram evidenciar pelos resultados obtidos.
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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 elevada qualidade, que tenham sempre por
objetivo último o alcance da excelência em todas as suas áreas de intervenção.

A consistência de uma Instituição, como a Fundação Minerva, assenta em fatores
chave (recursos humanos com formação sólida; 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 ser constituída por licenciados ou técnicos profissionais demonstra que
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o investimento na gestão de pessoas tem sido determinante para a qualidade dos
serviços prestados.

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

Alguns cursos de formação frequentados pelos colaboradores das UL:
1) Formação para técnicos com análise de bolsas de estudo, realizada na DireçãoGeral do Ensino Superior;
2) Orçamento do Estado 2018 e aprofundamento das mais recentes alterações
Fiscais;
3) Atualização Fiscal em IVA – aspetos práticos;
4) SAF-T e Taxonomias; Tributação autónoma e gastos não aceites fiscalmente;
5) Seminário de formação dos Centros de Documentação Europeia, Bruxelas;
6) Reunião de Centros de Informação Europe Direct e Centros de Documentação
Europeia, Representação da Comissão;
7) Conferência, comemoração do 30º aniversário ERASMUS, Caleidoscópio;
8) Preservação de Livros e Documentos Gráficos – Ação em e-learning;
9) Apresentação do software Archeevo 5;
10) Encontro Nacional de Gabinetes de Imagem e Comunicação do ensino superior;
11) Encontro Nacional de Gabinetes de Saídas Profissionais;
12) Folha de Cálculo – Funcionalidades avançadas.

6.2 Desenvolvimento Tecnológico

Na persecução dos seus objetivos, os Centros de Informática das Universidades
Lusíada mantêm um complexo educativo tecnológico eficiente, capaz de dar resposta
às exigências didáticas e pedagógicas em todas as áreas científicas do seu portfólio
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educativo. Os trabalhos foram desenvolvidos com base em 3 grandes áreas: projetos,
equipamentos e serviços.
Ao nível dos projetos deve salientar-se:
• Disponibilidade de banda larga para o acesso à Internet;
• Licenciamento de software académico e administrativo;
• Aquisição de novos equipamentos para atualização de funcionalidades relacionadas
com o hardware;
• Atualização da plataforma de conteúdos Moodle;
• Atualização da plataforma de Secretaria Virtual;
• Atualização do Sistema Integrado de Gestão da Universidade Lusíada (SIGUL), e
respetivo registo para efeitos de Direitos de Autor na ASSOFT;
• Apoio para cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados;
• Manutenção do nível da segurança de rede da firewall;
• Manutenção do nível da segurança com as atualizações de rotina e imagens Ghost
que integram os diversos softwares;
• Manutenção dos equipamentos do Centro de Dados (UTA’s, Servidores, Redes e
armazenamento de dados), e dos equipamentos informáticos dos utilizadores
(computadores pessoais, e periféricos).
Ao nível dos equipamentos salienta-se:
• Instalação, manutenção e atualizações de software, designadamente os Adobe CC,
Autodesk, Amos, Corel, DIMEP, Finale Midimusic, Inforlider GIPE, Microsoft Campus,
SAGE, SolidWorks, SPSS, e Symantec Ghost;
• Manutenção dos computadores e videoprojectores disponibilizados em todas as
salas de aula;
• Manutenção da rede física de dados para todas as salas de aula;
• Manutenção da rede sem fios wireless, disponível em todos os espaços académicos;
• Aumento da capacidade de armazenamento de dados em discos rígidos;
• Instalação de uma impressora 3D Beethefirst no Gabinete de Design;
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• Instalação de 16 Computadores novos HP 400 G4 no Laboratório de Comunicação e
Multimédia, Sala 4H;

• Instalação de 6 Computadores novos HP 400 G3 no Laboratório de Comunicação e
Multimédia, Sala 6X;
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• Instalação de 6 Computadores novos HP 400 G4 no Gabinete de Projeto, Sala 2R;

• Instalação de 3 Computadores novos HP 400 G3 no CIUL e Administração;
• Instalação de 3 Computadores novos HP 400 G4 na Mediateca para suporte aos
portais web das unidades de investigação;
• Instalação de 1 Switch HPE Aruba 2540 48G no Bastidor da Sala 11E;
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• Instalação de 1 Switch HP 2530 8G no bastidor do Palácio;
• Instalação de 1 Videoprojector Epson EB-2245U no Auditório 4;
• Expansão da rede de dados física com cablagem em cada sala de aula para o
sistema de controlo de assiduidade.
Ao nível dos serviços devemos salientar:
• Exploração, em regime de self-service e follow-me, do sistema integrado dos
equipamentos Kyocera para impressão, cópia e digitalização;
• Disponibilização do sistema de videoconferência H.323 equipamentos Polycom;
• Gravação de aulas, seminários, e outros eventos para disponibilização online;
• Disponibilização do sistema de correio eletrónico online (Office365);
• Divulgação dos serviços de computação na nuvem (Cloud Office365);
• Disponibilização de pagamentos por entidade/referência com integração com o
SIGUL;
• Disponibilização de novas funcionalidades nas secretarias virtuais;
• Gestão de contactos com a NOS para a manutenção do sistema de comunicações
com telefones VoIP, equipamentos GSM e Wi-Fi;
• Serviços informáticos gerais de Helpdesk.
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6.3 Investimento Patrimonial – Instalações e Equipamentos

Quanto ao desenvolvimento e adequação dos recursos materiais de que a Fundação
dispõe, designadamente no que respeita às instalações afetas ao funcionamento das
Universidades Lusíada em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão, foram realizadas, de
1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, diversas intervenções que permitem
dispor de instalações e recursos adequados às atividades desenvolvidas. Desde salas
multimédia, auditórios, anfiteatros, estúdios, oficinas, laboratórios, centros de
informática, espaços de investigação, entre outros, a Fundação Minerva tem nas
Universidades Lusíada, uma capacidade pedagógica e de investigação instalada de
qualidade e devidamente ajustada à sua atual dimensão e perspetiva de crescimento.

6.3.1 Universidade Lusíada de Lisboa

Foi criado o gabinete de Arquitetura e Obras com o objetivo de efetuar o
levantamento exaustivo de todo o edificado, analisar condições pedagógicas e planear
e coordenar todo o investimento patrimonial da Universidade Lusíada de Lisboa. Para
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o efeito, o Conselho de Administração nomeou o Professor Doutor Bernardo d'Orey
Manoel, que em conjunto com outros docentes e estudantes dos 4º e 5º anos do
Mestrado Integrado em Arquitetura, efetuaram todos os trabalhos durante o exercício
de 2018, tendo-se iniciado a construção do edifício I, projetado para instalar os
Centros de Investigação das Universidade Lusíada.

6.3.2 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 exercício de 2018 foram executadas obras de reparação com recurso a entidades
externas, tendo-se centrado a atividade na área da manutenção preventiva e da
proteção dos edifícios existentes, nomeadamente com as seguintes intervenções:
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● Reparação e pintura dos Edifícios A, C, E, I,

● Restauro global do Edifício D, ao nível de pinturas, retificação de janelas e aplicação de
persianas, WC, paredes, tetos, chão

● Manutenção geral dos espaços verdes

Estas intervenções, devidamente planeadas, permitiram um novo ciclo de
melhoramento das instalações da Universidade com o adequado controlo de custos.
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6.3.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão

A Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão, encontra-se
dotada de instalações adequadas e ajustadas à sua dimensão e características
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. No ano letivo 2017/2018 realizaram-se as seguintes intervenções:
● Pintura e reabilitação do exterior do Edifício D

● Colocação de novos toldos no Edifício D
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● Criação da Sala de Refeições, um espaço dedicado a toda a comunidade
académica. A sala encontra-se equipada com micro-ondas, frigorífico e mobiliário,
permitindo aos estudantes e professores prepararem as suas refeições

● Pintura e reabilitação das paredes no corredor interior do edifício A
● Nos laboratórios da Universidade Lusíada Norte – Campus de Vila Nova de Famalicão
- foram efetuadas várias intervenções ao nível das infraestruturas e da reestruturação
de espaços
● Climatização de todos os espaços laboratoriais
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● Requalificação de espaços como a criação das Oficinas de Design e Materiais

● Criação de um espaço para o futuro laboratório FABLAB

● Disponibilidade de rede de comunicações física em alguns espaços, assim como a
rede de água e ar comprimido para o novo Laboratório de Mecânica
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6.4 Avaliação Patrimonial da Fundação

A Fundação Minerva iniciou em março de 2018, sob a coordenação dos serviços
financeiros, um complexo trabalho de avaliação e inventariação de todos os ativos que
fazem parte do seu património, prevendo-se a conclusão do projeto em março de
2019.

De acordo com a sua política de melhoria contínua de processos, a Fundação tem
como objetivo a implementação de um Modelo de Gestão Patrimonial, através da
elaboração de um modelo de dados e procedimentos, apuramento de inventários,
etiquetagem e respetiva reconciliação físico-contabilística dos seus ativos imobilizados,
de forma a introduzir maior eficiência interna na gestão do seu Património e
investimentos realizados.

Dada a dimensão dos trabalhos a realizar, os Serviços Financeiros, em conjunto com
uma empresa avaliadora independente (Duff & Phelps / American Appraisal), definiu 7
etapas que irão permitir apurar com precisão o real valor da Fundação Minerva, a
saber:

1. Definição do Modelo de Dados
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2. Definição do Procedimento de Gestão de Ativos
3. Avaliação de Terrenos e Edifícios (relatório)
4. Formação dos colaboradores da Fundação no modelo de gestão de ativos
5. Inventário físico e etiquetagem
6. Reconciliação físico-contabilística (ficheiro de dados D&P/SAGE)
7. Relatório Final.

Com este modelo é possível identificar e mensurar qualquer elemento patrimonial da
Fundação, quer seja móvel ou imóvel. A matriz técnica adotada permite o cruzamento
de toda a informação física com a informação contabilística, e a codificação do ativo
contém associada todas as suas caraterísticas, permitindo um conhecimento
individualizado e o registo de todas as incidências ocorridas ao longo do tempo.

Dada a importância da medida adotada, faz parte do presente relatório de atividades e
contas do exercício de 2018 o documento de Avaliação dos Ativos Imobiliários da
Fundação Minerva, o qual se reproduz em anexo.

De destacar que após a primeira fase de trabalhos, foi possível apurar as diferenças
registadas entre o valor contabilístico e o valor razoável. O valor patrimonial de
terrenos e edifícios registados na contabilidade da Fundação é de 15.641.189 €. Da
avaliação do mesmo património pela entidade independente resulta um valor razoável
de 47.691.000 €. Esta realidade permite a todos os stakeholders ter uma noção do real
valor do património edificado, assim como dos terrenos da Fundação Minerva.

À data da elaboração do presente Relatório, os Serviços Financeiros da Fundação
iniciaram a reconciliação físico-contabilística do inventário de ativos.
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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 da Fundação
Minerva, esta apresenta o Relatório de Atividades e Contas correspondente ao período
de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.

As contas apresentadas correspondem a um período temporal de um ano letivo, no
caso 2017/2018, e demonstram uma alteração na capacidade de criação de valor da
Fundação Minerva, patente no resultado líquido positivo do período de 1.878.560 €,
assim como um EBITDA que registou o valor de 2.836.221 €. 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, associado à alienação de um ativo da Fundação no valor de
1.800.000 €, concretamente o artigo 1611 da Rua Pinto Ferreira, nº 34 em Lisboa,
conhecido como Terreno do Gaveto.

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

É certo que uma instituição, como a Fundação Minerva, encontra na sua sólida
situação patrimonial o garante da sua consolidação e do seu desenvolvimento. Por
essa razão, iniciou-se neste exercício um processo de avaliação de todos os ativos da
Fundação, estando já concluída a primeira fase respeitante aos edifícios e terrenos
(relatório de avaliação em anexo). Seguir-se-á a fase de avaliação, reconciliação e
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sistematização de todos os inventários de bens móveis, estando prevista a sua
conclusão no exercício de 2019.

