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1. Introdução 

 

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), enquanto Universidade, foi 

fundada em 1998. A Universidade tem como objetivos desde o seu início "o ensino, a 

investigação nos vários domínios da ciência, da cultura e das tecnologias, numa perspetiva 

interdisciplinar e, especialmente, em ordem ao desenvolvimento dos países e povos da língua 

portuguesa".  

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias é a maior universidade privada de 

Portugal. A entidade legalmente responsável pela gestão e desenvolvimento da Universidade 

é a COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural. 

Os Estatutos da ULHT fixam, segundo o Artigo número 2, que a Universidade Lusófona é uma 

instituição dedicada à criação, transmissão, crítica e difusão de cultura, arte, ciência e 

tecnologia que tem como objetivos o ensino, a investigação e a prestação de serviços nestes 

vários domínios, numa perspetiva interdisciplinar, em ordem ao desenvolvimento dos países 

e povos lusófonos. 

São fins específicos da Universidade Lusófona: 

a) O ensino superior; 

b) A formação humana, cultural, artística, científica, técnica e tecnológica; 

c) A realização da investigação fundamental e aplicada; 

d) A participação ativa no sistema nacional de ensino; 

e) A prestação de serviços à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca, 

racionalização e aproveitamento máximo de todos os recursos; 

f) A educação permanente, a formação profissional e a aprendizagem ao longo da vida, 

por todos os meios; 
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g) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para o desenvolvimento do País, a 

cooperação internacional e a aproximação entre os povos, com especial relevo para 

os povos lusófonos e os povos europeus; 

h) O desenvolvimento permanente de processos de avaliação das suas atividades, 

unidades e serviços, nos termos da lei, em articulação com as entidades competentes 

de avaliação e acreditação e, ainda, através de mecanismos institucionais próprios 

observando a princípios e critérios de qualidade internacionalmente. 

O Plano Estratégico, aprovado em 2021 para o período 2021/2025 pelos órgãos da Instituição, 

apresenta as principais orientações de desenvolvimento estratégico da Universidade 

Lusófona para o período 2021/2025. O plano estratégico da Universidade para o período 

reflete uma envolvente contextual em rápida transformação e uma envolvente interna que, 

mais do que se adaptar e reagir a essa conjuntura, quer ser ela própria um dinamizador da 

transformação do sistema 

O Plano de Atividades aqui proposto para 2022-2023, é enquadrado pelo Plano Estratégico 

2021-2025, pelos níveis e formas de concretização dos planos de atividades para 2021-2022 

e pelas circunstâncias específicas em que a Universidade foi desenvolvendo a sua atividade 

ao longo dos últimos dois anos. O Plano de Atividades para 2022-2023 reflete, no seu 

conteúdo, os efeitos profundos da pandemia da COVID-19 na atividade da Instituição. A 

pandemia expôs questões prementes no ensino superior e na sociedade e revelou a 

necessidade de existirem transformações rápidas necessárias, tais como a digitalização.  

No presente Plano para 2022-2023 são identificados os eixos estratégicos que representam 

uma revisão do Plano Estratégico cujo tempo de realização, previsto para já incluíam o ano 

de 2022 têm a sua concretização alargada até 2025. O Plano inclui também os módulos 

transversais identificados no Plano 2021-2022. A concretização do Plano de Atividades para 

2022-2023 ocorrerá em paralelo com a integração das duas universidades ULHT e ULP, e 

correspondente apreciação, nos órgãos da Universidade e em outros contextos institucionais, 

de dois documentos de grande importância para o futuro da Instituição: o Plano de Integração 

Universidade Lusófona e a revisão do Plano Estratégico 2021-2025. 
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2. Enquadramento e Apresentação do Plano de Atividades 2022-2023 

A centralidade do Ensino Superior na Sociedade 

 

2.1. Os desafios atuais 

As universidades são definidas, então, como uma característica distintiva do modo de vida 

europeu especificamente, ocupam uma posição única na encruzilhada da educação, da 

investigação, da inovação, do serviço à sociedade e da economia. As universidades podem 

resolver melhor os grandes desafios societais através de uma participação mais eficaz na 

cooperação transnacional.  Uma vez que as necessidades de competências estão em rápida 

evolução, o setor do ensino superior tem de se adaptar a novas exigências do mercado de 

trabalho. 

O investimento na educação é uma forma essencial de contrabalançar o desemprego e 

investir no crescimento económico futuro, através da construção das competências 

essenciais nos indivíduos. A educação de adultos pode contribuir também para objetivos não 

económicos, tais como a realização pessoal, a melhoria da saúde, a participação cívica e a 

inclusão social. Para melhorar a transição da educação para o trabalho, independentemente 

do clima económico, os sistemas educativos devem ter como objetivo assegurar que os 

indivíduos possuem as competências de que o mercado de trabalho necessita. 

A pandemia expôs questões prementes no ensino superior e na sociedade e revelou a 

necessidade de existirem transformações rápidas necessárias, tais como a digitalização. Deste 

modo, a pandemia da COVID-19 teve um impacto no ensino superior, forçando as instituições 

a fazer uma transição urgente para o ensino à distância. Isto exigiu respostas imediatas por 

parte das instituições de ensino superior (IES) para assegurar a continuidade de 

aprendizagem, o que levou a uma mudança dramática na experiência tanto de docentes como 

de alunos.1 

A este cenário, agregam-se questões como o novo contexto geopolítico marcado por grandes 

incertezas em que, parece desenhar-se uma nova ordem mundial cuja construção está ainda 

indefinida. As tensões geopolíticas e incerteza considerável em torno de uma nova ordem 

                                                           
1 OCDE – Education at a Glance (2021) - https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/) 
 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
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mundial colocam algumas questões como que perspetivas para a atividade na área do euro 

sendo que se tornaram crucialmente dependentes dos eventos. 

Acresce ainda referir que as projeções macroeconómicas apontam para um abrandamento 

do ritmo de crescimento do produto interno bruto, inflação na área do euro e vários cenários 

incertos e crucialmente dependentes dos eventos na Ucrânia. Embora a expectativa seja de 

que o programa do instrumento de recuperação da União Europeia designado “Next 

Generation EU” (NGEU) impulsione o investimento em alguns países. 

Por outro lado, cada vez mais, os temas ambientais organizarão as relações geopolíticas do 

mundo inteiro, dada a necessidade de reduzir emissões e controlar a escalada climática. 

Nos próximos quatro anos a Universidade Lusófona deve evoluir enquanto instituição de 

ensino, investigação, inovação e cultura. Para isso, irá definir claramente as suas prioridades 

em cada um destes domínios e potenciar a emergência de estruturas organizacionais mais 

ágeis e que facilitem a sua adaptação aos novos contextos já mencionados. 

