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A UNIVERSIDADE 
É UM ESPAÇO 
DE LIBERDADE, 
PENSAMENTO E 
CRIAÇÃO
A Universidade de 
Lisboa (ULisboa) é 
um espaço de ação: 
onde se antecipa o 
futuro e onde se faz 
o futuro acontecer,
através do que nela
se ensina, investiga,
inova e comunica.

“

Move-nos um sentido de 
propósito para encontrar 
as melhores soluções para 
os problemas do presente, 
mas também para os do 
futuro.
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Na ULisboa oferecemos 
oportunidades a todos 
como uma parte 
importante do seu 
compromisso social.
Formamos cidadãos 
responsáveis, livres e 
altamente qualificados, 
possuidores de 
competências essenciais 
para a dupla transição 
digital e verde. 
Proporcionamos 
oportunidades 
inovadoras de 
aprendizagem e ensino, 
num ambiente inclusivo 
que promove a livre 
discussão de ideias, a 
ampla participação de 
toda a comunidade e a 
igualdade de acesso às 
nossas ofertas.
A diversidade, inclusão 
e coesão social 
são componentes 
importantes da 
sustentabilidade. 

“ 

Luís Ferreira
Reitor 
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MISSÃO

Liberdade intelectual e respeito pela ética 

Participação democrática

Equilíbrio entre autonomia e coesão

Subsidiariedade e complementaridade

Avaliação e abertura à sociedade

A ULisboa é uma instituição de ensino e 
de ciência, baseada na criação, transmissão 
e valorização social e económica do 
conhecimento e da cultura, comprometida 
com o progresso da sociedade. Rege-se pelos 
seguintes princípios: 
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A incerteza domina 
muito daquilo 
que caracteriza o 
mundo de hoje. A 
velocidade a que 
surgem as inovações
tecnológicas  
transforma 
profundamente as 
nossas relações com 
os outros e com o 
que nos rodeia.
Neste contexto, 
a necessidade de 
construir caminhos 
novos que aliem 
o crescimento 
económico
à sustentabilidade 
das sociedades é 
essencial.

A ULisboa tem uma 
voz esclarecida 
perante os desafios 
que a sociedade nos 
coloca.
É nesse contexto de
desenvolvimento 
que se posiciona a 
Universidade de
Lisboa.
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A ULISBOA 
EM NÚMEROS
Somos a mais prestigiada universidade 
portuguesa e uma das principais 
universidades europeias. 
Um espaço privilegiado de ensino, 
investigação, inovação, desporto, 
cultura e arte.

Somos os herdeiros de uma tradição universitária com 
mais de sete séculos: a ULisboa adquiriu a sua atual 
configuração em julho de 2013, após a fusão das duas 
principais universidades de Lisboa. 

51 819
ESTUDANTES

9 723
ESTUDANTES INTERNACIONAIS  

DE 112 NACIONALIDADES

8
CAMPI

434
CURSOS

18
ESCOLAS



7

3 669 
DOCENTES

287
INVESTIGADORES 

DE CARREIRA

2 316
TRABALHADORES TÉCNICOS

E ADMINISTRATIVOS

Envolvidos com a 
sociedade portuguesa 
e a região de Lisboa, 
assumimos a nossa 
responsabilidade de 
dinamização da cidade 
de Lisboa como uma 
das grandes capitais 
europeias da cultura e 
da ciência.
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18
ESCOLAS 

01 FACULDADE DE ARQUITETURA
02 FACULDADE DE BELAS-ARTES
03 FACULDADE DE CIÊNCIAS
04 FACULDADE DE DIREITO
05 FACULDADE DE FARMÁCIA
06 FACULDADE DE LETRAS
07 FACULDADE DE MEDICINA
08 FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA 
09 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
10 FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
11 FACULDADE DE PSICOLOGIA 
12 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
13 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
14 INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
15 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
16 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 
17 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
18 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

AS NOSSAS ESCOLAS
A maior Universidade de Portugal e uma 
das maiores da Europa.

A qualidade do ensino, investigação, inovação e cultura das 
nossas Escolas e Unidades de Investigação atrai um número 
crescente de talentos.

ulisboa.pt/en/escolas
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ulisboa.pt/cursos

Sabemos que nunca paramos verdadeiramente de estudar. Na 
ULisboa, a oferta formativa não conferente de grau permite 
acompanhar o mercado de trabalho e as necessidades de 
ampliar o conhecimento dos profissionais.

Um diploma obtido na ULisboa é 
garantia de uma formação científica e 
humana sólida, coerente e atual, que 
permite ao diplomado responder com 
êxito a qualquer desafio.