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 discriminam.
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7.1 Balanço
Balanço em 31 de agosto de 2018

Valores em Euros
Notas

31-08-2018

31-08-2017

ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

6

17.411.035

18.429.973

Ativos intangíveis

6

143.609

152.112

Investimentos Financeiros

7

Outros créditos e ativos não correntes

7

4.988
34.923

34.923

17.589.567

18.621.997

Ativo corrente
Inventários

8

104.157

341.583

Créditos a receber

9

1.453.829

970.855

Estado e outros entes públicos

14

0

7.308

Outros ativos correntes

9

386.813

1.076.521

Diferimentos

15

20.175

19.101

5,9

5.714.734

2.972.940

7.679.709

5.388.308

25.269.276

24.010.304

Caixa e depósitos bancários

Total do ACTIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

10

16.846.461

16.846.461

Resultados transitados

10

(2.555.866)

(3.513.557)

Excedentes de revalorização

10

1.609.731

2.246.931

Outras variações nos fundos próprios

10

448.723

448.723

Resultado líquido do período

10

1.878.560

320.490

18.227.609

16.349.049

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

12

221.406

81.360

Financiamentos obtidos

11

2.316.160

3.258.364

Outras dívidas a pagar

13
2.537.567

3.339.724

Passivo corrente
Fornecedores

11

121.255

157.925

Estado e outros entes públicos

14

401.181

312.994

Financiamentos obtidos

11

1.134.486

1.081.898

Outros passivos correntes

11

977.508

950.312

Diferimentos

15

1.869.670

1.818.402

4.504.101

4.321.531

7.041.667

7.661.255

25.269.276

24.010.304

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

Demonstração dos Resultados por Natureza no período findo em
31 de agosto de 2018

Va l ores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2018

2017

Vendas e serviços prestados

16

17.576.214

16.060.431

Subsídios à exploração

16

418.747

331.958

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

8

(2.124)

(3.567)

Fornecimentos e serviços externos

17

(2.417.623)

(2.316.286)

Gastos com pessoal

18

(10.764.623)

(10.992.612)

Imparidades de Inventários (perdas/reversões)

8

(235.831)

0

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

(489.308)

(345.322)

Provisões (aumentos/reduções)

12

(140.046)

4.217

Outras Imparidades (Perdas/ Reversões)

7

Aumentos/Reduções de justo valor

16

Outros rendimentos e ganhos

16

1.281.397

219.267

Outros gastos e perdas

19

(2.385.622)

(1.665.053)

2.836.221

1.293.085

(761.057)

(809.904)

2.075.164

483.181

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)

(4.988)

0

28

52

Juros e rendimentos similares obtidos

16

23

41

Juros e gastos similares suportados

20

(116.655)

(160.574)

1.958.533

322.648

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período

21
Resultado líquido do período

(79.973)

(2.157)

1.878.560

320.490

7.3 Demonstração dos Resultados por Funções

Demonstração dos Resultados por Funções no período findo em
31 de agosto de 2018

Valores em Euros
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados

16

2018

2017

17.576.214

16.060.431

(9.802.286)

(9.767.690)

7.773.928

6.292.741

1.725.172

636.854

Gastos de distribuição

(137.055)

(112.539)

Gastos administrativos

(4.362.968)

(4.347.420)

Outros gastos

(2.923.914)

(1.986.482)

Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto
Outros rendimentos

16

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

21

Imposto Diferido

21
Resultado líquido do período
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2.075.163

483.155

(116.630)

(160.507)

1.958.533

322.649

(79.973)

(2.157)

0

0

1.878.560

320.490

7.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa no período findo em
31 de agosto de 2018

Va l ores em Euros

Notas

31-08-2018

31-08-2017

Actividades Operacionais
Recebimentos de Clientes

15.594.971

14.857.263

Pagamentos a Fornecedores

(2.260.262)

(2.308.644)

(10.764.623)

(10.992.612)

2.570.086

1.556.007

Pagamentos ao Pessoal

18
Caixa gerada pelas operações

Pagamento/Recebimento de imposto s/ rendimento

1.259

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(145.171)

(155.724)

2.426.174

1.400.283

(479.659)

(515.881)

Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

6

Outros activos

(106)

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

1.801.525

Outros Activos
Juros e rendimentos similares

16

23

41

1.321.889

(515.946)

11

228.914

291.667

Financiamentos obtidos

11

(1.118.528)

(655.397)

Juros e gastos similares

20

(116.655)

(160.574)

(1.006.270)

(524.304)

2.741.794

360.034

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

2.972.940

2.612.907

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

5.714.734

2.972.940
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7.5 Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais
Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em
Valores em Euros

31 de agosto de 2018
NOTAS

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017

6

10

Outras
Exced. de
variações do
revalorização
FP

Resultados
Transitados

Fundos

16.846.461

445.077

Resultado
Líquido
período

Total

101.863

17.115.147

(2.248.133)

1.969.880

2.710

(2.710)

0

(1.064.087)

279.762

(784.325)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilísticas

0

Realização do excedente de revalor. AFT e AFI
Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

0

Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

3.647

(101.863)

(302.263)

3.647

(101.863)

(1.086.588)

0

0

320.490

320.490

277.051

3.647

218.628

(766.098)

(204.047)
(1.265.424)

7

0

8

0

0

9=7+8

0

(1.265.424)

277.051

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos

0

Subsídios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018

0

0

0

0

0

0

6+7+8+10

10

16.846.461

(3.513.557)

2.246.931

448.723

320.490

16.349.049

6

10

16.846.461

(3.513.557)

2.246.931

448.723

320.490

16.349.049

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilísticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

637.200

0

(637.200)

Ajustamentos por impostos diferidos

0

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

320.490
7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

957.690

(637.200)

957.690

(637.200)

8
9=7+8

(320.490)

0

(320.490)

0

1.878.560

1.878.560

1.558.070

1.878.560

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos

0

Subsídios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018

6+7+8+10

10

0

0

0

0

0

0

16.846.461

(2.555.867)

1.609.730

448.723

1.878.560

18.227.609
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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, cabendolhe 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.
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Regime da periodização económica (acréscimo)
A Fundação reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados,
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de
rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidas ou liquidadas são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagas ou liquidadas são reconhecidas em
“Credores por acréscimos de gastos”.

Consistência de apresentação
A Fundação Minerva manteve a classificação e apresentação dos itens nas
demonstrações financeiras de um período para outro, tendo em consideração as
alterações exigidas pelas NCRF-ESNL aplicáveis. A estrutura permite que a
comparabilidade não seja prejudicada.
Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros
itens das demonstrações financeiras. A Fundação Minerva não definiu qualquer critério
de materialidade para efeito de apresentação dessas demonstrações.
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
2018 são os mesmos utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de
agosto de 2017.

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

3 – Principais políticas contabilísticas

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

Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euros, constituindo esta a
moeda funcional e de apresentação.

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.
No presente exercício, a alienação do terreno a que se refere o artigo 1611 da Rua
Pinto Ferreira, nº 34 gerou uma mais-valia contabilística e fiscal nos valores de
1.058.536,93 € e 1.502.614,00 € respetivamente. Os valores obtidos com a realização
da venda serão reinvestidos no exercício de 2019 na construção da Universidade
Lusíada – Norte, Porto.
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Os ativos tangíveis, nomeadamente imóveis, objeto de revalorização anterior à adoção
das NCRF-ESNL, foram considerados por esse valor na data de transição para as NCRFESNL. A mensuração subsequente utilizada foi a adoção do modelo de custo.

Investimentos financeiros
• Investimentos Financeiros em Subsidiárias e Consolidação
Os Investimentos Financeiros em Subsidiárias são registados nas contas individuais
pelo método do custo.
• Investimentos Financeiros em Participadas
Os Investimentos Financeiros em Participadas são registados pelo método do
custo, bem como os Outros Ativos Financeiros desde que detidos até à
maturidade.

Imposto sobre o Rendimento
A Fundação 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
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destas obrigações futuras, a Administração procura sustentar as suas expetativas de
perdas num ambiente de prudência.
Fornecedores e outros passivos correntes
As contas a pagar a fornecedores e outros passivos correntes, que não vencem juros,
são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu
justo valor.

Financiamentos Bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de
comissões com a 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.
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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.
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 2018 são comparáveis com os utilizados nas demonstrações financeiras a 31 de
agosto de 2017.

4.2 – Não foram efetuadas alterações significativas nas estimativas contabilísticas
incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de agosto de 2018 quando comparadas
com as estimativas contabilísticas incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de
agosto de 2017;

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:
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Quadro nº 4 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

Caixa
Depósitos à Ordem
Outros
Total de Caixa e Depósitos
Descobertos

31-08-2018
6.590
5.708.144

31-08-2017
7.667
2.965.273

5.714.734

2.972.940

5.714.734

2.972.940

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 nº 5 – Ativos Fixos Tangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Tangíveis; quantias
brutas escrituradas
31-08-2017
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2018

Terrenos e rec.
naturais
12.169.829

Ativos Fixos Tangíveis;
depreciações e ajustamentos
31-08-2017
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2018

Terrenos e rec.
naturais

Ativos Fixos Tangíveis; valores
líquidos
31-08-2017
31-08-2018

Terrenos e rec.
naturais
12.169.829
11.428.366

(741.463)

11.428.366

Edifícios e O.
Equipamento Equip. de Ferram. e
Equip.
Outros AFT
Const.
Básico
transporte utensílios
admin.
28.766.421
7.051.238
560.517
34.655 2.766.830 3.006.586
106.249
220.789
16.983
45.356
(81.038)
(23.615)
28.766.421

7.157.487

700.267

34.655 2.760.198

3.051.942

Edifícios e O.
Equipamento Equip. de Ferram. e
Equip.
Outros AFT
Const.
Básico
transporte utensílios
admin.
24.062.724
6.782.974
512.124
33.002 2.737.043 2.923.198
490.874
140.325
71.181
834
21.235
27.514
(75.868)
(23.615)
24.553.598

6.923.299

507.437

33.836 2.734.663

Edifícios e O.
Equipamento Equip. de Ferram. e
Const.
Básico
transporte utensílios
4.703.697
268.265
48.393
1.653
4.212.823
234.187
192.830
819

AFT em
curso
1.124.961
90.283

1.215.244
AFT em
curso

Totais
37.051.065
751.963
(75.868)
(23.615)

2.950.712

Equip.
Outros AFT
admin.
29.787
83.388
25.535
101.229

Totais
55.481.038
479.659
(822.501)
(23.615)
0
55.114.581

37.703.546
AFT em
curso
1.124.961
1.215.244

Totais
18.429.973
17.411.034

6.2 - Divulgações sobre Ativos Fixos Intangíveis
Quadro nº 6 – Ativos Fixos Intangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Intangíveis; quantias
brutas escrituradas
31-08-2017
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2018

Quant. brutas Depreciações e
Valores líquidos
escrituradas
ajustes
1.572.550
1.420.438
152.112
590
9.093
(8.503)

1.573.140
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1.429.531

143.609

6.3 – Locações
Bens em regime de Locação Financeira - Valores contabilísticos
Quadro nº 7 – Locações
Valores em Euros

Valor
Depr. Acumulada
Contabilístico
271.892
81.593
271.265
192.191
543.157
273.784

Viaturas Serviço
Material Informático

Valor Líquido
190.299
79.073
269.373

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 nº 8 – Outros Créditos e Ativos não Correntes

Valores em Euros

Investimentos
financeiros
31-08-2017

Totais

4.988

4.988

Aumentos por aquisições

0

Regularizações / Imparidades

(4.988)

(4.988)

Outros aumentos

0
31-08-2018

0

0

Valores em Euros

Out. Créd. e
Ativos n/ Corr.
31-08-2017

Totais

34.923

Aumentos por aquisições

34.923
0

Regularizações

0

Outros aumentos

0
0

31-08-2018
(*) Depósito a prazo objeto de garantia
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34.923

34.923 (*)

A Fundação constitui imparidade para as 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 € no Novo Banco, valor que corresponde à responsabilidade por
garantias prestadas nessa instituição.

8 – Inventários
Quadro nº 9 – Inventários
Valores em Euros

Inventários

Mercadorias

Existências Iniciais
Compras

341.583
7.477

Regularizações / Quebras / Imparidades
Custo mercadoria vendida

(242.779)
(2.124)

Existências Finais

104.157

Adiantamento por conta compra
Total Inventários a 31-08-2018

0
104.157

No período de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018 a Fundação procedeu à
constituição de uma imparidade para os inventários de livros da editora no valor de
235.831 euros, tendo em consideração que se tratavam de itens antigos sem rotação
nos períodos de 2017 e 2018. Assim, foi considerado que para esses livros o valor
realizável líquido seria zero, inferior, portanto, ao seu custo de aquisição, situação que
levou à constituição da referida imparidade.

Desta forma, a Fundação considera que o valor final encontrado para o inventário de
104.157 euros representa, em termos globais, o menor valor entre o respetivo custo
de aquisição e o seu valor realizável líquido.

9 – Ativos Financeiros
Os saldos dos diversos ativos qualificados como instrumentos financeiros encontramse mensurados ao custo.
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Quadro nº 10 – Ativos
Valores em Euros

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

31-08-2018
1.453.829
386.813
5.714.734
7.555.376

31-08-2017
970.855
1.076.521
2.972.940
5.020.315

9.1 – Créditos a receber
Quadro nº 11 – Créditos a receber
Valores em Euros

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

31-08-2018
818.012
5.539.662
(4.903.845)
1.453.829

31-08-2017
525.506
4.946.042
(4.500.693)
970.855

9.1.1 - Imparidade de Clientes
Quadro nº 12 – Imparidade de Clientes
Valores em Euros
31-08-2017

Ajuste

Reversão

Reforço

31-08-2018

Lisboa

2.053.864 €

(22.032)

299.536 €

2.331.367 €

Porto

2.064.670 €

(56.604)

120.045 €

2.128.111 €

382.159 €

(7.521)

69.728 €

444.366 €

4.500.693 €

(86.158)

0€

489.308 €

4.903.845 €

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

403.151 €

V.N.Famalicão
Total:

9.2 – Outros Ativos Correntes
Quadro nº 13 – Outros Ativos Correntes
Valores em Euros

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

31/08/2018
31/08/2017
28.797
26.242
259.215
415.897
50.205
581.812
7.529
8.638
40.806
43.699
261
232
386.813
1.076.521

9.3 Caixa e Depósitos Bancários
Quadro nº 14 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

Caixa
Depósitos à Ordem
Outros
Total de Caixa e Depósitos
Descobertos

31-08-2018
6.590
5.708.144

31-08-2017
7.667
2.965.273

5.714.734

2.972.940

5.714.734

2.972.940
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10 – Decomposição e movimento dos itens de Capital Próprio
Quadro nº 15 – Capital Próprio
Valores em Euros

Descrição

31-08-2017
Fundos
16.846.461
Resultados Transitados
(3.513.557)
Excedentes de revalorização
2.246.931
Outras variações nos Fundos Patrim.
448.723
Resultado Líquido do período
320.490
Total dos Fundos Patrimoniais
16.349.049

Débitos

Créditos

637.200
320.490
957.690

31-08-2018
16.846.461
957.690 (2.555.866)
1.609.731
448.723
1.878.560
1.878.560
2.836.250 18.227.609

11 – Instrumentos Financeiros – Passivos
Os saldos dos diversos passivos qualificados como instrumentos financeiros
encontram-se mensurados ao custo.
Quadro nº 16 – Instrumentos Financeiros – Passivos (2018)
Valores em Euros

Instrumentos financeiros Passivos

31-08-2018
correntes
121.255
1.134.486
977.508
2.233.250

Fornecedores
Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
Totais

n correntes

total
121.255
3.450.647
977.508
4.549.410

2.316.160
2.316.160

Quadro nº 17 – 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
3.258.364
3.258.364

total
157.925
4.340.261
950.312
5.448.498

11.1 – Detalhe dos Financiamentos
Quadro nº 18 – Detalhe dos Financiamentos
Valor em Euros

Financiamentos:
Locações Financeiras:
Total:

Curto Prazo
1.028.751
105.735
1.134.486
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M/L Prazo
2.040.979
275.181
2.316.160

Total
3.069.730
380.916
3.450.647

A Fundação tem à data de 31-08-2018 os seguintes financiamentos:
•

Contrato celebrado com o Novo Banco de médio longo prazo cujo valor em
dívida é de 79.136 €;

•

Contrato de Mútuo no Montepio Geral de médio longo prazo cujo valor em
dívida é de 1.712.755 €;

•

Contrato de Mútuo no Banco Santander de médio longo prazo cujo valor em
dívida é de 1.277.840 €.