No plano atividades 2021/2022 foram já identificados dez desafios centrais, que se seguem: 

1 – Implementação agenda europeia de Educação e investigação 2025 – até 2025 a 

União Europeia irá implementar uma nova agenda no domínio da educação e ciência 

associada à consolidação de uma área europeia de ensino e investigação, onde, para além da 

emergência do conceito de “quadrado do conhecimento”, surge um enfoque claro em 

diferentes áreas ou programas, como as microcredenciais, a que o nosso planeamento tem 

de responder em ordem à consolidação da Universidade Lusófona como uma instituição de 

ensino e investigação ativa e reconhecida; 

2 – Sustentabilidade – a implementação do chamado “green deal” europeu e o peso 

crescente dos objetivos de sustentabilidade da ONU na nossa sociedade, obrigam a que o 

nosso planeamento considere a procura de uma maior sustentabilidade da nossa instituição 

como um objetivo central através da implementação e posterior certificação de um Sistema 

de Gestão Ambiental; 

3 – Enquadramento político e legal – num contexto nacional onde o peso do estado 

no setor do ensino superior é muito significativo, e onde as políticas públicas ao longo dos 

últimos anos se têm caracterizado pela assunção de uma visão que atribui ao ensino privado 
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um papel menor e supletivo no sistema, a sempre presente incerteza sobre as políticas que 

irão ser seguidas neste horizonte temporal constitui um desafio a qualquer exercício de 

planeamento estratégico em Portugal; 

4 – Demografia – prevê-se uma diminuição do número total de jovens no contingente 

apto para poder vir a frequentar o ensino superior. A melhoria na taxa de conclusão do ensino 

secundário, a possibilidade de atrair para o ensino superior português alunos internacionais, 

bem como a criação da nova via de acesso para estudantes provenientes de cursos de dupla 

certificação profissionais e artísticos equivalentes ao ensino secundário, são todos fatores 

potencialmente mitigadores deste problema.  

5 – Investimento – o crescimento do grau de exigência de todos aqueles que 

frequentam o ensino superior e o aumento de exigências legais e regulamentares, obrigam a 

um esforço de capital acrescido que tem de ser assegurado através de um crescimento do 

retorno gerado pela organização e capacidade de atrair financiamento, em particular para 

atividades de I&D.  

6 – Políticas de qualidade – a evolução do ensino superior em Portugal na última 

década caracterizou-se pela emergência de um quadro completamente novo de avaliação e 

acreditação das instituições e dos seus cursos. Nos próximos cinco anos as instituições vão 

ser confrontadas com exigências acrescidas, bem como a emergência de um quadro europeu 

de acreditação de graus europeus conjuntos, que encerra um conjunto muito importante de 

novas oportunidades de desenvolvimento. 

7 – Coesão institucional num contexto pós-COVID – as consequências da pandemia 

estão ainda por aferir em toda a sua plenitude, mas é inegável o efeito disruptivo que a 

pandemia teve em muitas áreas de atividade. No caso particular do ensino, a consolidação de 

modelos de ensino a distância permitiu às instituições prosseguirem a sua atividade num 

contexto adverso, mas coloca enormes desafios à coesão futura das instituições, que devem, 

nos anos mais próximos, reforçar as suas políticas de coesão institucional. 

8 – Atração e retenção talento –as exigências de um quadro legal e regulamentar cada 

vez mais complexo, e os desafios da internacionalização e do reforço das atividades de I&D, 

obrigam à consolidação de políticas mais ativas e ambiciosas de atração e retenção de talento.  
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9 – Transferência de conhecimento e ligação à comunidade – no contexto do já 

mencionado “quadrado do conhecimento”, a transferência de conhecimento e o 

desenvolvimento de atividades que reforcem a ligação à comunidade, adquirem uma 

importância crescente para as instituições, que têm obrigatoriamente de desenvolver cada 

vez mais atividades neste contexto.  

10 – Inteligência artificial e inovação – o crescimento exponencial das aplicações com 

inteligência artificial vai transformar profundamente a nossa sociedade e as nossas 

organizações nas próximas décadas. Em paralelo, outras inovações como as tecnologias de 

voz, irão também ter efeitos sobre os processos de ensino e aprendizagem.  

 

2.2. Desenvolvimento sustentável e promoção da cidadania 

 

A ULHT tem como objetivos aprofundar a ligação à comunidade e tornar o seu campus um 

contexto mais sustentável.  O desenvolvimento sustentável deixou de ser uma preocupação 

com o futuro e passou a ser um desafio à escala global do “hoje” e do “agora”.  A universidade, 

consciente do papel que as instituições de ensino superior (IES) e a educação têm na 

concretização de uma agenda mundial para a sustentabilidade, engloba, na visão e 

desenvolvimento estratégico da instituição, um compromisso real assente em modelos de 

gestão ambiental, social e eticamente responsáveis, a ser implementados de acordo com a 

legislação aplicável. 

Acredita-se nos benefícios da aplicação de modelos de gestão social, ética e ambientalmente 

responsáveis que potenciem os mais elevados padrões de ecoeficiência e sustentabilidade 

que protejam o ambiente e preservem os recursos naturais. 

Um dos objetivos centrais é a promoção da diferenciação e a excelência através da criação de 

um clima interno benéfico à aprendizagem, inovação, eficácia, competência e melhoria 

contínua do nosso desempenho a nível nacional e internacional. 

Outro dos objetivos da universidade, vem em linha com o Artigo número 8 do Tratado sobre 

o funcionamento da União Europeia que define que «Na realização de todas as suas ações, a 

União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e 

mulheres». A ULHT promove todas as diligências necessárias para a elaboração de um Plano 
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de Género e Diversidade, bem como desenvolver um conjunto de iniciativas que têm como 

objetivo lançar os alicerces para a criação de uma comunidade Lusófona, científica e 

académica ativa nestas dimensões, e que se cruzem com os valores europeus e internacionais 

de promoção e incentivo à implementação de práticas de igualdade de oportunidades, 

equidade de género e diversidade na área da ciência e do Ensino Superior. 

A universidade tem desenvolvido ao longo dos anos um conjunto de atividades, desde a 

criação de infraestruturas de apoio, por exemplo à família, até à implementação de projetos 

de investigação e também de práticas educativas inclusivas. Este Plano tem como objetivo 

reforçar estes passos dados e também propor a criação de novas e diferenciadas respostas 

em linha com as manifestações de carência evidenciadas pelos principais stakeholders.2 

 

2.3. Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 

 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa nacional integrado num pacote 

de medidas de financiamento aprovado pela Comissão Europeia, com um período de 

execução até 2026, que vai implementar um conjunto de medidas e investimentos com o 

objetivo de dotar os países da zona euro de ferramentas de recuperação económica e social, 

resultando num crescimento económico sustentado, após a pandemia, e reforçando o 

objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. Outro dos seus objetivos 

é promover uma transformação adaptada, colocando Portugal também no caminho do 

progresso a nível digital e verde. O PRR inclui um planeamento estratégico com uma série de 

reformas e investimentos a ser implementados até 2026. De uma forma global, este plano 

subdivide-se em três dimensões fulcrais: a Resiliência, a Transição Climática e a Transição 

Digital. 

Neste âmbito, surge o HEAD_L que se caracteriza como uma Aliança de 10 instituições de 

ensino superior portuguesas (incluindo a ULHT) e mais de 105 empresas, organizações cívicas 

e organismos públicos espalhados por todo o território nacional. Foi concebida 

conjuntamente uma agenda transformacional organizada em torno de três programas 

denominados "Arquipélagos", que procuram atrair estudantes novos e diferenciados às IES; 

                                                           
2 https://www.ulusofona.pt/ 

https://www.ulusofona.pt/
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promover a transformação institucional e o desenvolvimento através de uma mudança 

incremental nas práticas pedagógicas, ofertas educativas e modelos de inovação, 

nomeadamente tendo em vista a implementação de conhecimentos que reúnem num só a 

educação, investigação, inovação e serviço à sociedade; enquanto se cria novas e inovadoras 

ofertas educativas que irão aumentar a competitividade e melhorar a qualidade global.3 

As principais áreas de intervenção são: 

1 – Arquipélago STEAM 

 Conceção e implementação de novos cursos conferentes de grau; 

 Transformação de cursos de formação existentes; 

 Projetos STEAM (transdisciplinares e interdisciplinares); 

 Participação em redes europeias; 

 Ensino e promoção do empreendedorismo; 

 Atração de estudantes em colaboração com escolas secundárias/profissionais; 

 Organização e criação de espaços de aprendizagem/ensino/investigação; 

 Atividades de Transformação Digital; 

 Promoção da sustentabilidade; 

 Planos de Inclusão Estudantil. 