Nas nossas Escolas apresentamos uma das melhores e mais 
diversificadas ofertas formativas, distribuída pelos vários 
ciclos de estudo, conducentes aos graus de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, em todas as áreas do saber.

| Ciências Naturais
| Engenharia e Tecnologia
| Ciências da Saúde
| Ciências Agrárias e Veterinárias
| Ciências Sociais, Ciências Empresariais e Direito 
| Artes e Humanidades

CURSOS

FORMAÇÃO NÃO 
CONFERENTE DE GRAU

TODAS AS ÁREAS 
DO SABER
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Atraímos os melhores estudantes, os 
mais bem preparados, que procuram 
ativamente aprender e desenvolver todas 
as suas capacidades.

O PERFIL  
DOS NOSSOS 
ESTUDANTES 
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Formamos cidadãos 
empenhados e profissionais 
competentes. Para isso a 
ULisboa atrai os melhores 
docentes e oferece as 
melhores condições físicas, 
administrativas e de suporte. 
Acreditamos que não basta 
dominar as competências 
específicas de um saber 
ou de uma profissão. Na 
ULisboa dotamos os nossos 

estudantes com um conjunto 
mais vasto de competências 
transversais, adquiridas não 
só no contacto com colegas, 
professores e restante 
comunidade académica, mas 
também através da oferta 
desportiva, recreativa, social, 
cultural e internacional que 
a Universidade e a cidade de 
Lisboa lhes oferecem. 

Desenvolvemos competências 
para enfrentar situações 
desafiadoras de forma sustentada 
e que permitem chegar a 
soluções inovadoras para os 
problemas. É por isto que os 
nossos alumni se distinguem.
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Contamos ainda com 19 Laboratórios Associados e 
participamos em 14 Laboratórios Colaborativos.

UMA UNIVERSIDADE 
DE INVESTIGAÇÃO
A investigação está organizada em 70 Unidades de 
Investigação, maioritariamente avaliadas com Excelente ou 
Muito Bom pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
As unidades têm um orçamento anual de cerca de 125 M€, 
referente ao financiamento plurianual para o período de 
2020-2023, a que se soma um total de 220,5 M€, obtidos ao 
abrigo dos Programas FP7 e H2020. 

70
UNIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO 

19
LABORATÓRIOS 
ASSOCIADOS 
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DOTADOS DE UM ADN 
INTERDISCIPLINAR 
A interdisciplinaridade 
é um passaporte para 
uma abordagem mais 
ampla e integradora 
dos desafios que se 
impõem às sociedades 
contemporâneas. 

Vocacionados para a investigação 
e para a formação avançada, os 
Colégios da ULisboa juntam 
docentes e investigadores de 
diferentes Escolas e Unidades de 
Investigação, que se associam no 
desenvolvimento de iniciativas 
conjuntas que, pelo seu carácter 
transversal, beneficiam da 
interação entre os seus membros.

ulisboa.pt/colegios-da-ulisboa

COLÉGIO TROPICAL
Contribui para a redução das desigualdades 
entre países, através da promoção do 
desenvolvimento científico e tecnológico, da 
inovação e do ensino nas regiões tropicais.

COLÉGIO DE CIÊNCIAS POLARES  
E AMBIENTES EXTREMOS
Cria sinergias em linhas estratégicas como 
as ciências da criosfera, a modelação 
climática, os ecossistemas polares e de 
ambientes extremos, a deteção remota, o 
ambiente espacial e as ciências sociais.

COLÉGIO FOOD, FARMING  
AND FORESTRY 
É o catalisador da criação de conhecimento 
transdisciplinar nas áreas de alimentação, 
agricultura e florestas na ULisboa. 

COLÉGIO DE QUÍMICA
Contribui para a coesão e um melhor 
aproveitamento dos recursos da ULisboa, 
através da transdisciplinaridade da Química 
com outras ciências.

COLÉGIO MENTE CÉREBRO
Tem como domínio científico o estudo 
da mente e do cérebro, procurando a sua 
melhor compreensão e as suas implicações 
sociais e económicas.

COLÉGIOS
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redeAGRO
Aborda áreas científicas 
relacionadas com os 
sectores Agro-alimentar e 
Florestal, de modo a que 
a investigação produzida 
dentro da ULisboa seja 
mais eficaz para a solução 
dos desafios com que 
a sociedade se depara 
nestas áreas. 

redeSAÚDE
Opera na interface entre 
a Ciência, a Inovação 
e as Políticas Públicas, 
promovendo ações 
colaborativas para dar 
resposta a objetivos 
nacionais e internacionais, 
através de uma rede 
estratégica de parcerias  
na área da Saúde. 

redeMOV
Aborda criativamente
as questões associadas à
mobilidade urbana 
inteligente e procura 
soluções que, reduzindo 
o impacto ambiental, 
garantam a equidade e a 
coesão social.

redeMAR
Gera um processo 
estimulante de criação de 
riqueza e conhecimento 
sobre o Mar, para 
incrementar o valor das 
questões ambientais, 
sociais, económicas, 
históricas e futuras dos 
oceanos.