Quadro nº 19 – Locações Financeiras em Vigor
Valo res em Euro s

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

Até 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Totais

2018

105.735

275.181

380.916

2017

92.128

180.908

273.036

11.2 – Outros Passivos Correntes
Quadro nº 20 – Outros Passivos Correntes
Valo res em Euro s

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

31/08/2018
941.213
8.840
27.455
1
977.508

31/08/2017
905.893
8.230
35.908
282
950.312

12 – Provisões
Quadro nº 21 – 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
curso
81.360
140.046

Outras
provisões

0

130.875
34.172

0

0
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(25.000)
221.406

0

Total
81.360
140.046
0
130.875
34.172
0
(25.000)
221.406

As provisões estão reconhecidas tendo em conta o previsto na NCRF-ESNL:
a) A Fundação Minerva tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como
resultado de um acontecimento passado;
b) Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

13 – Outras Dívidas a Pagar
Em 2018, a Fundação Minerva não regista qualquer valor de dívidas a pagar, tendo
anulado a totalidade dos ativos por impostos diferidos.

14 – Estado e Outros Entes Públicos

Quadro nº 22 – Estado e Outros Entes Públicos
Valores em Euros

Estado e Outros entes Públicos

31-08-2018

31-08-2017

Activos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Outros
Total

0

7.308

Passivos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
IVA
Contribuições Segurança Social
Contribuições CGA
Total

69.677
119.034
17.957
147.869
46.645
401.181

118.184
1.963
146.168
46.679
312.994

7.308

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 2014 a 2018 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 2018.

15 – Diferimentos
Quadro nº 23 – Diferimentos
Valores em Euros

Diferimentos

31/08/2018

Activos
Seguros
Acordos de pagamentos
Outros gastos a reconhecer
Total
Passivos
Outros rendimentos a reconhecer
Receitas dos estudantes
Subsídios
Outros
Total

31/08/2017

18.894

19.101

1.281
20.175

19.101

1.652.988
124.466
92.216
1.869.670

1.403.271
274.880
140.252
1.818.402

16 – Rédito
16.1 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período,
conforme quadro seguinte:
Quadro nº 24 – Rédito
Valores em Euros

Rédito

31-08-2018

Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Subsídios à Exploração
Imparidades (aumentos/ reduções)
Provisões (aumentos/ reduções)
Outros rendimentos
Aumento do justo valor
Juros
Total
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31-08-2017

11.328
17.564.886
418.747

13.903
16.046.528
331.958

25.000
1.281.397
28
23
19.301.409

4.217
219.267
52
41
16.615.966

Quadro nº 25 – Vendas e Serviços Prestados
Valores em Euros

Vendas e Serviços Prestados
Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Total

31-08-2018
11.328
17.564.886
17.576.214

31-08-2017
13.903
16.046.528
16.060.431

16.1.1 – Discriminação da rubrica de Prestação de Serviços

Quadro nº 26 – Prestações de Serviços
Valores em Euros

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

31-08-2018

31-08-2017

8.443.596
6.976.771
2.344.616
6.864
97.702
75.287
(379.950)
17.564.886

7.676.697
6.443.347
2.083.810
143.151
29.914
(330.390)
16.046.528

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

17 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro nº 27 – Fornecimentos e Serviços Externos
Valores em Euros

Fornecimentos e Serviços Externos
Serviços Especializados

31/08/2018
816.510
64.095
328.729
192.608
1.015.680
2.417.623

Materiais
Energia e fluídos
Deslocações e estadas
Serviços diversos

Total
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31/08/2017
777.487
62.796
323.811
129.399
1.022.794
2.316.286

18 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
Quadro nº 28 – Benefícios dos Empregados e Gastos da Entidade
Valores em Euros

Descrição

31-08-2018

Remunerações dos órgãos sociais

31-08-2017

316.951

310.802

8.517.431

8.509.686

3.319

3.255

21.000

251.291

Encargos sobre as remunerações

1.863.823

1.852.239

Seguros de acidentes no trabalho

37.145

34.072

4.954

31.267

10.764.623

10.992.612

Remunerações do pessoal
Benefícios pós emprego
Indemnizações

Outros gastos com o pessoal
Total

19 – Outros gastos
Quadro nº 29 – Outros Gastos
Valores em Euros

Descrição

31-08-2018

Impostos e taxas
Descontos pp concedidos
Sinistros
Gastos e perdas em invest. n/ financ.
Correções de períodos anteriores
Quotizações
Ofertas e amostras em inventários
Benefícios escolares
Donativos
Outros não especificados
Total

191.836
1.200.379
3.604
5.171
54.140
11.392
2.541
762.367
6.100
148.093
2.385.622

31-08-2017
23.920
907.962

7.033
9.682
860
552.517
7.362
155.717
1.665.053

20 – Juros e Gastos Similares
Quadro nº 30 – Juros e Gastos Similares
Valores em Euros

Descrição

31-08-2018

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

── 206 ──

111.233
5.418
1
3
116.655

31-08-2017
156.684
3.791
27
71,87
160.574

Os gastos dos financiamentos suportados foram considerados diretamente no
exercício em que ocorreram.

21 – Imposto sobre o rendimento do período

21.1 - Divulgação das principais componentes de gasto do imposto sobre o
rendimento:
Quadro nº 31 – Componentes de Gasto de Imposto sobre o Rendimento
Valores em Euros

Descrição

31-08-2018

31-08-2017

Resultado antes de impostos do período

1.958.533

322.648

Imposto sobre o rendimento do período

(79.973)

(2.157)

(79.973)

(2.158)

1.633

1.685

Imposto diferido
Imposto sobre o rendimento do período
Tributações autónomas

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 221.406 € de um total de ações no valor de 226.406 €.
23 – Outras divulgações

23.1 - Garantias
•

Em 31 de agosto de 2018 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.
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•

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

23.2 – Honorários do ROC
Em 2018 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, 30 de novembro de 2018

A Contabilista Certificada
Inês Maria Vaz Almendra Xavier, Dr.ª
Inscrita na O.C.C com o nº 35.460
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8. Proposta de Aplicação de Resultados de 2018
O Conselho de Administração da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação
Científica propõe que o Resultado Líquido do exercício de 2018, no valor positivo de
1.878.560 € seja transferido para Resultados Transitados.

Lisboa, 30 de novembro de 2018

O Conselho de Administração da Fundação Minerva

Presidente:
João José Pires Duarte Redondo

Vice-Presidentes:
Afonso Filipe Pereira d’Oliveira Martins
António José Moreira
José Manuel de Matos Correia
Ricardo Leite Pinto
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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 2018.
2 – No desempenho das funções para que foi nomeado, o Conselho Fiscal procedeu 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 considerámos necessários;
• Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas
pela Fundação no modelo SNC que se encontram divulgadas no Anexo;
• Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos
contabilísticos que lhes servem de suporte;
• Análise das reconciliações bancárias preparadas pelos serviços financeiros e
verificação da adequação dos valores disponíveis;
• Análise da evolução dos saldos de terceiros (clientes, fornecedores, outros
devedores e credores e outros) e respetivos ajustamentos e do seu adequado
controlo por parte dos serviços;
• Verificação dos principais movimentos ocorridos durante o exercício nas
rubricas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e em curso;
• Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos, bem
como da situação relativa à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações;
• Análise da conta dos resultados e das principais contas de gastos e rendimentos
com particular atenção ao seu balanceamento, acréscimo e diferimento.
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4 – No final do exercício com referência a 31 de agosto de 2018, 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 2018 da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação
Científica;
- Seja aprovada a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos
resultados obtidos.
Lisboa, 21 de dezembro de 2018

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 2018
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
2018 (que evidencia um total de 25.269.276 euros e um total de fundos patrimoniais
de 18.227.609 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 1.878.560 euros), a
demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa
relativas ao ano findo naquela data, e o anexo que inclui um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os
aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para
Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de
Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas 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.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.
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Responsabilidades do órgão de gestão 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
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido
a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança
razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais
e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
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não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de
acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a
Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do
Sistema de Normalização Contabilística; e
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito
e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a
auditoria.
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, 20 de dezembro de 2018

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

Em representação da sociedade:
J.F. BELO E C. CANTANTE, SROC, LDA
Rua Manuel da Silva Leal, 6-B, Esc. 1 * 1600-166 Lisboa
T. (+351) 217226130/ F. (+351) 217226131
Inscrição na O ROC. nº 281 /Inscrição na CMVM nº 20161574
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Anexo - Relatório de Avaliação de Ativos

Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica
Valor Razoável e Vidas Úteis
Remanescentes dos Ativos Imobiliários

── 217 ──

Fundação Minerva - Cultura
- Ensino e Investigação
Científica
Valor Razoável e Vidas Úteis
Remanescentes dos Ativos Imobiliários

21 de novembro de 2018

Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica
Rua da Junqueira, 188 - 198
1349-001 Lisboa

Lisboa, 21 de novembro de 2018

Refª.: 87173/1. Valor Razoável e Vidas Úteis Remanescentes dos ativos imobiliários da Fundação Minerva,
localizados em Coimbra, Lisboa, Porto e Setúbal.

Exmos. Senhores,
Seguindo as instruções de V. Exas., a American Appraisal – Consultores de Avaliação (adiante “Duff & Phelps”) levou
a cabo um estudo de avaliação dos Ativos Imobiliários para determinação do Valor Razoável e estimativa de Vidas
Úteis Remanescentes, propriedade da Fundação Minerva, constituídos por dois campus universitários em Lisboa,
terrenos livres no Porto e Setúbal e um terreno com uma construção devoluta em Coimbra, à data de 15 de maio
2018, apresentando no relatório anexo o resultado da nossa investigação.
Atentamente,
Duff & Phelps

By: Ernesto Ollero Borrero
Managing Director

American Appraisal – Consultores de Avaliação, Lda.
Avenida António Augusto de Aguiar, nº. 21 – 3º Direito
1050-012 Lisboa

Tel.: +351 211 226 000

ricardo.silva@duffandphelps.com
ernesto.ollero@duffandphelps.com
www.duffandphelps.com
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Secção 01

Resumo Executivo
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Resumo
Executivo

Identificação dos Ativos
Os ativos objeto de estudo neste relatório correspondem aos ativos imóveis,
propriedade da Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica
(Fundação Minerva), que se detalham no quadro seguinte:

Localização

Designação

Artigos Matriciais

Lisboa

Campos Palácio

1953; 48; 47; 2052; 1925;
2141; 1952

Lisboa

Campos Ar Liquido

797; 798; 799; 883; 884; 885;
1339; 1340; 1341; 1537

Porto

Terreno Porto

Coimbra
Setúbal

Área Terreno
2

(m )

Área
Construida
(m2)

11 466

13 361

7 806

7 558

6028

19 956

-

Terreno Coimbra

3422

4 616

4 236

Terreno Setúbal

142; 143

Total

150 000

-

193 844

25 155

Objetivo da Avaliação
O objetivo do nosso estudo é determinar o Valor Razoável e estimar as Vidas
Úteis Remanescentes dos referidos Ativos, à data de 15 de maio de 2018.
Função da Avaliação
Fornecer à Fundação Minerva um conjunto de informação, para efeitos de
comparação com os valores contabilísticos existentes.
A nossa opinião tem como intenção apoiar a Fundação Minerva na tomada de
decisões empresariais informadas, não sendo uma recomendação. Qualquer
decisão relacionada com uma possível transação será da responsabilidade da
Fundação Minerva, que a toma segundo o seu próprio critério.
Entendemos que o uso a que se destinará o relatório é o anteriormente referido.
Não é válido utilizar o relatório para qualquer outro fim.
Base de Valor
O Valor Razoável é definido nas Normas Contabilísticas de Relato Financeiro
(NCRF – IFRS) como:
“A quantidade pela qual pode ser transacionado um ativo ou liquidado
um passivo, entre duas partes interessadas e devidamente informadas,
que realizam uma transação livre”.
Este termo é usado geralmente como sinónimo de Valor de Mercado (Market
Value) que é definido nos International Valuation Standards (IVS) como:
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“O montante estimado pela qual um ativo ou passivo pode ser
transacionado, à data de avaliação, entre um comprador e um vendedor
interessados, numa transação em condições de independência mutua,
após uma comercialização adequada, e atuando as partes de forma
esclarecida, prudente e sem agirem sob pressão”.
A expressão Valor de Mercado e o termo Valor Razoável, conforme aparecem
nos standards internacionais de contabilidade (NIRF), são geralmente
compatíveis, ainda que não necessariamente sinónimos.
A Vida Útil Remanescente é definida como o número de anos que o técnico
avaliador estima que resta de vida a um determinado bem, desde o momento da
avaliação até ao momento em que o mesmo deixa de ser economicamente
produtivo.
Data de Avaliação
15 de maio de 2018.
Data de Visita
As visitas físicas ocorreram nas seguintes datas:
•

11/05/2018 – Lisboa, Campus Palácio e Campus Ar líquido;

•

14/05/2018 – Setúbal;

•

15/05/2018 – Coimbra e Porto.