2 – Arquipélago ADULTOS 

 Conceção e implementação de novos cursos de curta duração ou pós-graduação que 

conduzam à atração de estudantes; 

 Ensino e promoção do empreendedorismo; 

 Projetos de incubação; 

 Organização e criação de espaços de aprendizagem/ensino/investigação; 

 Atividades de Transformação Digital; 

 Promoção da sustentabilidade; 

 Planos de apoio aos estudantes. 

 

                                                           
3 Documento de Apresentação “PRR Lusófona – Aliança HEAD_L, Descrição Global - 
(https://recuperarportugal.gov.pt/ 

https://recuperarportugal.gov.pt/
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3 – INTERNACIONAL 

 Nova oferta educativa internacional; 

 Atração de estudantes; 

 Participação em Redes europeias; 

 Organização e criação de espaços de aprendizagem/ensino/investigação; 

 Atividades de Transformação Digital; 

 Promoção da sustentabilidade; 

 Planos de apoio aos estudantes. 

Desta forma, além de diferentes medidas e atividades que visam a conceção de novos cursos 

e a transformação de ofertas já existentes, todas as áreas de intervenção integram medidas 

para atrair estudantes (por exemplo sob a forma de programas de bolsas de estudo), a par de 

um forte investimento em infraestruturas físicas, equipamento e pessoal, de modo a apoiar 

um novo paradigma de ensino aprendizagem e as exigências de uma agenda transformacional 

para o Ensino Superior na Europa. 

Há uma transformação da oferta formativa com a criação das micro-credenciais e de 

unidades curriculares transversais, bom como da formação ao longo da visa.   

 

Por último refira-se que o âmbito do PRR projeta-se a edificação de novas instalações e está 

previsto a edificação e recuperação de estruturas respeitantes às instalações de unidades do 

grupo.4 

 

2.4. Uma agenda europeia- Eixos Estratégicos 

 

A estratégia europeia para as universidades visa apoiar e permitir que as universidades se 

adaptem às condições em mudança, prosperem e contribuam para a resiliência e recuperação 

da Europa. É um apelo aos Estados Membros e às instituições de ensino superior de toda a 

Europa para que unam esforços. Tem como objetivo levar a cooperação transnacional a um 

novo nível de alcance e desenvolver uma dimensão genuinamente europeia no sector do 

ensino superior, construída sobre valores partilhados. A estratégia valoriza a excelência e a 

                                                           
4 https://www.ulusofona.pt/noticias/lusofona-lidera-vencedora-ao-prr 

https://www.ulusofona.pt/noticias/lusofona-lidera-vencedora-ao-prr
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inclusão como uma característica distintiva do ensino superior europeu, exemplar para o 

modo de vida europeu. Isto torna o sector do ensino superior na Europa diferenciado de 

outras partes do mundo. 

A estratégia também se baseia nas primeiras lições aprendidas com a iniciativa das 

universidades europeias. Esta iniciativa representa um exemplo vivo de cooperação 

institucional transnacional profunda, baseada em visões conjuntas e partilhadas a longo prazo 

das universidades. As 41 alianças universitárias europeias são catalisadoras para o 

lançamento de novas ferramentas e quadros legais e podem inspirar e espalhar-se pela 

comunidade do ensino superior em toda a Europa. 

Até meados de 2024, a Comissão propõe-se concentrar-se na realização de quatro objectivos-

chave comuns: 

 reforçar a dimensão europeia no ensino superior e na investigação: implementar um 

conjunto de iniciativas emblemáticas que serão para a cooperação transnacional o 

que Erasmus + tem sido até agora para a mobilidade estudantil e Horizon Europe para 

a investigação de excelência (a expressão de uma abordagem distintamente 

europeia). Com as crescentes responsabilidades das universidades por uma Europa 

resiliente, estas necessitam de apoio financeiro adequado. 

 apoiar as universidades como faróis do modo de vida europeu: o ensino superior e a 

investigação na Europa apoiam o modo de vida europeu através do seu triplo enfoque 

– a qualidade e relevância para competências à prova de futuro; diversidade e 

inclusão; práticas democráticas, direitos fundamentais e valores académicos e 

liberdade da investigação científica. Carreiras académicas flexíveis e atrativas, 

valorizando o ensino superior, a investigação, o empreendedorismo e liderança são 

fatores que precisam de ser promovidas. 

 capacitar as universidades como agentes de mudança nas transições verdes e digitais: 

apoiar o pleno envolvimento das universidades no desdobramento das transições 

verdes e digitais. A UE só irá ao encontro das suas ambições de equipar mais jovens e 

aprendentes ao longo da vida com competências e aptidões digitais para a transição 

verde, ou desenvolver soluções verdes através da inovação tecnológica e social, se o 

sector do ensino superior puxar o seu peso. 
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 reforçar as universidades como motores do papel e da liderança global da UE: através 

de uma cooperação internacional mais profunda dentro e fora da Europa, apoiar as 

universidades a tornarem-se mais voltadas para o exterior e competitivas no cenário 

global, e a contribuírem para o reforço dos sistemas de ensino superior nos países 

parceiros, de acordo com os valores europeus. Isto, por sua vez, ajudará a aumentar 

a atratividade da Europa não só como destino de estudo, mas também como parceiro 

global para a cooperação na educação, investigação e inovação. 

Para ter sucesso, a estratégia europeia para as universidades requer o alinhamento das 

prioridades políticas e investimentos a nível da UE, nacional, regional e institucional. A 

implementação desta estratégia exige uma cooperação mais estreita com e entre os Estados-

Membros, universidades e outros interessados. Juntos, é possível aproveitar a base forte e 

única do sector do ensino superior europeu e levar as suas missões - educação, investigação, 

inovação - ao serviço da sociedade mais próximos uns dos outros. 

As universidades podem resolver melhor os grandes desafios societais através de uma 

participação mais eficaz na cooperação transnacional.  Uma vez que as necessidades de 

competências estão em rápida evolução, o setor do ensino superior tem de se adaptar a novas 

exigências do mercado de trabalho. 

Os faróis do modo de vida europeu são definidos como sendo: 

 Reforçar a qualidade e a relevância de competências preparadas para o futuro; 

 Promover a diversidade, a inclusão e a igualdade de género; 

 Promover e proteger os valores democráticos europeus.5 

A fim de dar cumprimento aos objetivos chave e aos faróis do modo de vida europeu no 

âmbito da European Strategy for Universities (European Comission, 2022,)6 o Plano 

Estratégico da ULHT está a ser revisto. Cada uma das unidades orgânicas (UO) e subunidades 

contribui com pelo menos uma meta dentro de cada um dos eixos estratégicos de seguida 

apresentados: 

 

                                                           
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013DC0499 
Communication from the Comission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions on a European strategy for universities (European 
Comission, 2022) 
6 ibidem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013DC0499
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Eixos Estratégicos Descrição 

Eixo 1. Orientado para os 
estudantes 

Continuar um ambiente universitário onde os estudantes 
sintam uma ligação à universidade e ao seu corpo 
docente e pessoal, fazendo dos estudantes e do seu 
sucesso a força motriz por detrás das decisões 
institucionais a todos os níveis. 

Eixo 2. Excelência 
Assegurar que a universidade se esforça por resultados 
exemplares, exigindo qualidade em todos os aspetos das 
operações da instituição. 