TRANSFERIMOS 
E APLICAMOS 
CONHECIMENTO
Em estreita colaboração com o tecido empresarial 
e social, valorizamos social e economicamente o 
conhecimento científico gerado na ULisboa.

Neste contexto surgem as Redes 
Temáticas Interdisciplinares 
da ULisboa, que organizam os 
docentes e os investigadores 

em áreas específicas, 
desenvolvendo parcerias com 
empresas e ainda com entidades 
do setor público e social.

O Centro de Transferência de Tecnologia 
e Valorização do Conhecimento da 
Universidade de Lisboa - TTC@
ULisboa apoia e acompanha os novos 
empreendedores, investigadores e empresas 

no processo de desenvolvimento sustentado 
de ideias de negócio, promovendo a 
interação entre o meio empresarial e a 
ULisboa.

ulisboa.pt/info/redes-tematicas-
interdisciplinares

REDES
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ULISBOA E 
SUSTENTABILIDADE 
Na ULisboa estamos numa posição 
privilegiada para uma ampla discussão 
sobre os desafios da sustentabilidade 
nas novas fronteiras do conhecimento. 
Juntamos áreas científicas transversais, 
tendo em vista a concretização dos 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU.
Refletimos permanentemente sobre a 
forma como criamos, transmitimos e 
valorizamos social e economicamente o 
conhecimento e a cultura. 

Sustentabilidade Ambiental
É nosso objetivo delinear 
estratégias para a redução da 
emissão de gases de efeito 
de estufa, para minimizar os 
eventos climáticos extremos e a 
desflorestação, para contrariar o 
consumo energético excessivo 
e a perda de biodiversidade, 
tendo em vista ecossistemas mais 
resilientes e prósperos.

Sustentabilidade Social
Visamos propor estratégias para 
a promoção da saúde, do bem-
estar e da educação, bem como 
assegurar os direitos humanos 
de grupos especialmente 
vulneráveis, incluindo 
trabalhadores precários, 
minorias, mulheres, crianças, 
idosos, pessoas com deficiência, 
tendo em vista a dignidade 
humana.

Sustentabilidade Comunitária
Procuramos contributos 
para assegurar instituições, 
infraestruturas e habitações mais 
eficazes, tornar a mobilidade mais 
eficiente, planear a gestão das 
comunidades de forma participativa 
e inclusiva, integrar migrantes 
e refugiados, e salvaguardar o 
património cultural, tendo em 
vista comunidades resilientes e 
sustentáveis.
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VER O MUNDO 
COM OS OLHOS 
DO OUTRO

Da ULisboa para o Mundo. 
Do Mundo para a ULisboa.

UMA APTIDÃO FUNDAMENTAL QUE 
PROCURAMOS DESENVOLVER

Valorizamos a pluralidade 
das áreas do conhecimento e 
atraímos estudantes de todo o 
mundo, pela qualidade do nosso 
ensino e investigação e, também, 
pela mentalidade aberta e pelo 
ambiente multicultural que se 
vive na ULisboa.
Posicionamo-nos numa 
perspetiva de globalização 
e de cooperação para o 
desenvolvimento: os desafios que 
enfrentamos não têm fronteiras.
Na ULisboa vivemos de portas 
abertas para o mundo. 



17

112
NACIONALIDADES

(ESTUDANTES 
INTERNACIONAIS)

580
PARCEIROS

INTERNACIONAIS

7 463
PROJETOS

INTERNACIONAIS
(INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO 

E TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA)
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1.º LUGAR EM PORTUGAL NOS PRINCIPAIS RANKINGS
(SHANGHAI-ARWU, SCIMAGO, NTU, CWUR, URAP, CWTS-LEIDEN)

5.º LUGAR NO ESPAÇO IBERO-AMERICANO (SCIMAGO)

30.º LUGAR EUROPEU EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 
(CWTS-LEIDEN)

1.º LUGAR NA PENÍNSULA IBÉRICA EM PRODUÇÃO CIENTÍFICA
(CWTS-LEIDEN)

 

#1 EM PORTUGAL

A PAR COM AS 
MELHORES DO MUNDO
Em Portugal, a ULisboa é líder nos principais rankings 
internacionais, pertencendo ao conjunto das melhores 
Universidades do mundo, independentemente do método ou 
critérios que são utilizados para a aferição do seu desempenho. 