Metodologia de Avaliação
A estimativa de um valor, pela sua própria natureza, não pode ser considerada
como o resultado da aplicação de uma ciência exata, e as conclusões obtidas
são, em parte, subjetivas e dependem do juízo individual. Desta forma, assumese o fato de que não existe uma fórmula standard de avaliação que seja
indiscutível, e que o valor, calculado através da aplicação de um método, será
sempre um valor aproximado, podendo diferir do preço que esteja disposto a
pagar um potencial comprador e do que está disposto a aceitar o vendedor, ao
incidir sobre os mesmos, de maneira determinante, fatores estratégicos,
financeiros, de outra índole, desconhecidos na maior parte dos casos pelos
peritos e que, caso fossem conhecidos, poderiam não ser suscetíveis de uma
avaliação objetiva.
Os métodos utilizados para obter uma opinião do Valor Razoável do imóvel
foram o Método Comparativo de Mercado e o Método do Custo.
Método Comparativo de Mercado
De acordo com este método, compara-se a propriedade objeto de avaliação
com outras de características similares, recentemente vendidas ou que se

3
Duff & Phelps I Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica

21 de novembro de 2018

encontram à venda no mercado, fazendo uma análise comparativa das mesmas
e tendo em conta, naturalmente, fatores que podem produzir diferenças, tais
como antiguidade, situação, condições, entre outros.
Método do Custo
O Método do Custo baseia-se no pressuposto de que um comprador informado
não pagaria pelo ativo mais do que o custo de produzir outro ativo em
substituição do primeiro, com a mesma utilidade. A aproximação ao valor
obtém-se como soma do valor dos diferentes ativos que compõem a
propriedade, ou seja, os ativos depreciáveis mais o terreno.
No que se refere à construção estima-se o Custo de Reposição a Novo dos
mesmos, deduzindo a depreciação resultante por deterioração física e
obsolescência.
O Custo de Reposição a Novo é o Custo requerido para substituir a função,
utilidade e capacidade da propriedade existente por outra nova e moderna,
utilizando a tecnologia e materiais de construção mais atuais. Este custo inclui
custos diretos (materiais, fornecimentos, mão-de-obra, seguros), e indiretos
(projeto, licença, custo de imobilização do capital durante a construção).
A depreciação física é a perda de valor causada pela deterioração e desgaste
físico do ativo causada pelo uso, elementos atmosféricos, ou por fazer parte de
um processo de produção.
A obsolescência funcional dá lugar à perda de valor por falta de utilidade
funcional na distribuição e disposição dos diversos espaços que compõem a
propriedade.
A obsolescência económica é uma perda de valor causada por fatores externos
à propriedade, tais como a economia local, a economia no sector industrial,
escassez de materiais ou de mão-de-obra, deficiências nos transportes,
mudanças nos índices demográficos, promulgação de novas leis, entre outros.
Ao Custo de Reposição a Novo Depreciado adiciona-se o Valor do Terreno
obtendo-se assim uma indicação do valor da propriedade.
O método de custo geralmente fornece uma indicação consistente do valor de
melhoramentos no terreno, edifícios específicos, estruturas específicas e
equipamentos específicos associados a uma viabilidade de negócio ou
justificada por uma procura económica.
Quando não existe informação de transações ou oferta de propriedades
comparáveis, quando a informação de transações recentes não consegue ser
devidamente tríada ou, quando não existem transações ou oferta, sobre a
premissa da “Utilização Continuada” o Método do Custo é o Método de
Avaliação preferencial.
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Ativos/ Bens Incluídos na Avaliação
A nossa investigação limitou-se exclusivamente ao terreno, construções
existentes, com as suas instalações fixas próprias de edifícios, bem como as
benfeitorias do terreno, existentes entre o plano exterior de fachada e o limite do
terreno em que se encontram.
Ativos/ Bens Excluídos na Avaliação
Não foi objeto de avaliação qualquer outra tipologia de ativos para além das
identificadas anteriormente.
Considerações na Avaliação
Para chegar à determinação do valor tivemos em consideração os seguintes
fatores:
•

Superfície, situação, forma, topografia, acessos;

•

Tipo de construção em cada área e espaço, fundações, tipo de
estrutura, altura e nível das instalações existentes;

•

Depreciação física, manutenção e conservação;

•

Estado atual do mercado imobiliário, evolução de preços, competição
no mercado imobiliário, e risco do sector, de modo a estimar o valor do
solo atribuível ao terreno.

Além dos pressupostos supramencionados, foram tidas em conta as seguintes
considerações, sobre as quais a Duff & Phelps não assume responsabilidade no
que diz respeito à sua possível incidência sobre as conclusões alcançadas, uma
vez que não estão incluídos no alcance do estudo determinados aspetos
relacionados com as mesmas:
•

Para a realização do estudo tomámos em conta as informações
disponibilizadas pela Fundação Minerva, tais como plantas, superfícies
(áreas de terreno e construções), dados construtivos, características
técnicas, condições de uso, entre outros, não comprovando a
veracidade ou fiabilidade da referida informação;

•

Não foram realizadas quaisquer tipos de medições ou comprovações
de áreas dos terrenos ou edifícios por meios técnicos (taquímetro, fita,
nível) ou outros. As superfícies utilizadas durante o desenvolvimento
do estudo foram obtidas a partir dos documentos fornecidos pelo
cliente, com exceção da área construída em Coimbra, onde se
considerou a fornecida pela Câmara Municipal de Coimbra, aprovada
no projeto de loteamento;
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•

A avaliação dos imóveis foi efetuada ao Valor Razoável, no ponto de
vista estritamente imobiliário, não estando prevista qualquer avaliação
de negócio, empresa, direitos de superfície, indemnizações,
exploração, cultivos, ativos biológicos, máximo e melhor uso
alternativo, máximo uso potencial, ou do ponto de vista económico;

•

Não realizamos nenhuma investigação dos aspetos financeiros
relacionados com a capacidade que os ativos possam ter para gerar
proveitos atualmente ou no futuro;

•

Para além desta, foi recolhida informação de instituições externas
operadores imobiliários, construtores, como também informações sobre
transações recentes no mercado, condições do mercado, expectativas
locais entre outros;

•

Não foi objeto do estudo a determinação de possíveis contingências
ambientais, de contaminação ou de resistência dos terrenos ou
construções;

•

O estudo realizou-se com base na premissa de que se avaliam os
ativos livres de hipotecas, custos indiretos de exploração e outros
encargos financeiros ou urbanísticos;

•

Não foi objeto do estudo a análise de titularidade dos ativos alvo de
avaliação.

Composição do Relatório de Avaliação
O relatório de avaliação consta de:


O presente Resumo Executivo que identifica os ativos avaliados, descreve
a natureza e extensão das nossas investigações, as premissas de valor
adotadas, limitações ao alcance do estudo e apresenta as conclusões do
Valor Razoável obtidas;



Resumo de Dados Fundamentais e Condições Limitativas de
Responsabilidade;



Relatório narrativo, com a descrição dos ativos, análises do mercado
imobiliário e conclusões do Valor Razoável estimativa de Vidas Úteis.
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Conclusão de Valor
De acordo com as premissas descritas, é nossa opinião que, à data 15 de maio
de 2018, o Valor Razoável, dos ativos fixos propriedade da Fundação Minerva,
é razoavelmente expresso pela quantia de 47 691 000 Euros (Quarenta e Sete
Milhões Seiscentos e Noventa e Um Mil Euros), de acordo com a desagregação
seguinte:
Designação
Campos Palácio
Campos Ar Liquido

Valor Razoável
(€)
26 800 000
12 690 000

Terreno Porto

4 690 000

Terreno Coimbra

1 061 000

Terreno Setúbal
Total

2 450 000
47 691 000

Não assumimos quaisquer responsabilidades sobre o estado de posse ou
condicionalismos que possam afetar os ativos objeto de estudo.
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Resumo de Dados

Ativos Avaliados:

Os ativos considerados neste estudo correspondem
aos seguintes ativos Imóveis:

Fundamentais

Localização

Designação

Artigos Matriciais

Lisboa

Campos Palácio

1953; 48; 47; 2052; 1925;
2141; 1952

Lisboa

Campos Ar Liquido

797; 798; 799; 883; 884; 885;
1339; 1340; 1341; 1537

Porto

Terreno Porto

6028

Coimbra

Terreno Coimbra

3422

Setúbal

Terreno Setúbal

142; 143

Objetivo da

O objetivo do nosso estudo é determinar o Valor

Avaliação:

Razoável e estimar as Vidas Úteis Remanescentes
dos referidos Ativos, à data de avaliação.

Data de Avaliação:

15 de maio de 2018.

Função da

Fornecer à Fundação Minerva um conjunto de

Avaliação:

informação, para efeitos de comparação com os
valores contabilísticos existentes.
A nossa opinião tem como intenção apoiar a
Fundação Minerva na tomada de decisões
empresariais informadas, não sendo uma
recomendação. Qualquer decisão relacionada com
uma possível transação será da responsabilidade da
Fundação Minerva, que a toma segundo o seu próprio
critério.

Metodologia de

Método Comparativo de Mercado e Custo.

Avaliação:
Ativos Incluídos:

A nossa investigação limitou-se exclusivamente ao
terreno, construções existentes, com as suas
instalações fixas próprias de edifícios, bem como as
benfeitorias do terreno.

Ativos Excluídos:

Todos os não citados no parágrafo anterior.

Valor Razoável:

47 691 000 Euros (Quarenta e Sete Milhões
Seiscentos e Noventa e Um Mil Euros).
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Dados Utilizados
no Relatório

Dados facultados pelo Cliente


Cadernetas Prediais;



Planta Global das Instalações com indicação de áreas de implantação
e construção dos edifícios dos Campus de Lisboa;



Levantamento Topográfico dos Campus de Lisboa.

Dados obtidos pela Duff & Phelps
O alcance do trabalho levado a cabo, assim como os dados obtidos pela nossa
companhia e utilizados no relatório foram os seguintes:


Visita e inspeção dos imóveis a avaliar;



Características dos Imóveis;



Análise da Envolvente;



Análise Urbanística;



Situação do Mercado Imobiliário;



Valores de Venda de imóveis comparáveis;



Custos de Construção de edifícios similares ao existente;



Delimitação dos Terrenos de Setúbal através da informação
disponibilizada pela Direção Geral do Território.
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Condições
Limitativas de

Limitações de Ordem Geral
A nossa opinião de valor está expressa à data indicada no relatório de valor e
está baseada na situação económica e no poder aquisitivo do Euro na data
citada.

Responsabilidade

O valor apresentado neste relatório baseia-se nas premissas especificadas na
carta de valor e só é válido para o objetivo estabelecido.
A informação fornecida para a elaboração do presente relatório será guardada e
conservada nos nossos arquivos por um prazo não inferior a cinco anos, a
contar da data de emissão do presente relatório.
Limitações do Valor Estimado
Não se levou a cabo nenhuma investigação sobre ónus e encargos da
propriedade tendo-se considerado que estes são inexistentes. Considera-se
também que a documentação fornecida pelo cliente é verdadeira e
correspondente à realidade do imóvel.

Limitações sobre os Dados Utilizados
A informação que nos foi fornecida pelo cliente e/ ou por outras fontes externas,
foi considerada como correta e verdadeira, pelo que a Duff & Phelps não
realizou nenhuma auditoria, verificação ou exame técnico ou legal da mesma.
Não efetuámos nenhuma medição topográfica "in situ" por qualquer meio
técnico (taquímetro, fita, nível), do bem imóvel.
As áreas de terrenos e construções utilizadas no relatório de avaliação foram
obtidas através dos documentos legais e das plantas fornecidas pelo Cliente,
não tendo sido comprovadas pela Duff & Phelps.

Limitações relativas ao terreno e de ordem urbanística
O valor do terreno foi estimado considerando exclusivamente a plena
propriedade, de acordo com o estipulado nas normas urbanísticas.
Na obtenção do valor do terreno não se considerou nem se realizou nenhum
tipo de estudo arqueológico, geológico, de resistência característica do solo,
investigação do subsolo, análise de possíveis reservas, recursos naturais ou
jazigos naturais e/ ou direitos de exploração do subsolo.
A classificação urbanística foi obtida pelos meios disponibilizados online e/ou
reunião presencial na Câmara Municipal de Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal.
Não foi efetuado nenhum pedido de viabilidade formal a qualquer entidade,
dado que, o tempo para a obtenção da mesma ultrapassaria a data de entrega
do presente relatório.
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A Duff & Phelps não assume nenhuma responsabilidade sobre possíveis
alterações urbanísticas, a partir da data de avaliação.
Limitações de Ordem Ambiental
A Duff & Phelps não investigou nem levou a cabo na envolvente à propriedade
nenhuma análise de tipo meio ambiental. Também não investigou se existe na
envolvente à propriedade matérias e produtos tóxicos, radioativos, nem tão
pouco uma análise de possível emissão de gases, líquidos e sólidos residuais
sem tratamento ou depuração prévia. Igualmente, não efetuámos nenhum
estudo de comprovação se a propriedade cumpre com as normas locais,
regionais e estatais referentes à saúde, proteção do meio ambiente e segurança
de qualquer tipo, que estejam atualmente em vigor, por não ser objeto do
presente estudo.

Limitações de Ordem de Registo
A Duff & Phelps não assume qualquer responsabilidade sobre o estado de
posse e condicionalismos que possam afetar a propriedade objeto de estudo.
Não realizámos nenhum tipo de investigação e confirmação, nem de registo,
nem de posse existente, na Conservatória do Registo Predial.
Limitações de Ordem Jurídica
A Duff & Phelps não assume qualquer responsabilidade por problemas de
natureza legal que possam afetar a propriedade tais como expropriação,
herança, divisão da propriedade, cessão, embargo, ou qualquer processo em
curso de natureza legal. Os técnicos da Duff & Phelps têm a preparação
requerida para avaliar ativos, mas não assumem qualquer responsabilidade em
questões de ordem arquitetónica, urbanística, estrutural, ecológica ou
ambiental, jurídico-legal, saúde, etc.