Eixo 3. Aprendizagem 

Perpetuar o princípio fundador da universidade 
"Aprendizagem", através da criação de programas 
académicos e oportunidades que envolvam os 
estudantes em atividades do mundo real. 

Eixo 4. Investigação Estimular e elevar a investigação. 

Eixo 5. Comunidade 

Melhorar a forte relação da universidade com a região e 
a comunidade, mantendo um campus acolhedor e 
criando grandes oportunidades universitárias. Apoiar e 
atrair oportunidades culturais e competições que sejam 
de interesse mútuo da Universidade e da comunidade. 

Eixo 6. Diversidade 

Fomentar uma cultura universitária diversificada e 
internacional entre estudantes, professores, funcionários 
e estudantes que apoie a compreensão e aceitação de 
uma variedade de ideias, crenças e culturas, criando 
assim oportunidades para todos. 

Eixo 7. Inclusão e Igualdade 

Criar e apoiar programas inclusivos. Inclusão 
nomeadamente em matéria de disparidades entre 
homens e mulheres. Combater a sub-representação das 
mulheres nas áreas CTEM. 

Eixo 8. Inovação 

Encorajar estudantes, professores e pessoal a assumir 
riscos informados, calculados e estratégicos para 
construir sobre o seu sucesso, iniciar novos 
empreendimentos, utilizar novas tecnologias, e forjar um 
caminho empreendedor para o futuro. 

Eixo 9. Atração e retenção de 
talentos 

Criar estratégias para atrair e reter pessoal bem 
qualificado. Alinhar os recursos humanos e financeiros 
com as expectativas de crescimento. 

Eixo 10. Qualidade 
Promover a cultura e procedimentos de qualidade de 
acordo com os referenciais da ESG. 

Eixo 11. Sustentabilidade 

Reconhecer que existem recursos limitados e finitos no 
mundo e, portanto, comprometermo-nos a estabelecer 
as melhores práticas para conservar os recursos, bem 
como diminuir a pegada de carbono da universidade. 

Eixo 12. Promover a transição 
ecológica e digital 

Desenvolver competências, aptidões e inovação 
tecnológica para a transição ecológica e transição digital. 
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 3. Prosseguimento da implementação dos Projetos Transformacionais Transversais 

 

O plano atividades 2021-2022 contemplava os projetos transformacionais transversais. Estes 

planos continuam em fase de desenvolvimento e consolidação no período 2022-2023.  

O objetivo principal do plano de atividades é, então, capacitar a instituição para responder de 

forma mais eficaz aos desafios do futuro garantindo a melhoria qualitativa constante dos seus 

serviços e resultados. A organização do plano de atividades geral da instituição em diferentes 

módulos transformacionais visa consolidar a visão deste como um documento estruturante 

de macro-tarefas e objetivos gerais que se devem medir em função de indicadores de 

realização e que, posteriormente são desenvolvidos e consolidados nas atividades específicas 

de cada unidade orgânica de ensino e investigação e de cada unidade de serviço da 

instituição. Este modelo deve ser encarado como uma abordagem iterativa que visa facilitar 

de forma integrada, orientações genéricas a cada uma das entidades que é responsável pela 

efetiva implementação do plano de atividades. Estes módulos transformacionais foram 

definidos em estreita articulação com as orientações e objetivos do plano estratégico da 

Universidade para 2025. Cada módulo integra um conjunto de atividades que correspondem 

a objetivos concretos cuja realização é mensurável. A articulação entre todos os módulos 

transformacionais e a execução das atividades que estes integram, resulta num processo 

dinâmico de evolução e transformação da instituição, onde o nível tático e operacional se 

conjugam em ordem a garantir o desenrolar da estratégia da instituição. 

 

3.1 – Transformação institucional 

 

O módulo de transformação institucional corresponde a todas as atividades que visam 

garantir a resposta adequada da instituição a todos os elementos internos e externos que 

impulsionam a sua transformação constante. Este módulo integra as seguintes ações 

concretas: 

a) Integração da ULP na ULHT e implicações legais, académicas e administrativas/ 

logísticas  
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A Integração das Instituições de Ensino Superior “Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias” (ULHT) e “Universidade Lusófona do Porto” (ULP) e consequente Alteração do 

Reconhecimento de Interesse Público da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, passa a assumir a designação de “Universidade Lusófona” (Ulusofona) com 

criação de dois Centros Universitários a funcionarem nos existentes campus de Lisboa e Porto 

das instituições já existentes e que se pretende agora integrar numa única instituição de 

ensino superior Universitário. Este processo enquadra-se num contexto específico de reforma 

e reorganização daquela que é a maior instituição de ensino Universitário do sub-sector 

particular e cooperativo em Portugal – a Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias –, mas também de profunda transformação do espaço europeu de ensino 

superior como consequência direta da adoção de uma nova agenda europeia para a reforça 

do ensino superior, bem como mais amplas e complexas transformações económicas e 

societais.  

A restruturação agora proposta resulta da integração da ULP na ULHT. A ULHT, (Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias), assume-se como uma instituição responsável pelo 

desenvolvimento científico, cultural, social e económico no espaço cultural e linguístico 

comum demarcado pelo uso da língua portuguesa, tendo vindo a desempenhar este papel 

em Portugal ao longo de mais de 30 anos e afirmando-se como a maior instituição de ensino 

superior portuguesa do subsetor particular e Cooperativo. A Universidade desenvolve 

atividades de formação, investigação e prestação de serviços nas mais diversas áreas do 

conhecimento relevantes para a sociedade.  Com um corpo discente de cerca de 11.000 

alunos e um corpo docente de 963 professores, a ULHT oferece atualmente 39 licenciaturas, 

49 Mestrados, 3 mestrados integrados e 10 programas de doutoramento, bem como 

centenas de cursos de pós-graduação e de formação profissional contínua em conformidade 

com o paradigma do desenvolvimento de aprendizagem/vida. O número de estudantes 

estrangeiros, nomeadamente os provenientes de países lusófonos, contribui para uma 

dimensão internacional significativa na universidade. A ULHT encontra-se estruturada em 

torno de dez Unidades Orgânicas que constituem as unidades principais da Instituição e o 

centro da sua organização em matriz. Integra atualmente doze unidades de I&D em vários 

domínios científicos, das quais sete são avaliadas e acreditadas pela FCT. As unidades de I&D 

integram mais de 400 investigadores e dinamizam regularmente diversos projetos e 

iniciativas científicas, sendo responsáveis pela gestão de mais de 62 projetos de I&D 

financiados a nível nacional e europeu. 
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A ULP (Universidade Lusófona do Porto) é uma instituição dedicada à criação, transmissão, 

crítica e difusão de cultura, arte, ciência e tecnologia que tem como objetivos o ensino, a 

investigação e a prestação de serviços nestes vários domínios, numa perspetiva 

interdisciplinar, em ordem ao desenvolvimento dos países e povos lusófonos. Fomenta, por 

isso, o intercâmbio cultural, científico e tecnológico com outras instituições, garantindo 

formação superior de qualidade ao nível da formação de base e da especialização. A ULP inclui 

na sua oferta formativa 21 licenciaturas, 1 mestrado integrado, 11 mestrados e 5 programas 

de doutoramento, para além de diversos programas de formação livre e especializada, nos 

quais se encontram inscritos cerca de 3.000 estudantes e contando com a colaboração de 273 

docentes.  Nos eixos estruturantes e determinantes das IES: ensino, investigação, 

desenvolvimento, inovação e transferência (ID+IT) de conhecimento e tecnologia, a ULP, a 

par do ensino e da formação, pugna pela filiação dos seus docentes a centros de investigação 

acreditados, nomeadamente pela FCT, assumindo, simultaneamente, a missão de ligação à 

cidade e à região em que se insere. 