Outras Limitações de Ordem Jurídica
A Duff & Phelps atuou como consultora independente, e como tal, não poderá
ser considerada como interveniente ou representante dos interesses de
nenhuma das partes que poderão estar envolvidas num possível conflito relativo
à propriedade objeto de estudo.
O presente relatório não poderá ser apresentado perante um Juiz ou
autoridades locais, regionais e/ ou estatais, por não ser requerido para o dito
fim.
A Duff & Phelps entende que não terá que prestar declarações em tribunal pela
razão do presente relatório, a menos que receba um pré-aviso sendo informada
de tal com a devida antecedência. Se assim for, o tempo empregue na mesma,
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assim como os gastos possíveis de viagem, transporte, estadia e alimentação
derivados da mesma serão faturados à parte à Fundação Minerva.
A posse deste relatório não confere o direito da sua publicação no exterior nem
o direito de mostrá-lo fora do âmbito interno da sua empresa, salvo para o fim
especificado na carta. Nenhuma parte deste relatório ou a sua totalidade poderá
ser mostrada aos meios de comunicação e utilizada com fins diferentes aos
especificados na carta, assim como em catálogos, publicidade, relações
públicas, informação ou qualquer outro meio de comunicação, utilizando
publicamente o nome da Duff & Phelps sem o consentimento escrito da nossa
parte.
A nossa avaliação será válida apenas e só para o propósito referido. Qualquer
outra utilização, por parte de V. Exas. ou de terceiros será nula.
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Secção 02

Relatório de Imóveis
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Lisboa –
Campus
Palácio

Identificação dos Ativos
Os ativos imóveis do Campus Palácio em Lisboa, correspondem a um conjunto
de 10 edifícios assentes sobre um terreno, com diversas cadernetas prediais
confinantes entre si. O Campus localiza-se em Belém.

Localização do Imóvel:
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Análise da Envolvente
Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país. Tem uma
população de aproximadamente 507 000 habitantes dentro dos seus limites
administrativos. Na Área Metropolitana de Lisboa, residem aproximadamente
2 822 000 pessoas, sendo por isso a maior e mais populosa área metropolitana
do país.
Lisboa é considerada como cidade global devido à sua importância em aspetos
financeiros, comerciais, mediáticos, artísticos, educacionais e turísticos.
A região de Lisboa é a mais rica do país, com um PIB PPC per capita de 26 100
euros (4,7% maior do que o PIB per capita médio da União Europeia). A sua
área metropolitana é a vigésima mais rica do continente, com um PIB-PPC no
valor de 58 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 35% do PIB-PPC
total do país.
Belém é uma freguesia portuguesa do concelho de Lisboa, pertencente à Zona
Ocidental da capital, com 10,43 km² de área e 16 528 habitantes.
A envolvente do imóvel atualmente é maioritariamente habitacional, as
indústrias existentes na zona têm vindo a ser reconvertidas para diferentes
usos. Belém é também uma zona turística e cultural, com diversos museus,
jardins, e património classificado.
Em termos de acessibilidades, é possível encontrar vários tipos de transportes
públicos, como autocarros, elétrico e comboio junto ao imóvel. Quanto às
acessibilidades rodoviárias existem uma diversidade de eixos principais muito
perto do imóvel como a Ponte 25 de Abril e Avenida da India. É ainda possível
chegar via fluvial ao cais de Belém partindo de Porto Brandão, o aeroporto
internacional da Portela fica a aproximadamente 25 min de carro.
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Descrição dos Ativos
Descrição Geral:

Ativo constituído por 10 edifícios destinados à
atividade de ensino e atividades de suporte;

Freguesia:

Belém;

Concelho:

Lisboa;

Distrito:

Lisboa;

Registo Conservatória:

Registo Predial de Lisboa;

Artigos:

1953; 48; 47; 2052; 1925; 2141; 1952;

Endereço:

Rua da Junqueira 188 a 198, 1300 Lisboa;

Coordenadas Geográficas:

38°41'55.21"N

9°11'32.86"W.

Delimitação do Terreno e identificação dos Edifícios do Campus Palácio
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TERRENO
Área:

11 446 m2;

Acessos:

Rua Junqueira e Rua Pinto Ferreira;

Forma:

Irregular;

Topografia:

Ligeira inclinação para norte;

Serviços:

Eletricidade, água, telecomunicações e saneamento;

Confrontações: Norte: Travessa Artur Lamas;
Sul: Rua Junqueira;
Nascente: Rua Pinto Ferreira;
Poente: Antigo complexo industrial.
INFRAESTRUTURAS NO TERRENO
•

Arranjos exteriores: inclui pavimentação, zonas de circulação automóvel
e pedestres, parque de estacionamento, espaços de jardim e
infraestruturas sob o solo. Tem dimensão aproximada de 5 589 m².

EDIFICAÇÕES
No quadro que se segue apresenta-se o resumo das características dos
edifícios que compõem o Campus Palácio.
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Designação

Área de
Área
Nº
Ano de
Im plantação
Construída
Pisos
Construção
(m 2)
(m ²)

Características

1 734

O edifício é um Palácio construído no Século XVIII, todo
recuperado no interior e exterior no últimos 10 anos. O
andar Nobre é constituído por vários salões e biblioteca,
com frescos e azulejos de época. O Piso inferior é em
semicave com janelas no tardoz do edifico. O terceiro
piso é esconso em águas furtadas. O edifício é
constituído por muros de alvenaria, piso em madeira ou
pedra (na cave) e cobertura em telha cerâmica.

885

1 990

Edifício totalmente reconstruído nos anos 90, apenas foi
mantida a fachada. Apresenta uma estrutura de betão
armado, paredes em alvenaria ou pladur, pavimentos
em ladrilho cerâmico e cobertura em telha cerâmica. O
edifício tem um elevador.

4

1 152

1 990

Edifício reconstruído nos anos 90. Paredes em alvenaria
de pedra, pavimento em madeira, cobertura em telha
cerâmica. Tem elevador.

269

1

193

2 009

Edifício elevado, com estrutura de vigas metálicas,
revestimento em vidro e pladur apenas no piso superior
ao nível do solo apenas tem as fundações e pilares de
suporte.

406

2

840

2 006

Edifício com estrutura de vigas metálicas, revestimentos
em vidro e pladur e cobertura de chapa metálica.

1 571

2

2 850

1 998

Edifício com auditórios, tem estrutura de betão, piso em
ladrilho cerâmico, paredes de alvenaria e cobertura em
chapa de fibrocimento.

266

3

698

1 970

Edifício com estrutura de betão, paredes em alvenaria,
pavimento em ladrilho cerâmico e cobertura em telha de
fibrocimento.

1 224

2

1 768

1 974

Edifício com estrutura de betão, paredes em alvenaria,
pavimento em ladrilho cerâmico e cobertura em telha de
fibrocimento.

Gabinetes e Mediateca

515

3

2 410

1 996

Armazém e Posto
Transformação

126

2

218

1 734

A

Reitoria e Administração

B

Secretaria, Contabilidade
e Serviços
Administrativos

314

4

C

Devoluto (Antigos
serviços informáticos e
Salas

307

D

Gabinetes Docentes

E

Cafetaria e Salas

F

Auditórios e Salas

G

Livraria e Salas

H

Antiga cafetaria (fora de
uso) e Salas

M

Cavalariças
Total

Ocupação

880

5 877

3

2 347

Edifício com estrutura de betão, paredes em alvenaria,
pavimento em ladrilho cerâmico e cobertura plana de
betão.
Antigas Cavalariças do Palácio recuperadas. São
constituídas por paredes de alvenaria de pedra,
pavimento em ladrilho, cobertura em telha cerâmica.

13 361
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Reportagem Fotográfica

1 – Edifício A – Exterior Palácio

2 – Edifício A – Interior Palácio

3 – Edifício B – Exterior

4 – Edifício B – Interior

5 –Edifício C – Exterior

6 – Edifício C – Interior

7 – Edifício D – Exterior

8 – Edifício D – Interior
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9 – Edifício E – Exterior

10 – Edifício E – Interior

11 – Edifício F – Exterior

12 – Edifício F – Interior

13 –Edifício G – Exterior

14 – Edifício G – Interior

15 – Edifício H – Exterior

16 – Edifício H – Interior
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17 – Edifício M – Exterior

18 – Edifício M – Interior

19 – Cavalariças – Exterior

20 – Edifício F – Interior

21 –Parque de Estacionamento

22 – Jardim

23 – Jardim - Piscina

24 – Exterior (sob o Edifício D)
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Análise de Urbanística
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa em vigor é o Publicado em Diário da
República, 2.ª série — N.º 168 — 30 de agosto de 2012. A imagem que se
segue é um excerto da planta de ordenamento na área do imóvel em estudo.

De acordo com a imagem anterior a classificação urbanística dos Terreno do
Campo palácio encontram-se segundo as seguintes classificações:
•

Todo o terreno à exceção do Edifício M: Espaços Consolidados Espaços de Uso Especial de Equipamentos;

•

Terreno do Edifício M: Espaços Centrais e Residências – Traçado
Urbano A;

•

Palácio – Imóveis Classificados;

•

Edifício B e C – Conjuntos Arquitetónicos.

De acordo com estas classificações o regulamento do PDM de Lisboa
estabelece os parâmetros que se apresentam seguidamente.
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Espaços Consolidados - Espaços de Uso Especial de Equipamentos
Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos correspondem a
equipamentos de utilização coletiva, serviços públicos e instalações dos
serviços de segurança, existentes ou propostos, para os quais se prevê a
manutenção destes usos, assim como usos complementares, desde que estes
não ocupem uma área superior a 20% da parcela e não ultrapassem, para essa
área, o índice de edificabilidade de 1,5. Qualquer intervenção nestas áreas tem
de observar o enquadramento urbanístico e paisagístico da envolvente,
nomeadamente no que respeita às alturas da fachada e volumetrias propostas.
Espaços Centrais e Residências – Traçado Urbano A
Admitem-se os usos de habitação, terciário, turismo, equipamento, indústria
compatível e micrologística.
No traçado urbano A todas as mudanças de uso são admitidas, mas a mudança
de habitação para outros usos só é admitida em situações excecionais.
Nos traçados urbanos A – orgânicos e regulares, as obras de construção,
ampliação e alteração estão sujeitas às seguintes regras:
Altura máxima: média das alturas dos edifícios da frente edificada do
arruamento, entre duas transversais;
É autorizada a construção de pisos em cave para terciário, equipamento,
turismo, estacionamento e áreas técnicas afetas às unidades de utilização dos
edifícios, desde que, em todos os casos, sejam asseguradas condições de
ventilação e iluminação adequadas ao uso proposto, sejam cumpridas as regras
relativas aos logradouros e exista possibilidade de integração arquitetónica do
acesso ao estacionamento;
É autorizada a construção de um piso em cave para habitação, desde que
preenchidas as condições mencionadas na alínea anterior, assim como as
disposições legais e regulamentares.
Imóveis Classificados
O pedido de informação prévia, de licença ou a consulta prévia relativa a obras
de reconstrução, ampliação, alteração e conservação de bens imóveis
classificados, ou em vias de classificação, inclui obrigatoriamente um relatório
prévio elaborado nos termos dos artigos 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º
140/2009, de 15 de junho. Nas zonas de proteção dos bens imóveis
classificados ou em vias de classificação como tal, as obras de construção e
quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos, a altura das
fachadas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento
exterior dos edifícios, estão sujeitos a parecer prévio favorável do órgão
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legalmente competente, excetuando-se as obras de mera alteração no interior
dos imóveis.
As operações urbanísticas sobre os bens classificados ou em vias de
classificação como de interesse municipal e sobre os outros bens culturais
imóveis da estrutura patrimonial municipal, não classificados, nem em vias de
classificação, estão sujeitas a vistoria e parecer patrimonial e carecem de
estudo de caracterização histórica, construtiva, arquitetónica, de valores
técnico-industriais, arqueológica e decorativa do bem que justifica a adequação
das intervenções propostas.
Conjuntos Arquitetónicos
Nos imóveis e conjuntos arquitetónicos da Carta Municipal do Património é
admitida a mudança de uso desde que não comprometa a manutenção das
respetivas características urbanas e paisagísticas, históricas, construtivas,
arquitetónicas e decorativas.
As intervenções em conjuntos arquitetónicos da Carta Municipal do Património
devem respeitar quer a morfologia e as estruturas urbanas na sua interligação
com o território envolvente, quer as características arquitetónicas substanciais
dos imóveis que contribuem para a continuidade urbana, incluindo a morfologia,
a volumetria, a altura das fachadas, o cromatismo e os revestimentos.
Deve ser privilegiada a conservação do edificado para a preservação da
identidade cultural e histórica da cidade, assente numa lógica de conservação
não apenas de bens isolados da Carta Municipal do Património, mas também
dos edifícios de acompanhamento que com eles compõem uma unidade
urbana.
A intervenção em bens da Carta Municipal do Património deve respeitar o
critério da autenticidade, no reconhecimento de cada época de construção. Os
objetivos de conservação e valorização a longo prazo e o critério de
autenticidade previstos nesta secção para as intervenções em imóveis e
conjuntos da Carta Municipal do Património abrangem quer o exterior, quer os
seus espaços interiores, tanto em áreas comuns, como em áreas privadas.
A adaptação a novas funcionalidades deverá ter em conta o significado histórico
do imóvel ou do conjunto, o estudo estrutural do edificado, a compatibilização
de materiais e a utilização de uma linguagem arquitetónica que promova a
harmonização com a envolvente.
O restauro de elementos patrimoniais deve basear-se no respeito pelas
estruturas pré-existentes e ter por objetivo a sua conservação a longo prazo.
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Análise de Mercado
Nos quadros que se seguem apresenta-se a pesquisa de mercado realizada
para terrenos, palácios, prédios e serviços. A análise foi realizada aplicando um
fator de homogeneização ao preço unitário de cada propriedade em venda. Este
fator tem em consideração variáveis como desconto e comissões sobre o preço
base (asking price), a área da propriedade analisada, a localização, e o estado
de conservação das edificações (Quando aplicável).
Terrenos - Venda

nº

Superfície
Terreno

Localização

2

(m )

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

1 Rua João Dias, Restelo

577

550 000

953

0,99

940

2 R. do Cruzeiro 192, Ajuda

762

1 100 000

1 444

0,81

1 170

14 496

24 000 000

1 656

0,73

1 210

4 R. Alfredo da Silva, Ajuda
5 Rua do Mirador, Ajuda

5 747
3 761

5 810 000
4 900 000

1 011
1 303

0,99
0,90

1 000
1 170

6 R. Alfredo da Silva, Ajuda

5 562

4 931 500

887

1,09

970

7 Alcântara

4 790

5 000 000

1 044

0,99

1 030

577
5 100
4 790
14 496
4 656
0,91

550 000
6 613 000
4 931 500
24 000 000
7 942 000
1,20

887
1 185
1 044
1 656
287
0,24

Preço
Euros

Euros/m²

3 Av. 24 Julho Alcântara

MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

940
1 070
1 030
1 210
110
0,10

Palácios - Venda

nº

Localização

Área
Construída
2

(m )

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

1 Marquês da Fronteira

3 500

18 000 000

5 143

0,76

3 890

2 Carnide

1 250

5 500 000

4 400

0,84

3 680

3 Junqueira 118

1 072

4 400 000

4 104

0,80

3 280

4 Palácio Centeno

1 750

6 500 000

3 714

0,93

3 460

700

5 000 000

7 143

0,55

3 930

1 188

7 500 000

6 313

0,61

3 840

4 400 000
7 817 000
6 000 000
18 000 000
5 109 000
0,65

3 714
5 136
4 771
7 143
1 345
0,26

5 Lapa
6 Lumiar
MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

3 280
3 680
3 760
3 930
261
0,07
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Prédios - Venda
Área
Construída

Preço
Euros

Euros/m²

2

1 Alcantara

290

795 000

2 741

0,68

1 860

2 Alcantara

780

1 700 000

2 179

0,85

1 860

nº

Localização

(m )

3 Belém

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

800

2 750 000

3 438

0,66

2 280

1 025

2 500 000

2 439

0,80

1 950

5 Alto de Santo Amaro

700

1 500 000

2 143

0,88

1 880

6 Alcantara

544

1 650 000

3 033

0,76

2 310

7 Alcantara

296

950 000

3 209

0,68

2 180

795 000
1 692 000
1 650 000
2 750 000
726 000
0,43

2 143
2 740
2 741
3 438
509
0,19

4 Ajuda

MINIMO
MÉDIA
MEDIANA
MAXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

1 860
2 050
1 950
2 310
203
0,10

Serviços - Venda

nº

Localização

Área
Construída
(m2)

1 Rua Pedrouços

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

530

1 100 000

2 075

0,81

1 680

2 Belém

2 794

3 600 000

1 288

1,04

1 330

3 Restelo

1 138

1 650 000

1 450

0,99

1 440

220

500 000

2 273

0,73

1 660

1 138

1 700 000

1 494

0,99

1 480

500 000
1 710 000
1 650 000
3 600 000
1 163 000
0,68

1 288
1 716
1 494
2 273
431
0,25

4 Alcântara
5 Belém
MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

1 330
1 520
1 480
1 680
149
0,10

Dos quados anteriores é possível concluir que o valor unitário para o terreno em
estudo ronda os 1 070€ /m2, para o palácio 3 680 €/m2, para prédios 2 050 €/m2
e Serviços os 1 520 €/m2.
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Avaliação
Método de Mercado
Aplicando a abordagem de Mercado à propriedade objeto do estudo, aos
valores obtidos na análise de mercado, foi necessário fazer um ajuste de acordo
com as características de cada edifício. Cada edifício reflete no seu valor de
mercado o valor terreno que lhe está associado, portanto, apena no caso do
estacionamento é aplicado o valor de mercado do terreno. Na tabela seguinte
apresenta-se o resultado obtido:
Área
Implantação

Edifício

Área
Construção

2

A
B
C
D
E
F
G
H
M
Cavalariças
Estacionamento
Total

2

(m )
880
314
307
269
406
1 571
266
1 224
515
126
1 598
7 475

(m )
2 347
885
1 152
193
840
2 850
698
1 768
2 410
218

Valor de
Mercado Tipo
(Euros)
3 680
2 050
2 050
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 070

Valor de
Mercado Unit
(Euros)
3 680
2 260
2 050
1 550
1 700
1 320
1 400
1 060
1 470
1 320
1 070

13 361

Valor de
Mercado
(Euros)
8 637 000
2 000 000
2 362 000
299 000
1 428 000
3 762 000
977 000
1 874 000
3 543 000
288 000
1 710 000
26 880 000

Método do Custo
Através da abordagem do método do custo obteve-se a seguinte estimativa:

Edifícios
A

Área
Construída
(m ²)
2 347

COR
Unitário
(Euros/m ²)
3 500

Idade

Vida
Vida
Vida Útil
Deprec.
Aparente Rem anes
(Anos)
(%)
(Anos)
(anos)
45
10
35
22%

VR
(Eur)

8 214 500

284

B

885

1 300

1 150 500

28

45

18

27

40%

690 000

C

1 152

1 300

1 497 600

28

45

16

29

36%

965 000

D

193

900

173 700

9

40

8

32

20%

139 000

E

840

900

756 000

12

40

10

30

25%

567 000

F

2 850

1 100

3 135 000

20

45

14

31

31%

2 160 000

G

698

1 100

767 800

48

45

22

23

49%

392 000

H

1 768

1 100

1 944 800

44

45

25

20

56%

864 000

M

2 410

1 200

2 892 000

22

45

13

32

29%

2 057 000

218

1 000

218 000

284

45

22

23

49%

Cavalariças
Total

13 361

20 749 900

Infraestruturas
no terreno

Área
(m ²)

Arranjos Exteriores

5 589

COR
Unitário
(Euros/m ²)
53

Área
Terreno
(m ²)
11 466

Valor
Unitário
(Euros/m ²)
1 070

Terreno
Terreno

COR
(Euros)

COR
(Euros)
297 000

6 389 000

110 000
14 333 000

Ano
-

Vida
Vida
Vida Útil
Deprec.
Aparente Rem anes
(Anos)
(%)
(Anos)
(anos)
15
5
10
33%

Va l o r R a z o á ve l I mó ve l (EU R )

VR
(Eur)
198 000
VR
(Eur)
12 269 000
26 800 000

VR - Valor Razoável / COR - Custo Reposição a Novo / Vida Remanes - Vida Remanescente
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Conclusão de valor do imóvel
Tendo em consideração o objetivo deste estudo é nossa opinião que o valor do
imóvel é:
26 800 000 €
(Vinte e Seis Milhões e Oitocentos Mil Euros)
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Lisboa –
Campus Ar
Líquido

Identificação dos Ativos
Os ativos imóveis do Campus Ar Líquido em Lisboa, correspondem a um
conjunto de 8 edifícios assentes sobre um terreno, com diversas cadernetas
prediais confinantes entre si. O Campus localiza-se na Ajuda.

Localização do Imóvel:
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Análise da Envolvente
Embora em freguesias diferentes este campus localiza-se muito próximo do
Campus Palácio, inclusivamente, partilham serviços administrativos. A análise
da envolvente aqui descrita é, por este motivo, muito similar à do capítulo
anterior.
Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país. Tem uma
população de aproximadamente 507 000 habitantes dentro dos seus limites
administrativos. Na Área Metropolitana de Lisboa, residem aproximadamente
2 822 000 pessoas, sendo por isso a maior e mais populosa área metropolitana
do país.
Lisboa é considerada como cidade global devido à sua importância em aspetos
financeiros, comerciais, mediáticos, artísticos, educacionais e turísticos.
A região de Lisboa é a mais rica do país, com um PIB PPC per capita de 26 100
euros (4,7% maior do que o PIB per capita médio da União Europeia). A sua
área metropolitana é a vigésima mais rica do continente, com um PIB-PPC no
valor de 58 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 35% do PIB-PPC
total do país.
Ajuda é uma freguesia portuguesa do concelho de Lisboa, pertencente à Zona
Ocidental da capital, com 2,88 km² de área e aproximadamente 15 620
habitantes.
A envolvente do imóvel atualmente é maioritariamente habitacional, as
indústrias existentes na zona têm vindo a ser reconvertidas para diferentes
usos. Muito próximo de Belém que é uma zona turística e cultural, com diversos
museus, jardins, e património classificado.
Em termos de acessibilidades, é possível encontrar vários tipos de transportes
públicos, como autocarros, elétrico e comboio junto ao imóvel. Quanto às
acessibilidades rodoviárias existem uma diversidade de eixos principais muito
perto do imóvel como a Ponte 25 de Abril e Avenida da India. É ainda possível
chegar via fluvial ao cais de Belém partindo de Porto Brandão, o aeroporto
internacional da Portela fica a aproximadamente 25 min de carro.
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Descrição dos Ativos
Descrição Geral:

Ativo constituído por 8 edifícios destinados à
atividade de ensino e atividades de suporte. O
imóvel antes de ser adquirido pela Fundação
Minerva era uma instalação industrial;

Freguesia:

Ajuda;

Concelho:

Lisboa;

Distrito:

Lisboa;

Registo Conservatória:

Registo Predial de Lisboa;

Artigos:

797; 798; 799; 883; 884; 885; 1339; 1340; 1341;
1537;

Endereço:

Rua Quinta do Almargem 12 a 16, 1300-003
Lisboa;

Coordenadas Geográficas:

38°42'3.38"N

9°11'36.48"W.

Delimitação do Terreno e identificação dos Edifícios do Campus Ar Líquido
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TERRENO
Área:

7 806 m2;

Acessos:

Rua Quinta do Almargem;

Forma:

Irregular;

Topografia:

Plana;

Serviços:

Eletricidade, água, telecomunicações, saneamento;

Confrontações: Norte: Habitação;
Sul: Rua Quinta do Almargem;
Nascente: Equipamento;
Poente: Equipamento.
INFRAESTRUTURAS NO TERRENO
•

Arranjos exteriores: inclui pavimentação, zonas de circulação automóvel
e pedestres, parque de estacionamento, espaços de jardim e
infraestruturas sob o solo. Tem dimensão aproximada de 1 381 m²;

•

Arrumos Estacionamento: construção em painel sandwich aproveitando
algumas paredes de alvenaria antigas e cobertura em chapa metálica.
Tem dimensão aproximada de 175 m².

EDIFICAÇÕES
No quadro que se segue apresenta-se o resumo das características dos
edifícios que compõem o Campus Ar Líquido:
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Designação

N

Salas e Papelaria

Área de
Área
Nº
Ano de
Im plantação
Construída
Pisos
Construção
2
(m )
(m ²)
228

2

336

Características

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.

1 286

3

2 003

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura mista metálica e betão , paredes de
alvenaria, pavimento em ladrilho e cobertura em chapa
metálica.

Salas e Papelaria

411

2

630

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.

R

Salas Posto Médico e
Cantina

571

2

753

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.

S

Associações e Núcleo
de Estudantes e Oficinas
de Design

211

3

845

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.

T

Salas e Sala de
Professores

927

2

1 295

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.

U

Salas, Espaço Lusíada e
Auditório

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica
assente em asnas de madeira.

1 966

Antigo edifício industrial reconvertido para serviços.
Tem estrutura de betão, paredes de alvenaria,
pavimento em ladrilho e cobertura em chapa metálica.
As salas estão isoladas acusticamente, por albergarem
aulas de musica.

P

Salas e Reprografia

Q

X

Total

Ocupação

Salas

1 241

732

5 608

1

1

1 036

660

7 558

33
Duff & Phelps I Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica

21 de novembro de 2018

Reportagem Fotográfica

1 – Edifício N – Exterior

2 – Edifício N – Interior

3 – Edifício P – Exterior

4 – Edifício P – Interior

5 –Edifício Q – Exterior

6 – Edifício Q – Interior

7 – Edifício R – Exterior

8 – Edifício R – Interior
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9 – Edifício S – Exterior

10 – Edifício S – Interior

11 – Edifício T – Exterior

12 – Edifício T – Interior

13 –Edifício U – Exterior

14 – Edifício U – Interior

15 – Edifício X – Exterior

16 – Edifício X – Interior
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Análise de Urbanística
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa em vigor é o Publicado em Diário da
República, 2.ª série — N.º 168 — 30 de agosto de 2012. A imagem que se
segue é um excerto da planta de ordenamento na área do imóvel em estudo.