A fusão/integração da UHLT e da ULP visa realizar sinergias e assegurar uma utilização 

eficiente dos recursos, para melhor responder às exigências de inovação, cumprimento da 

missão e à realização de objetivos estratégicos relacionados com a melhoria da investigação 

e educação e implementação da terceira missão da universidade. 

O desenvolvimento de atividades que articulem ensino, investigação, difusão e criação cultura 

e ligação à comunidade regem-se pelos princípios que se seguem:  

 

 O aumento da qualidade tanto nas atividades de ensino como de investigação; 

 Eficiência, eficácia, capacidade de resposta à sociedade; 

 O reforço da posição institucional, através do aumento da competitividade nacional, 

regional e internacional;  

 Criação de valor através da melhoria da excelência académica; 

 Políticas de inclusão e igualdade; 

 Responsabilidade social. 

 

No âmbito da missão da nova Universidade Lusófona será desenvolvido um conjunto de 

ações: 
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 i) Oferta formativa conferente de grau e não conferente de grau 

 Criação de cursos de Mestrado Europeu Erasmus Mundus; 

 Criação de dois cursos piloto ao abrigo do novo estatuto de “graus europeus”; 

 Criação da Universidade Europeia FILMEU – Universidade Europeia de Cinema e Artes 

dos Media; 

 Desenvolvimento de formação assente no modelo das micro-credenciais;  

 Criação de cursos de ensino a distância EaD; 

 Criação de cursos de licenciatura em áreas inovadoras e carenciadas; 

 Criação de mestrados profissionais nas áreas das ciências empresariais e de 

tecnologias da informação; 

 Formação nas áreas da saúde e do bem-estar humano e animal; 

 Criação de novos programas de 3ºciclo. 

 

ii) Atividades de I&D: 

 Criar condições para subir classificação mínima “muito bom” de quatro unidades de 

investigação; 

 Aumento do corpo de investigadores da universidade e produtividade dos mesmos; 

 Participação no mínimo em 2 COLAB no período; 

 Participação num consórcio a concurso em uma das duas KIC a abrir pelo EIT no 

período; 

 Financiamento de no mínimo 3 bolsas ERC no período; 

 Financiamento de no mínimo 1 projeto E+ largescale no período; 

 Execução no período de uma atividade de I&D que garanta um retorno financeiro 

correspondente a um mínimo de 10% das receitas anuais da instituição; 

 Incremento da capacidade de transferir conhecimento e produzir inovação com um 

TRL mais alto em ordem a aumentar a capacidade de inovação da instituição; 

 Aumentar em 100% no período o volume de publicações indexadas em revistas 

internacionais com revisão por pares produzidas por investigadores da Universidade.  
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iii) Inserção diplomados e resultados ensino 

 No período, a instituição deve aumentar a sua eficiência formativa e 

consequentemente o seu volume de diplomados, promovendo em simultâneo mais e 

melhores mecanismos de seguimento do trajeto profissional dos mesmos; 

 Prosseguir um caminho de melhoria das condições de ensino e aprendizagem que 

proporciona, seja através da constante melhoria de espaços e equipamentos, seja 

através do investimento em tecnologia de apoio ao ensino; 

 Promoção de programas de mentoria e suporte visando aumentar o sucesso escolar;  

 Criação de mais condições para mobilidade dos estudantes; 

 Incrementar a formação pedagógica dos docentes.  

 

  iv) Internacionalização  

 Incrementar a internacionalização do ensino, investigação e prestação de serviços; 

 Criar condições para a mobilidade de estudantes, docentes e pessoal não docente; 

 Aumentar a participação em projetos de investigação internacionais; 

 Celebração de convénios e protocolos de colaboração com outras instituições de 

ensino superior designadamente do Espaço Europeu e Lusófono. 

 

 v) Difusão e transmissão da cultura 

 Reforçar e fomentar eventos nos domínios da ação cultural, artística e desportiva; 

 Reforçar a sensibilização da comunidade académica para o desenvolvimento de 

iniciativas culturais; 

 Fomentar e aumentar a participação dos estudantes em iniciativas culturais; 

 Reforçar a participação ativa dos Alumni. 

 

   Vi) Ligação à comunidade 

 Aumentar o volume de atividades de prestação de serviços, nomeadamente em áreas 

de transferência de tecnologia, formação especializada e consultoria especializada, 

com especial enfoque em áreas ligadas aos núcleos de I&D existentes na instituição;  

 Dinamização da incubadora existente e reforço de programa de apoio a start-up’s; 
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b) Criação do quadro carreira ULHT – esta é uma das atividades mais decisivas da 

transformação institucional da ULHT com implicações profundas no perfil da 

instituição e na sua capacidade global. Após a execução nos anos de 2020/2021 e 

2021/2022 do processo de avaliação do corpo docente, pretende-se concluir durante 

o ano de 2022/2023 o processo de criação formal do quadro com a integração no 

mesmo de todos os docentes e investigadores selecionados na sequência do processo 

de avaliação, bem como iniciar a abertura de concursos internacionais para o 

preenchimento das vagas sobrantes nesse mesmo quadro docente 

 

c) Expansão da oferta educativa conducente à obtenção de grau: 

i. Criação novos ciclos de estudos de Mestrado na área de recursos humanos; 

ii. Criação de mestrado profissional na área de gestão e gestão de turismo; 

iii. Criação de mestrado profissional na área de sistemas de informação; 

iv. Nova licenciatura na área de ciência de dados; 

v. Novo 2.º ciclo de estudos na área do Marketing e Media Digitais; 

vi. Submissão de uma proposta de curso de 3.º ciclo de estudos em Engenharia 

Civil e Medicina Veterinária. 

d) Expansão da oferta formativa no domínio das micro-credenciais e formação 

profissionalizante e ao longo da vida, nomeadamente em ordem a adequar a oferta ao 

longo da vida aos novos paradigmas europeus no domínio e oportunidades abertas pelo 

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. Esta expansão deverá ser assegurada através 

do serviço a criar Centro Lusófono de Formação ao Longo da Vida. 

e) Reforço de atividades de investigação e inovação. Em linha com os objetivos que 

presidem ao desenvolvimento de uma área europeia de educação (European Education 

Area) e uma área europeia para investigação e inovação (European Research Area for 

Research and Innovation), foram defini- das 4 áreas de intervenção temáticas nas quais a 

Universidade considera poder vir a reforçar a sua competitividade futura (Saúde e bem-

estar Humano; Educação e Sociedade Inclusiva; Artes, Cultura e Indústrias Criativas; 

Digital e Ecossistemas de Inovação). Estas áreas estratégicas devem ter um efeito 

mobilizador e agregador das competências existentes nas várias unidades de investigação 
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e unidades orgânicas promovendo a interdisciplinaridade e potenciando os recursos 

(humanos e materiais) que a Instituição dispõe. O objetivo no período é apoiar as 

diferentes UI&Ds no desenvolvimento das suas atividades, tendo como fim último a 

melhoria das classificações das Unidades de I&D na avaliação da FCT em 2023/2024, 

garantindo um mínimo de 4 UI&Ds com classificação de “Muito Bom”. As atividades 

específicas neste domínio incluem:  

i) Candidaturas e Projetos 

Procurando fomentar os níveis de internacionalização da Universidade 

Lusófona, bem como a obtenção de maior financiamento através da submissão 

e aprovação de candidaturas a programas de financiamento internacionais e 

nacionais, o ILIND continuará a disseminar, incentivar e a apoiar projetos de 

investigação, bem como prestar apoio aos processos empreendidos por 

investigadores individuais.  

ii) Incentivo I&D 

Considerando o atual contexto marcado pela rápida evolução e transformação 

das Instituições de Ensino Superior, e as crescentes exigências em termos de 

avaliação e acreditação, e, considerando a importância de apoiar a 

Investigação e o desenvolvimento, a par com a adoção generalizada de práticas 

que reforcem a inovação pedagógica e a interdisciplinaridade e o cruzamento 

de experiências entre as diferentes áreas do saber, será criada outra edição do 

Programa de apoio à ciência e inovação: FAZER +. 

O Programa FAZER + divide-se em três iniciativas: “Concurso Excelência na 

Investigação”; “Boas práticas de Investigação no ensino”; e o Prémio para a 

“Melhor prática pedagógica inovadora -Ensino Lusófona”. O concurso 

Excelência na Investigação tem como objetivo dar apoio a projetos de 

investigação e inovação ensino Lusófona, mediante a disponibilização de um 

fundo destinado a apoiar projetos de I&D com um cariz inovador e 

interdisciplinar que promovam a colaboração neste domínio entre docentes e 

alunos de doutoramento ou mestrado das IES envolvidas. O montante máximo 

para efeitos de financiamento é de 62 500€. 
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O prémio para a “Melhor prática pedagógica inovadora”, destina-se a dar apoio 

ao desenvolvimento e implementação de práticas pedagógicas inovadoras que 

incentivem a experimentação, o trabalho transversal, e em grupo e/ou 

unidades curriculares de qualquer ciclo de formação. O projeto vencedor 

receberá um montante de 8 500€. 

O prémio “Boas práticas de investigação no ensino”, pretende incentivar a 

integração de atividades de I&D nos conteúdos de unidades curriculares de 

qualquer ciclo de formação, com particular destaque para os ciclos iniciais 

onde importam estimular novas práticas de investigação em toda a 

multiplicidade de formas que esta hoje pode e deve assumir. O projeto 

vencedor receberá um montante de 4 500€. 

Neste período será ainda dada continuidade ao Programa Seed Funding ILIND 

com o objetivo de apoiar e premiar atividades e projetos que reforcem a 

interdisciplinaridade e cruzamento de experiências entre as diversas áreas do 

saber, de forma a estimular o desenvolvimento de atividades de investigação 

e excelência entre o corpo de investigadores das unidades de UI&D da 

Universidade Lusófona financiadas pela FCT – Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. O concurso terá como objetivo promover projetos inovadores em 

qualquer área do saber com uma componente interdisciplinar forte, que 

possam resultar em projetos em maior escala a submeter a financiamento de 

outras entidades e o montante máximo para efeitos de financiamento é de 15 

000€. 

iii.    Comunicação e disseminação de ciência. 

No espaço temporal do plano continuará a ser reforçado o apoio a todas as 

atividades de comunicação de ciência, seja através dos instrumentos 

específicos de comunicação do ILIND (newsletters; sites) seja através do apoio 

ao portal específico de revistas científicas da universidade em https:// 

revistas.ulusofona.pt/  
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f) Aumento do grau de internacionalização: 

i. Submissão, no mínimo, de 4 propostas de mestrados Erasmus Mundus 

incluindo um na área de educação física, um na área de ciências da saúde e 

dois na área de cinema; 

ii. Implementação do projeto Universidade Europeia FILMEU – The European 

University for Film and Media Arts, Project: 101004047, EPP-EUR-UNIV-2020 

— European Universities, EPLUS2020 Action Grant; 

iii. Crescimento em 20% da mobilidade em todos os níveis com aprovação 

complementar de novas candidaturas para apoio E+; 

iv. Submissão de uma proposta para a criação de uma rede doutoral Marie Curie 

na área dos media digitais; 

v. Reforço da participação na REAFES (Rede Euroamericana de Atividade Física, 

Educação e Saúde) e estabelecimento de novas cooperações com 

Universidades brasileiras neste domínio; 

vi. EWP—ERASMUS WITHOUT PAPER -- Acompanhar o desenvolvimento da sua 

implementação a nível europeu; 

vii. Implementar o ESC – EUROPEAN STUDENT CARD – em cumprimento das 

instruções da Comissão Europeia e da Agência Nacional ERASMUS+ sobre esta 

matéria; 

viii. OLA – Online Learning Agreement – promover a sua utilização entre todos os 

envolvidos (Estudantes, Coordenadores Internacionais e Universidades 

Parceiras) de forma generalizada em 2022/2023; 

ix. OLS – Online Linguistic Support (promover a sua utilização e importância entre 

todos os estudantes); 

x. Implementação piloto SOP - mobility online; 

 

g) Reforço substancial da capacidade de atrair e fidelizar estudantes. Para que este 

objetivo seja atingido é essencial aumentar a oferta de formação não conferente de grau, 

alargar oferta conferente de grau, reforçar a capacidade de atrair estudantes 

internacionais e aumentar a capacidade de integrar estudantes oriundos do ensino 

profissional e artístico. O objetivo é em 2022/2023 crescer 5% no número de novos 

estudantes em cursos conferentes de grau e 15% em ofertas não conferentes de grau.  
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h) Criação de um novo modelo de gestão orçamental e controlo da estrutura de custos. 

Na sequência da implementação de um novo modelo de contabilidade analítica, 

pretende-se implementar um novo modelo de controlo e gestão orçamental que aumente 

o grau de autonomia das UO e facilite a articulação com a entidade instituidora. O projeto 

de Transformação Digital em curso inclui a vertente de restruturação do processo de 

orçamentação elaborado com recurso ao Giaf e SIGES. 

Este processo de transformação a orçamentação será desenvolvido em dois eixos: na 

unidade orgânica, permitindo um nível de intervenção e responsabilização dos 

responsáveis própria UO que passam a acompanhar o processo de forma mais 

participada; ao nível central, sendo da responsabilidade da entidade instituidora a 

consolidação e validação ao nível de topo do planeamento orçamental previsto. 

Este modelo introduz melhorias que se traduzem na automatização do processo ao nível 

da gestão da informação e, consequentemente, na monitorização contínua da atividade. 

 

3.2 – Transformação Organizacional 

 

A par com a transformação institucional, pretende-se em 2022/2023 desenvolver um número 

significativo de atividades que promovam a adequação das estruturas da Universidade aos 

desafios externos e internos com que se confronta. A execução de muitas das atividades 

enunciadas no módulo anterior está intimamente relacionada com a dinâmica de 

transformação organizacional que as atividades seguintes encerram. 

Este módulo integra assim as seguintes ações concretas: 

a) Reforço da unidade de serviço de gestão de talento: no caminho traçado no Plano 

Estratégico da Universidade Lusófona 2025 para se consolidar como organização de 

conhecimento e aprendizagem, o talento humano é reconhecido como um dos pilares 

estratégicos para reforçar a missão institucional. Conscientes de que a chave para o 

sucesso e a ligação a vantagem competitiva, para transformação, reinvenção institucional 

e a construção de uma identidade cultural, está na consolidação de Talento Humano 

comprometido com os princípios e valores institucionais, é impensável conceber um 
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modelo de gestão gerador de mudança e melhoria para a Universidade Lusófona que não 

tenha como eixo fundamental as PESSOAS. 

Tendo em conta o acima exposto, o talento humano deve ser orientado para uma gestão 

estratégica bem-sucedida e eficaz, melhoria contínua e preenchimento de lacunas 

identificadas a partir de vários diagnósticos e da análise das características dos 

colaboradores que fazem parte da instituição. 