De acordo com a imagem anterior verifica-se que o terreno em estudo está
classificado no PDM de Lisboa como Espaços a Consolidar, Espaços Centrais e
residenciais De acordo com esta classificação o regulamento do PDM
estabelece que:
Os espaços centrais e residenciais a consolidar correspondem a áreas da
cidade onde se preconiza a respetiva reconversão, designadamente antigas
áreas industriais obsoletas ou ocupadas com construções de carácter precário
ou degradadas, grandes equipamentos ou instalações militares em processo de
desativação, grandes parcelas urbanas não edificadas a estruturar e Áreas
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI).
Nas operações urbanísticas a realizar em parcelas com área entre 0,5ha e 1ha
tem de ser assegurado que 10% da superfície total de pavimento seja destinada
a uso diferente do predominante na operação proposta, podendo esta
percentagem ser reduzida ou aumentada em operações enquadradas em
unidade de execução.
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Análise de Mercado
Os valores de mercado de referência para este imóvel são os mesmos obtidos
na análise de mercado do Campus Palácio:
Terrenos - Venda

nº

Superfície
Terreno

Localização

2

(m )

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

1 Rua João Dias, Restelo

577

550 000

953

0,99

940

2 R. do Cruzeiro 192, Ajuda

762

1 100 000

1 444

0,81

1 170

14 496

24 000 000

1 656

0,73

1 210

4 R. Alfredo da Silva, Ajuda
5 Rua do Mirador, Ajuda

5 747
3 761

5 810 000
4 900 000

1 011
1 303

0,99
0,90

1 000
1 170

6 R. Alfredo da Silva, Ajuda

5 562

4 931 500

887

1,09

970

7 Alcântara

4 790

5 000 000

1 044

0,99

1 030

577
5 100
4 790
14 496
4 656
0,91

550 000
6 613 000
4 931 500
24 000 000
7 942 000
1,20

887
1 185
1 044
1 656
287
0,24

3 Av. 24 Julho Alcântara

MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

940
1 070
1 030
1 210
110
0,10

Serviços - Venda

nº

Localização

1 Rua Pedrouços

Área
Construída
(m2)

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

530

1 100 000

2 075

0,81

1 680

2 Belém

2 794

3 600 000

1 288

1,04

1 330

3 Restelo

1 138

1 650 000

1 450

0,99

1 440

220

500 000

2 273

0,73

1 660

1 138

1 700 000

1 494

0,99

1 480

500 000
1 710 000
1 650 000
3 600 000
1 163 000
0,68

1 288
1 716
1 494
2 273
431
0,25

4 Alcântara
5 Belém
MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

1 330
1 520
1 480
1 680
149
0,10

Dos quadros anteriores é possível concluir que os valores unitários, após a
aplicação dos fatores de homogeneização, rodam os 1 070€ /m2 para o terreno
e 1 520 €/m2 para os serviços.
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Avaliação
Método de Mercado
Aplicando a abordagem de Mercado à propriedade objeto do estudo, aos
valores obtidos na análise de mercado, foi necessário fazer um ajuste de acordo
com as características de cada edifício. Cada edifício reflete no seu valor de
mercado o valor terreno que lhe está associado, portanto, apenas no caso do
estacionamento é aplicado o valor de mercado do terreno. Na tabela seguinte
apresenta-se o resultado obtido:

Edifício
N
P
Q
R
S
T
U
X
Estacionamento
Total

Área
Implantação
(m2)
228
1 286
411
571
211
927
1 241
732
817
6 425

Área
Construção
(m2)
336
2 003
630
753
845
1 295
1 036
660

Valor de
Mercado Tipo
(Euros)
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 520
1 070

Valor de
Mercado Unit
(Euros)
1 520
1 670
1 550
1 520
1 370
1 520
1 520
1 750
1 070

7 558

Valor de
Mercado
(Euros)
511 000
3 345 000
977 000
1 145 000
1 158 000
1 968 000
1 575 000
1 155 000
875 000
12 709 000

Método do Custo
Através da abordagem do método do custo obteve-se a seguinte estimativa:

Edifícios
N

Área
Construída
(m ²)
336

COR
Unitário
(Euros/m ²)
950

COR
(Euros)

Idade

Vida
Vida
Vida Útil
Deprec.
Aparente Rem anes
(Anos)
(%)
(Anos)
(anos)
40
15
25
38%

319 200

52

P

2 003

950

1 902 850

52

40

15

25

38%

1 189 000

Q

630

950

598 500

52

40

15

25

38%

374 000

R

753

950

715 350

52

40

22

18

55%

322 000

S

845

950

802 750

52

40

25

15

63%

300 000

T

1 295

950

1 230 250

52

40

15

25

38%

769 000

U

1 036

950

984 200

52

40

15

25

38%

615 000

X

660

1 300

858 000

52

40

15

25

38%

Total

7 558

Infraestruturas no
terreno
Arranjos Exteriores
Arrumos Estacionnam.

Área
(m ²)
1 381
190

7 411 100
COR
Unitário
(Euros/m ²)
50
250

Total

COR
(Euros)

Terreno

Área
Terreno
(m ²)
7 806

200 000

536 000
4 305 000

Ano

69 072

-

47 500

11

Vida
Vida
Vida Útil
Deprec.
Aparente Rem anes
(Anos)
(%)
(Anos)
(anos)
15
5
33%
15

47 500

Terreno

VR
(Eur)

Valor
Unitário
(Euros/m ²)
1 070

Va l o r R a z o á ve l I mó ve l (EU R )

5

33%

VR
(Eur)
46 000
32 000
32 000
VR
(Eur)
8 353 000
12 690 000

VR - Valor Razoável / COR - Custo Reposição a Novo / Vida Remanes - Vida Remanescente
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Conclusão de valor do imóvel
Tendo em consideração o objetivo deste estudo é nossa opinião que o valor do
imóvel é:
12 690 000 €
(Doze Milhões Seiscentos e Noventa Mil Euros)
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Porto

Identificação dos Ativos
Os ativos imóveis localizados no Porto, correspondem a um terreno, destinado à
construção de um campus universitário no centro do Porto a cerca de 500m da
Avenida da Boavista uma das principais Avenidas da Cidade.

Localização do Imóvel:
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Análise da Envolvente
Porto é a segunda cidade e o quarto município mais populoso de Portugal,
situada no Noroeste do país e capital da Área Metropolitana do Porto, da região
Norte e do Distrito do Porto. A cidade é considerada uma cidade global.
O município, com 41,42 km² de área, tem uma população aproximada de
237 600 habitantes dentro dos seus limites administrativos, sendo subdividido
em sete freguesias.
É uma cidade conhecida mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes e
arquitetura contemporânea e antiga, o seu centro histórico, classificado como
Património Mundial pela UNESCO, pela qualidade dos seus restaurantes e pela
sua gastronomia.
O Porto é a sede da Área Metropolitana do Porto, que agrupa 17 municípios
com 1 757 413 habitantes em 1 900 Km2 de área, com uma densidade
populacional próxima de 1 098 hab/km², o que torna a cidade a 13ª área urbana
mais populosa da União Europeia.
O Porto, juntamente com os concelhos vizinhos de Vila Nova de Gaia e de
Matosinhos, forma a Frente Atlântica do Porto, que constitui o núcleo
populacional mais urbanizado da Área Metropolitana, situado no litoral,
delimitado, a oeste, pelo Oceano Atlântico, com a influência estrutural do
estuário do Rio Douro, que une Gaia ao Porto. A cidade é a mais importante da
altamente industrializada zona litoral da Região Norte, onde se localizam grande
parte dos mais importantes grupos económicos do país, tais como a Altri, o
Grupo Amorim/Corticeira Amorim, a BIAL, a EFACEC, a Frulact, a Lactogal, o
Millennium BCP, a Porto Editora, a Sonae, a Unicer ou o Grupo RAR. A
Associação Empresarial de Portugal está sediada no Porto. A Região Norte é a
única região portuguesa que exporta mais do que importa.
A envolvente do imóvel é constituída principalmente por habitação, tando de alto
nível como habitação social, ainda assim o imóvel encontra-se a apenas 500 m
da Avenida da Boa Vista a principal Avenida de serviços da cidade do Porto,
que liga o centro da cidade à costa atlântica.
Em termos de acessibilidades, na envolvente do imóvel é possível encontrar
vários tipos de transportes públicos, as acessibilidades rodoviárias estão
garantidas pelas principias vias de acesso à cidade, nomeadamente as
Autoestradas A1, A20 e A28. O Aeroporto internacional Sá Carneiro está a
penas a 20 min de carro.
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Descrição dos Ativos
Descrição Geral:

Por um terreno destinado no centro da cidade
do Porto;

Freguesia:

União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde;

Concelho:

Porto;

Distrito:

Porto;

Registo Conservatória:

Registo Predial de Porto;

Artigos:

6 028;

Endereço:

Rua de Moçambique, 4 100-139 Porto;

Coordenadas Geográficas:

41°10'7.23"N

8°39'46.14"W.

Delimitação do Terreno do Porto
TERRENO
Área:

19 956 m2;

Acessos:

Rua de Moçambique;

Forma:

Aproximadamente trapezoidal;

Topografia:

Aproximadamente plana;

Serviços:

Eletricidade, água, telecomunicações, saneamento;
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Confrontações: Norte: Urbanização residencial;
Sul: Terreno livre;
Nascente: Rua de Moçambique;
Poente: Terreno livre.
INFRAESTRUTURAS NO TERRENO
A vedação existente é de caracter temporário, por esse motivo, não foi
considerada. Além da vedação, não existem outras infraestruturas no terreno.
EDIFICAÇÕES
Não existem edificações no terreno

Reportagem Fotográfica

1 – Limite com a Rua Cidade da Beira

2 – Limite com a Rua de Moçambique

3 – Limite com a Noroeste

4 – Terreno
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Análise de Urbanística
O Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto em vigor é o Publicado em Diário da
República, 2.ª série — N.º 207 — 25 de outubro de 2012. A imagem que se
segue é um excerto da planta de ordenamento na área do imóvel em estudo.

De acordo com a imagem anterior verifica-se que o terreno em estudo está
classificado no PDM do porto como Solos Afetos à Estrutura Ecológica, Área de
Equipamento Proposto Integrado em Estrutura Ecológica. De acordo com esta
classificação o regulamento do PDM estabelece que:
As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à
instalação de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com
carácter estruturante no ordenamento e funcionalidade da cidade.
O uso dominante é o correspondente ao equipamento ou infraestrutura de
interesse público, admitindo-se a coexistência de outros usos, em algumas
situações excecionais.
Nos prédios localizados em área de equipamento integrado em estrutura
ecológica, deve ser assegurado o seguinte:
•

A área de impermeabilização não pode ser superior a 60 %;

•

Qualquer alteração à área de impermeabilização ou do coberto vegetal
fica condicionada à prévia aprovação pela Câmara Municipal, a qual é
precedida da apresentação de inventário e mapificação das espécies
vegetais existentes no perímetro em causa e da proposta
pormenorizada das alterações pretendidas.
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Análise de Mercado
No quadro que se segue apresenta-se a pesquisa de mercado realizada para
terrenos na envolvente em estudo. A análise foi realizada aplicando um fator de
homogeneização ao preço unitário de cada propriedade em venda ou aluguer.
Este fator tem em consideração variáveis como desconto e comissões sobre o
preço base (asking price), a área da propriedade analisada, a localização, e
classificação urbanística.
Terrenos - Venda

nº

Superfície
Terreno

Localização

Preço
Euros

Euros/m²

5 000 000
5 625 000
4 991 800
5 500 000
4 500 000
3 600 000

248
331
311
371
340
264

3 600 000
4 869 000
4 995 900
5 625 000
741 000
0,15

248
311
321
371
47
0,15

2

(m )
1
2
3
4
5
6

Ramalde
20 191
Paranhos
17 000
Lordelo do Ouro e Massarelos16 048
Carvalhio, Ramalde
14 839
Carvalhio, Ramalde
13 243
Campanhã
13 651
MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

13 243
15 830
15 444
20 191
2 563
0,16

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.
0,85
0,75
0,74
0,70
0,74
0,90

210
248
231
259
250
237
210
235
243
259
17
0,07

Do quadro anterior observa-se que o valor unitário médio para o terreno em
estudo situa-se nos 235 €/M2.

Avaliação
Método de Mercado
Aplicando a abordagem de Mercado à propriedade objeto do estudo, segundo
os valores obtidos na análise de mercado, obteve-se o seguinte resultado:

Designação
Terreno

Área
Terreno
(m²)

Valor
Valor Razoável
Unitário
(Euros)
(Euros/m²)

19 956

235

4 690 000

Conclusão de valor do imóvel
É nossa opinião que o valor do imóvel é:
4 690 000 €
(Quatro Milhões Seiscentos e Noventa Mil Euros)
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Coimbra

Identificação dos Ativos
Os ativos imóveis em Coimbra, correspondem a um terreno com um antigo
Solar em avançado estado de degradação. Localizado na urbanização Quinta
da Várzea em Coimbra.

Localização do Imóvel:
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Análise da Envolvente
Coimbra é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Coimbra, situada na
província da Beira Litoral, região do Centro (Região das Beiras), sub-região
estatística do Baixo Mondego, e comunidade intermunicipal da Região de
Coimbra. Com aproximadamente 143 400 habitantes no seu perímetro urbano,
é centro de referência e maior cidade da região do Centro de Portugal, que
reúne cerca de 2,3 milhões de habitantes.
Coimbra é uma cidade historicamente universitária, por causa da Universidade
de Coimbra, uma das mais antigas da Europa e das maiores de Portugal,
fundada em 1290 como Estudo Geral Português por D. Dinis em Lisboa que
depois várias instalações nas duas cidades, se fixou definitivamente na cidade
do Mondego em 1537. Uma das cidades mais antigas do país, foi a capital de
Portugal antes de Lisboa, até 1255, e nela está o primeiro Panteão Nacional, o
Mosteiro de Santa Cruz.
As duas margens de Coimbra são banhadas pelo rio Mondego, proveniente da
Serra da Estrela, no sentido Este-Oeste.
É considerada uma das mais importantes cidades portuguesas, devido a
infraestruturas, organizações e empresas nela instaladas para além da sua
importância histórica e privilegiada posição geográfica no centro de Portugal
continental, entre as cidades de Lisboa e do Porto. Ao nível de serviços
oferecidos, é acima de tudo no ensino e nas tecnologias ligadas à saúde que a
cidade consegue maior notoriedade. A população estudantil da cidade ronda os
37 mil matriculados, parte no ensino superior público não politécnico, parte no
ensino superior público politécnico e parte no ensino superior privado.
O Imóvel em estudo encontra-se na margem esquerda do rio Mondego junto à
ponte Rainha Santa Isabel e muito próxima da ponte de Santa Clara, ambas
ligam a margem esquerda ao centro da cidade. O Imóvel está incluído numa
urbanização residencial multifamiliar com edifícios de 3 pisos.
Na envolvente do imóvel é também possível encontrar, retalho, restauração,
serviços, um ginásio, entre outros.
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Descrição dos Ativos
Descrição Geral:

Ativo constituído por um terreno com uma
edificação devoluta estilo solar, em avançado
estado de degradação;

Freguesia:

União das Freguesias de Santa Clara e Castelo
Viegas;

Concelho:

Coimbra;

Distrito:

Coimbra;

Registo Conservatória:

Registo Predial de Coimbra;

Artigo:

3 422;

Endereço:

Quinta da Várzea Lote 12, 3040-001 Coimbra;

Coordenadas Geográficas:

40°11'38.59"N

8°25'50.50"W.