Neste cenário, deve ser dada especial atenção à gestão de diferentes processos, aumentar 

os níveis de planeamento, implementação e controlo, sem ignorar a importância de os 

articular. Só assim a gestão de talentos adquire relevância estratégica e se torna geradora 

da dinâmica organizacional, pilar para a melhoria contínua e a realização dos objetivos 

institucionais. 

Este novo serviço atuará nas áreas de: Recrutamento e seleção; Perspetivas de carreira; 

Condições de trabalho; Formação e desenvolvimento; Avaliação. 

b) Consolidar e desenvolver a Gestão Integrada de Processos (GIP): Unidade funcional 

com a competência técnica de gestão dos processos académicos em todas as vertentes 

administrativas e processuais. Serviço de suporte e de articulação com áreas pedagógicas 

[unidades orgânicas] e de relacionamento com cliente. 

Entidade responsável por toda a gestão técnica e administrativa de todos os processos 

académicos na instituição em qualquer nível de formação conferente ou não de grau, seja 

presencial ou a distância, seja para estudantes nacionais ou internacionais. Este serviço é 

também responsável por toda a gestão do arquivo académico da instituição sendo que no 

próximo ano deverá promover a desmaterialização do mesmo em linha com o projeto 

“Histórico Digital” enunciado no módulo de transformação digital. 

c) Reforço do Serviço Integrado de Gestão de Alunos (SIGA): A criação deste serviço visa 

agregar numa única estrutura as áreas hoje dispersas de gestão do relacionamento com 

os estudantes e candidatos. Este serviço irá ficar responsável por todas as interações com 

estudantes e candidatos, desde o processo de candidatura às ações de prospeção, 

acolhimento e fidelização. Deverá integrar todas as áreas de front-office hoje afetas aos 

SUC, SASE e CALL. Uma das funções principais deste novo serviço será assegurar a 

coordenação dos “gestores” do aluno, uma nova figura de interação e acompanhamento 

de todos os nossos estudantes criada com o propósito explícito de melhorar a integração 

https://grupolusofona.sharepoint.com/sites/Click/ULHT/gip
https://grupolusofona.sharepoint.com/sites/Click/ULHT/siga
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dos novos alunos e fidelizar os restantes estudantes, garantindo assim maior satisfação e 

eficiência formativa. 

O serviço de gestão de relacionamento com o cliente funcionará como primeira linha no 

atendimento e relacionamento, tendo como prioridade a resolução das questões mais 

imediatas. É o elo de ligação à área de gestão de processos académicos, com restantes 

serviços centrais e com unidades orgânicas, que acompanha a jornada do cliente em todos 

os momentos e que serve como ponto de entrada das questões, encaminhando a solução 

ao cliente. O serviço deve ser pró-ativo de forma a antecipar as necessidades dos clientes 

finais.  

A designação “cliente” abrange os potenciais, os candidatos, os estudantes e numa 

próxima fase os alumni.  O atendimento, digital ou presencial, será uniformizado no que 

concerne às linhas de orientação por forma a melhorar o tempo de resposta e satisfação 

do cliente.  

A estratégia omnicanal tem como objetivo melhorar a experiência do cliente aumentando 

a sua satisfação e fidelização. O foco é o cliente e a sua satisfação com a instituição.  

d) Consolidação do Alargamento do âmbito de atuação da unidade de Direção de 

Gestão e Planeamento Académico (GDA) passando a incorporar, para além dos processos 

de gestão académica, o processo de gestão e controlo orçamental em articulação com 

direção financeira da entidade instituidora; a supervisão dos serviços aos estudantes e do 

novo Centro Lusófono de Formação ao Longo da Vida; e a dinamização de um serviço de 

auditoria académica responsável pela auditoria de processos;  

e) Consolidação do Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Institucional (GDI)- Num 

contexto desafiante do Ensino Superior Português e Europeu, a par com uma nova agenda 

para a transformação digital e ecológica, as instituições de ensino superior (IES) devem 

repensar os enquadramentos estratégicos. Considerando, em Portugal, a implementação 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assim como diferentes iniciativas 

estratégicas, como a criação das micro-credenciais, de forma a dotar o Grupo Lusófona 

com uma maior capacidade para responder aos desafios elencados e às crescentes 

exigências, surge o Gabinete de Desenvolvimento Institucional (GDI). 
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O Gabinete de Desenvolvimento Institucional (GDI) presta assessoria e apoio à 

Administração, especialmente ao Administrador Adjunto, sendo que as suas principais 

áreas de intervenção incluem: 

 Desenvolvimento de atividade de I&D orientadas à análise, recolha e tratamento 

de informação essencial ao desenvolvimento institucional; 

 Apoio à implementação de políticas de transformação das IES, com enfoque nos 

domínios da inovação educativa (i.e. micro-credenciais); 

 Preparação e coordenação de projetos de colaboração interinstitucional, visando 

a criação de consórcios; 

Simultaneamente, será responsável pela produção de estudos e análise que possam 

suportar a tomada de decisão estratégica, nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novas ofertas educativas, definição de novas áreas de intervenção 

ou avaliação global de políticas e tendências do setor. 

f) Reforço formação e integração docentes e investigadores com a criação de “kit” de 

acolhimento e modelo de integração que envolve ações específicas de formação e 

implementação de figura de “companheiro” que promove a integração do novo docente 

ou investigador; 

g) Criação do  Centro Lusófono de Formação ao Longo da Vida: O nascimento do Centro 

é a resposta às necessidades, já definidas no Plano Estratégico da ULHT até 2025, 

nomeadamente no que concerne a “Criação de um programa de formação assente no 

modelo das micro-credenciais que suportará um catálogo próprio de formação ao longo 

da vida, que deve vir a representar um mínimo de 10% das receitas anuais da 

Universidade”. Hoje existe na ULHT um conjunto vasto de propostas de “formações” (Pós-

graduações, Cursos Livres, Formação Financiada, etc.) que, com as novas formas de 

certificação em discussão a nível nacional e europeu importa reorganizar e reposicionar. 

São objetivos deste serviço: 

i. Desenvolvimento de um programa de formação assente no modelo das micro-

credenciais que suportará um catálogo próprio de formação ao longo da vida, 

que deve vir a representar um mínimo de 10% das receitas anuais da 

Universidade (cfr. Plano Estratégico 2025); 
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ii. Aumento do volume de atividades de prestação de serviços, nomeadamente em 

áreas de transferência de tecnologia, formação especializada e consultoria 

especializada, com especial enfoque em áreas ligadas aos núcleos de I&D 

existentes na instituição (cfr. Plano Estratégico 2025); 

iii. Aumento da participação em concursos de Financiamento para Formação, 

nacionais e europeus, possibilitando a oferta, em larga escala de Formação 

Financiada; 

iv. Consolidação da Carteira de Parceiros – empresas; associações empresarias e 

ONG’s – nacionais e internacionais, bem como entidades da administração 

pública, que permita desenvolver todas as oportunidades criadas pelo atual 

enquadramento legislativo correspondente. 

 

3.3. Transformação Digital 

 

Num contexto pós-pandemia onde os processos de ensino e aprendizagem foram 

profundamente afetados mas também num contexto onde a inteligência artificial se assume 

como um elemento cada vez mais relevante dos processos de ensino e investigação, a 

Universidade Lusófona irá continuar a colocar a transformação digital no centro do seu plano 

de atividades, como elemento transformador essencial em ordem à garantia da agilidade da 

organização, capacidade de adaptação e melhoria constante qualitativa de processos e 

atividades. Este módulo integra as seguintes ações concretas: 

a) Continuação do processo de implementação do novo ERP GIAF: 

i. Disponibilização de Informação de GIAF para produção de indicadores (Fase2);  

ii. Portal do Colaborador - myGIAF (Fase 2) 

iii. Módulo de Gestão de Equipamentos (Fase 2) 

iv. Módulo de Gestão de Compras e Pedidos Logísticos (Fase 2) 

b) Implementação iflexflow para desmaterialização de processos. 
 

c)  Dar continuidade à implementação do sistema de gestão digital de documentação 

continuando-se assim a promover a completa desmaterialização e digitalização de todo o 

processo de armazenamento e circulação de documentação na instituição. Para que este 
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processo seja concluído é essencial a conclusão da atividade de certificação das 

assinaturas digitais institucionais; 

d) Prosseguir com a implementação do projeto “Histórico Digital” que visa garantir a 

completa desmaterialização do processo individual de cadastro dos estudantes bem como 

projeto de digitalização arquivo contabilístico. 

e) Dar continuidade à Criação de sistema de gestão de processo avaliação dissertações 

mestrados, doutoramento e trabalhos final de curso, uma ferramenta digital de gestão 

de todo o fluxo de submissão e avaliação de uma dissertação – DIGI_TESE; 

f) Remodelação dos repositórios ULHT incluindo RECIL e repositório vídeo ALMA com 

lançamento de novas versões de ambos; 

g) Implementação da ferramenta de gestão de mobilidades SOP – Mobility Online para 

agregar toda a gestão de mobilidades; 

h) Otimizar o CRM e potenciar a utilização das plataformas de contato (Messenger, 

WhatsApp. Etc) na gestão e manutenção de contatos regulares com os públicos internos 

e externos /potenciais garantindo até final do ano a utilização generalizada do CRM em 

todas as unidades de serviço; 

i) Implementar Novo site ULHT – desenvolver um novo site da Universidade com novo 

conjunto de funcionalidades integradas e melhor usabilidade; 

j) Garantir a implementação do novo Portal da Qualidade NET-QA como instrumento 

central de suporte à toma- da de decisão e acesso à informação para todas as unidades 

orgânicas e unidades de serviço da instituição; 

k) Dar continuidade ao desenvolvimento da intranet Click. Desenvolvimento do portal 

Click [Intranet] na qual serão disponibilizadas novas funcionalidades que permitem uma 

interação simplificada com todos os colaboradores, a digitalização de mais processos e a 

criação de fluxos de automatização de procedimentos com benefícios claros para a 

eficácia colaborativa. No caso dos docentes, inclui a promoção de ações e eventos 

dinamizados através da Intranet que passa a constituir-se como um meio de excelência 

de articulação e comunicação com os colaboradores (docentes e não docentes); 
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l) Consolidação Lusófona X que deve continuar a reforçar o seu papel como plataforma 

agregadora da oferta de formação contínua em modo digital (MOOCS) a distância da IES, 

passando a agregar também a oferta para formação pedagógica de professores, 

facilitando assim a criação de um modelo de integração e interação com docentes 

promovido através de mecanismos de acolhimento disponibilizados em sessões 

calendarizadas de formação;  

m) Implementar Acesso Federado ao Moodle e NetPA da Universidade assim 

promovendo melhor usabilidade de serviços; 

n) Implementação de solução de integração do Ciência Vitae nas aplicações e site da 

Universidade; 

o) Prosseguir com a implementação do programa “Click” para apoio ao ensino a 

distância e processos digitais complementares ao ensino presencial, com a 

implementação de novas tecnologias telemáticas em laboratórios da área de medicina 

veterinária bem como mais dois laboratórios imersivos. Esta atividade inclui ainda a 

conclusão do processo, iniciado há dois anos, de remodelação total do conjunto de 

equipamentos audiovisuais para apoio ao ensino presencial. 

 

3.4   –  Transformação Material   

 

A qualidade das nossas infraestruturas e equipamentos constitui um elemento essencial para 

a atividade da instituição e para o desenvolvimento em qualidade das suas atividades de 

ensino, investigação e prestação de serviços. Por transformação material entende-se todo o 

processo de investimento em novas condições materiais ao nível das infraestruturas, mas 

também todo o processo de apetrechamento e manutenção de espaços e equipamentos para 

ensino e investigação. 

Este módulo integra as seguintes ações concretas: 

a) Criação de um espaço quadro (área de trabalho docentes quadro); 

b) Prosseguir com a Remodelação do espaço USE – Unidade de serviço aos estudantes 

c) Criação de laboratórios nas áreas de design de moda; 
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d) Reforço de infraestruturas na área de medicina veterinária com a criação do hospital 

de espécies pecuárias do catapereiro, em parceira com a companhia das lezírias, bem 

como remodelação do hospital de equinos de Santo Estevão; 

e) Dar continuidade à Remodelação das infraestruturas letivas no edifício A com a 

criação de novos auditórios; 

f) Criação de novos laboratórios de cinema volumétrico e som imersivo nos edifícios F 

e Q;   

g) Continuação do processo de renovação de todas as instalações sanitárias do campus 

incluindo as do edifício S; 

h) Continuação do processo de investimento em eficiência energética e energias 

alternativas, com a instalação de novas soluções de climatização do pavilhão desportivo 

e continuação do esforço de substituição de toda a iluminação exterior e interior por 

iluminação mais eficiente e amiga do ambiente; 

i) Continuação e conclusão do projeto de melhoria de espaços exteriores e criação de 

zonas ajardinadas de lazer, com a conclusão do processo de melhoramento dos arranjos 

exteriores do campus, incluído no projeto eco-escolas. 

 

 4. Nota Final  

 

A implementação deste plano para o período 2022/2023 e o desenvolvimento futuro da 

Universidade tem de ser garantido através de um compromisso da instituição com quatro 

área temáticas centrais para o desenvolvimento futuro da Universidade identificadas no 

Plano Estratégico 2021-2025. Estas áreas visam respeitar o legado e as forças da instituição 

permitindo, simultaneamente, responder a um contexto em transformação, que encerra os 

complexos desafios acima elencados, e aproveitar as oportunidades para maior crescimento 

e sucesso futuro que estão à nossa disposição. Essas quatro áreas temáticas que irão 

convergir nos eixos deste plano, são: 
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 Diversidade, igualdade e inclusão: a Universidade Lusófona como escola aberta ao 

mundo; 

 Excelência no ensino e na investigação: a Universidade Lusófona como instituição 

multidisciplinar que define claramente as suas áreas de enfoque estratégico 

apostando naquelas em que consegue ser mais competitiva e melhor cumprir com a 

sua missão de contribuir para o desenvolvimento científico, cultural e económico de 

Portugal e do espaço Lusófono;  

 Internacionalização: a Universidade Lusófona como uma escola orientada para a 

internacionalização, seja através do desenvolvimento de graus europeus, seja através 

da atração e retenção de estudantes internacionais principalmente dos países de 

língua portuguesa; 

 Instituição ao serviço dos seus públicos e da comunidade: a Universidade Lusófona 

como uma Universidade que oferece uma experiência cada vez mais envolvente e 

positiva a todos os seus alunos, professores e colaboradores, contribuindo 

permanentemente para a o enriquecimento da comunidade em que se insere. 

A concretização do que se encontra previsto neste Plano de Atividades envolverá como 

condição fundamental para a sua concretização um envolvimento ativo e comprometido de 

todas as unidades orgânicas, requererá uma articulação estreita com os órgãos da 

Universidade e o empenho de todos os professores e investigadores, trabalhadores não 

docentes e estudantes.  

A Universidade Lusófona visa prosseguir a sua afirmação como maior instituição de ensino 

superior privada e visa reforçar o seu posicionamento no contexto nacional, no espaço 

lusófono e a nível internacional. 

 

 

 

 