Delimitação do Imóvel de Coimbra
TERRENO
Área:

4 616 m2;

Acessos:

Estrada Principal Lajes de Baixo;

Forma:

Retangular;

Topografia:

Plana;
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Serviços:

Eletricidade, água, telecomunicações e saneamento;

Confrontações: Norte: Rua D. Dinis;
Sul: Rua Quinta da Várzea;
Nascente: Estrada Principal Lages de Baixo;
Poente: Rua D. Dinis.
INFRAESTRUTURAS NO TERRENO
Não existem infraestruturas no terreno.
EDIFICAÇÕES
O solar existente no terreno encontra-se em avançado estado de degradação,
tendo inclusivamente já sofrido um incêndio no seu interior. O solar tem 2 pisos
com uma área de construção que se considerou de 4 236 m2, por ser a área
registada da na Câmara Municipal de Coimbra e passível de construção.
Embora na caderneta predial figure uma área de 5 000 m 2.
O Solar em tempos funcionou como uma fábrica de tecidos, verificando-se
alguns anexos construídos provavelmente para esse fim e no próprio edifício
principal encontram-se alguns pilares em betão provavelmente construídos
como reforço estrutural.
O elevado estado de degradação não confere ao edifício qualquer vida
remanescente, para a sua recuperação são necessárias intervenções a todos
os níveis (estruturais, revestimentos, instalações, etc.).
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Reportagem Fotográfica

1 – Fachada - Estrada Principal Lages de Baixo

2 – Lateral

3 – Logradouro

4 – Tardoz – Rua D. Dinis

5 – Interior – Piso 1

6 – Interior Piso 0

7 – Interior Piso 1

8 – Anexo
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Análise de Urbanística
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Coimbra em vigor é o Publicado na
Resolução do Conselho de Ministros nº24/94, no Diário da República de 22 de
abril, e alterado pela 2.ª alteração ao PDM (Aviso n.º 6562/2010), publicada no
Diário da República de 30 de março e pela 3.ª alteração ao PDM (Aviso n.º
8252/2011), publicada no Diário da República de 4 de abril.
Na imagem que se segue apresenta-se um excerto da planta de ordenamento
do território do PDM em vigor.

De acordo com a imagem anterior verifica-se que o imóvel está classificado
como: Solo Urbanizado, Espaços Residências, Área Residencial R3,
segundo esta classificação o regulamento do PDM estipula que:
São zonas residenciais, as destinadas predominantemente à habitação e
equipamento complementar. É permitida a instalação de comércio, serviços e
estabelecimentos hoteleiros ou estabelecimentos de restauração ou de bebidas,
bem como de estabelecimentos industriais dos tipos 2 e 3, desde que
integrados nas condições de edificabilidade das respetivas zonas e respeitem a
legislação em vigor.
Parâmetros Urbanísticos:
•

Índice de utilização: 0,9;

•

N.º de pisos máximo - o dominante no local.

Na consulta presencial na Câmara Municipal de Coimbra foi possível apurar que
o terreno em estudo está enquadrado no processo de loteamento da
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urbanização da Quinta da Várzea. Neste processo de loteamento, inicialmente,
a área construída do Solar não entrou para a contabilização de área de
construção, por ter como fim a construção de um equipamento de interesse
Municipal. Atualmente, verifica-se um aumento de área contruída máxima
possível para o loteamento, que caso seja autorizado por todos os proprietários
dos lotes pode ser atribuída sem restrições ao terreno em estudo. Mantem-se,
no entanto, a premissa de que se for um equipamento de interesse municipal
pode ser construída a área de 4 236m2, sem necessidade de aprovação
extraordinária.

Análise de Mercado
No quadro que se segue apresenta-se a pesquisa de mercado realizada para
Quintas na envolvente da área em estudo. A análise foi realizada aplicando um
fator de homogeneização ao preço unitário de cada propriedade em venda. Este
fator tem em consideração variáveis como desconto e comissões sobre o preço
base (asking price), a área da propriedade analisada, a localização, e o estado
de conservação das edificações.

nº

Localização

Área
Construída
2

(m )
1 Tentugal
2 Soure
3 Vila Nova do Ceira
4 Avô
5 Penela e Rabaçal

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

876

299 999

342

0,80

275

1 000

250 000

250

0,93

233

170

75 000

441

0,59

262

1 080

220 000

204

1,07

218

874

275 000

315

0,84

264

75 000
224 000
250 000
299 999
88 000
0,39

204
310
315
441
91
0,29

MINIMO
MÉDIA
MEDIANA
MAXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

218
250
262
275
23,86
0,10

Da tabela anterior verifica-se que o valor médio para o imóvel objeto de estudo
é de 250 €/m2 de área construída.
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Avaliação
Método de Mercado
Aplicando a abordagem de Mercado à propriedade objeto do estudo, segundo
os valores obtidos na análise de mercado, obteve-se o seguinte resultado:

Designação

Área
Construída
(m²)

Solar

Valor
Valor Razoável
Unitário
(Euros)
(Euros/m²)

4 236

250

1 061 000

Conclusão de valor do imóvel
É nossa opinião que o valor do imóvel é:
1 061 000 €
(Um Milhão e Sessenta e Um mil Euros)
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Setúbal

Identificação dos Ativos
Os ativos imóveis da Fundação Minerva, localizados em Setúbal, correspondem
a dois terrenos confinantes, com duas cadernetas prediais localizados numa
zona periférica da cidade de setúbal pouco consolidada.

Localização do Imóvel:
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Análise da Envolvente
Setúbal é uma cidade portuguesa, capital do distrito de Setúbal (desde 1926),
com 100 000 habitantes no seu perímetro urbano. Situa-se na sub-região de
Área Metropolitana de Lisboa.
É sede de um município com 230,33 km² de área subdividido em 5 freguesias.
O município é limitado a oeste pelo município de Sesimbra, a noroeste pelo
Barreiro, a norte e leste por Palmela e, a sul, o estuário do Sado separa-o dos
municípios de Alcácer do Sal e Grândola. A península de Tróia, pertencente a
Grândola, situa-se em frente da cidade, entre o estuário do Sado e o litoral do
Oceano Atlântico.
No município de Setúbal aproximadamente 1.6% da população ativa trabalha no
Setor primário, 24.9% no Setor secundário e 73.5% no Setor terciário. Setúbal é
destacável pelas indústrias de celulose, papel, cimento, fertilizantes, pesticidas,
outros produtos fitofarmacêuticos, energia termoelétrica, construção naval e
reparação naval.
A envolvente do imóvel está pouco consolidada e é possível vários tipos de
atividades ao seu redor, desde indústrias pequenas a muito grandes, terrenos
agrícolas, urbanizações residências e ainda um instituo de ensino superior.
Quanto a acessos, nos rodoviários destaca-se a proximidade à autoestrada
A12, o porto de Setúbal encontra-se a apenas 3 Km, e está servido de via
ferroviária.
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Descrição dos Ativos
Descrição Geral:

Ativo constituído por terreno com dois registos
distintos;

Freguesia:

Setúbal (São Sebastião);

Concelho:

Setúbal;

Distrito:

Setúbal;

Registo Conservatória:

Registo Predial de Setúbal;

Artigos:

142 e 143;

Endereço:

Quinta do Vale da Rosa, Setúbal;

Coordenadas Geográficas:

38°32'10.56"N

8°49'49.00"W.

Delimitação do Terreno de Setúbal
A delimitação do terreno foi conseguida através do website da Direção Geral do
Território que disponibiliza o “Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica”
para algumas regiões do País. Este cadastro permite a pesquisa através dos
artigos matriciais devolvendo a imagem no mapa que se apresenta
seguidamente.

56
Duff & Phelps I Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica

21 de novembro de 2018

Na imagem anterior é possível identificar os artigos 142 e 143, correspondentes
ao terreno propriedade da Fundação Minerva. Sobrepondo esta imagem numa
fotografia aérea obteve-se os limites aproximados dos terrenos em estudo.
TERRENO
Área:

150 000 m2;

Acessos:

Estrada M536 e Estrada M536-1;

Forma:

Irregular;

Topografia:

Desnivelada irregular;

Serviços:

N/A;

Confrontações: Norte: Estrada M536;
Sul: Terreno Livre;
Nascente: M536-1 / Campo de Atletismo;
Poente: Terreno livre / indústria.
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INFRAESTRUTURAS NO TERRENO
Não existem qualquer infraestruturas no terreno.
EDIFICAÇÕES
Existe apenas a ruina de um pequeno edifício não licenciado.

Reportagem Fotográfica

1 – Terreno

2 – Terreno

3 – Terreno

4 – Terreno
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Análise de Urbanística
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal em vigor é o Publicado em Diário
da República I Série-B n.º 184 de 10-08-1994, com uma retificação no Diário da
República II Série n.º 113 de 14-06-2010. A imagem que se segue foi retirada
do Geoportal da Câmara Municipal de Setúbal (CMS) onde é possível sobrepor
a classificação de ordenamento do território sobre Imagem aérea.

De acordo com a imagem anterior as parcelas de terreno em estudo têm as
seguintes classificações:
•

Artigo matricial 142: Espaço Urbanizável – Áreas Habitacionais ou de
Terciário (T1);

•

Artigo matricial 143: Espaços Agrícolas e Florestais e uma faixa de
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento.

De acordo com o regulamento do PDM de setúbal em Vigor:
Áreas Habitacionais ou de Terciário – T1
Estas áreas destinam-se predominantemente ao uso de terciário, armazenagem
e a alguns tipos de indústria, devendo os respetivos usos conformar-se com as
seguintes proporções relativamente à superfície máxima de pavimento:
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•

Terciário e armazenagem: >= 70%;

•

Indústria das classes C e D: <= 30%.

Nestas categorias apenas é admitida a habitação para o guarda das
instalações.
Os projetos de loteamento devem respeitar as seguintes regras:
•

Índice máximo de utilização bruto: Iub <= 0,40;

•

Área líquida de loteamento: Al <= 70%;

•

Afastamento das edificações à frente do lote: >= 10 m;

•

A cércea máxima das edificações deverá ser definida nos projetos de
loteamento, não devendo ultrapassar: 9,5 m.

Espaços Agrícolas e Florestais
Os Espaços Agrícolas e Florestais, são constituídos por áreas rurais do território
municipal que integram as estruturas de produção agrícola, florestal e pecuária.
Nestes Espaços apenas é autorizada a edificação de instalações destinadas ao
apoio à exploração agrícola e florestal, à residência do proprietário ou
empregados permanentes, ao turismo de habitação e a equipamentos.
Índice máximo de utilização Líquido: IUL = 0.006;
Superfície máxima para habitação do proprietário e anexos: 350 m2;
Cércea Máxima: 4m.
Relativamente a equipamentos públicos ou privados que a CMS considerar com
interesse social, podem ser admitidos índices de utilização superiores aos
estabelecidos no presente artigo e em função das áreas e programas funcionais
que venham a ser justificados e aceites, até a um limite máximo de 10% da área
da parcela e nunca excedendo 2.400 m2 de superfície total de pavimentos.
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento
Os Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento são constituídos
predominantemente por matas, conjuntos arbóreos e zonas verdes que se
consideram ter funções de proteção do meio físico, de enquadramento
paisagístico e de proteção a Espaços Canais.
Nestes Espaços é interdita a construção de qualquer edificação, excetuando-se
aquelas que se destinam ao apoio da sua preservação e manutenção.
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Análise de Mercado
Nos quadros que se seguem apresenta-se a pesquisa de mercado realizada
para terrenos. Dividiu-se a pesquisa em terrenos urbanizáveis comparáveis com
os correspondentes ao artigo matricial 142 e terrenos rústicos comparáveis com
o artigo matricial 143.
conservação das edificações A análise foi realizada aplicando um fator de
homogeneização ao preço unitário de cada propriedade em venda. Este fator
tem em consideração variáveis como desconto e comissões sobre o preço base
(asking price), a área da propriedade analisada e a localização.
Terrenos Urbanizáveis - Venda
nº

Localização

1 São Sebastião

Superfície
Terreno
463 800

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

18 300 000

39

0,69

27

2 Santo Ovídeo

34 231

850 000

25

1,01

25

3 São Sebastião

37 300

1 650 000

44

0,69

30

4 São Sebastião

27 250

726 000

27

0,93

25

5 São Sebastião

7 400

220 000

30

0,87

26

6 Gâmbia

9 400

470 000

50

0,61

31

7 400
96 560
30 741
463 800
180 340
1,87

220 000
3 703 000
788 000
18 300 000
7 168 000
1,94

25
36
35
50
10
0,29

MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

25
27
27
31
3
0,09

Terrenos Rústicos- Venda
nº

Localização

Superfície
Terreno

1 Rua das Mimosas, Gambia 20 000
2
3
4
5
6

Preço
Euros

Euros/m²

Fator Euros/m²
Ajuste Homog.

135 000

7

0,81

5

São Sebastião, Setúbal
São Sebastião, Setúbal
Gâmbia
Sado
Azeitão

26 250
58 000
120 000
130 000
952 000

170 000
380 000
600 000
850 000
3 900 000

6
7
5
7
4

0,81
0,90
0,95
0,90
1,19

5
6
5
6
5

MÍNIMO
MÉDIA
MEDIANA
MÁXIMO
DESVIO PADRÃO
VOLATILIDADE

20 000
217 710
89 000
952 000
362 678
1,67

135 000
1 006 000
490 000
3 900 000
1 443 000
1,43

4
6
7
7
1
0,18

5
5
5
6
1
0,10

Dos quadros a cima verifica-se que os terrenos urbanizáveis rondam os 27 €/m2
enquanto que os rústicos o 5 €/m2.
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Avaliação
Método de Mercado
Aplicando a abordagem de Mercado à propriedade objeto do estudo, segundo
os valores obtidos na análise de mercado, obteve-se o seguinte resultado:

Designação

Área
Terreno
(m ²)

Valor
Valor Razoável
Unitário
(Euros)
(Euros/m ²)

Artº 142

75 000

27

2 050 000

Artº 143

75 000

5

400 000

Total

150 000

2 450 000

Conclusão de valor do imóvel
É nossa opinião que o valor do imóvel é:
2 450 000 €
(Dois Milhões Quatrocentos e Cinquenta Mil Euros)
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American Appraisal – Consultores de Avaliação, Lda.
Av. António Augusto de Aguiar, nº. 21 - 3º Direito
1050-012 Lisboa
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211 226 000
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www.duffandphelps.com
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