Nos rankings que valorizam critérios 
de atividade científica, a ULisboa é 
sistematicamente classificada entre as 
melhores 200 universidades do mundo. 
O Global Ranking of Academic Subjects 
de Shanghai destaca a ULisboa entre as 

100 melhores universidades do mundo 
em Engenharia Naval, Oceanografia, 
Engenharia Civil, Deteção Remota, 
Geografia, Ciências Agrárias e Ciências 
Veterinárias.

ulisboa.pt/sobre-nos 
#rankings
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SOMOS  
MEMBROS  
DA UNITE! 
A Unite! oferece:
• Mobilidade, 

programas de curta 
duração e escolas de 
verão.

• Campus virtual, 
incluindo uma 
plataforma digital 
para mobilidade, 
espaços virtuais e 
ferramentas online.

• Academia de Ensino 
e Aprendizagem, 
com percursos de 
estudo flexíveis 
e pedagogias 
inovadoras.

• Rede transregional 
para inovação e 
empreendedorismo. 

www.unite-university.eu

UMA REDE 
UNIVERSITÁRIA 
VOCACIONADA 
PARA A 
TECNOLOGIA 

Technical University of Darmstadt

Grenoble INP-UGA
Politecnico di Torino

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 
Universidade de Lisboa

Aalto University, Espoo/Helsinki  
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm 

Graz University of Technology (future full partner) �

Wrocław Tech (future full partner) �
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CULTURA E 
COMUNIDADE 

Na ULisboa valorizamos
a cultura e o património 
material, que colocamos 
ao serviço da nossa 
comunidade e da
sociedade.
Os nossos museus, 
jardins botânicos,
coleções e património
cultural, de natureza
científica, histórica e
artística, são relevantes
no contexto português e
internacional.

UMA 
EXPERIÊNCIA 
ESTIMULANTE 
TODOS  
OS DIAS

Museu Nacional 
de História 
Natural e da 
Ciência
Albergando a maior 
coleção científica nacional, 
o Museu oferece várias 
exposições e atividades 
educativas, fomentando o 
envolvimento do público 
com a natureza e a ciência.

Jardim Botânico 
da Ajuda
Criado em 1768, é o 
primeiro jardim botânico 
de Portugal. Ocupa uma 
área de 3,5 hectares, com 
vistas únicas, com muitas 
espécimes de plantas.

Jardim Botânico 
de Lisboa
Classificado como 
Monumento Nacional, 
o Jardim é um oásis no 
centro da cidade, com uma 
área de 4 hectares e mais 
de 1200 espécimes de 
plantas de todo o mundo.

Jardim Botânico 
Tropical
Classificado como 
Monumento Nacional, é o 
maior jardim botânico de 
Lisboa. É especializado 
em árvores e plantas 
tropicais raras.

Estádio 
Universitário de 
Lisboa 
40 hectares de espaço 
verde, dedicados à saúde, 
ao desporto e à competição 
universitária, bem no 
coração da Universidade.

Aula Magna
A Aula Magna, projetada 
por Pardal Monteiro, é 
uma sala única no seu 
género em Portugal. A 
arquitetura de interiores 
foi um projeto de Daciano 
da Costa. Palco de 
cerimónias académicas 
solenes e de espetáculos 
diversos, é uma sala única, 
de reconhecido valor no 
panorama cultural da 
cidade.

Pavilhão de 
Portugal
Concebido pelo Arquiteto 
Álvaro Siza Vieira para 
a Exposição Mundial 
de Lisboa em 1998, 
é um dos edifícios 
mais emblemáticos da 
arquitetura contemporânea 
portuguesa. O espaço 
permite a divulgação 
e promoção do 
conhecimento científico, 
cultural e artístico e a 
realização de eventos e 
exposições.
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DADOS PRINCIPAIS

ÁREA 92 212 KM2

POPULAÇÃO 10 MILHÕES DE HABITANTES

CAPITAL LISBOA

CLIMA MEDITERRÂNICO

LÍNGUA PORTUGUÊS

POLÍTICA DEMOCRACIA PARLAMENTAR

MOEDA EURO

PORTUGAL
Localizado a sudoeste da 
Europa e banhado pelo 
Oceano Atlântico, está 
acessível, a poucas horas 
de viagem, de qualquer 
capital europeia.
Com cerca de 3000 
horas de sol por ano, 
Portugal possui um clima 
ameno e um céu azul que 
impressiona qualquer um.
Atualmente está entre os 
países mais seguros do 
mundo e o seu custo de 

vida é consideravelmente 
baixo quando comparado 
com outros países 
europeus.
Com um vasto património 
cultural e muitas atividades 
de lazer para oferecer, 
Portugal conta ainda com 
uma gastronomia especial, 
com bons vinhos e pratos 
tradicionais, onde o 
bacalhau é rei.
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LISBOA 
A CIDADE ONDE TODOS 
QUEREM ESTAR 
Iluminada e cosmopolita, Lisboa é um espelho de luz 
e de cor, onde a beleza natural e arquitetónica são 
inequívocas. Uma cidade internacional que nunca 
para e onde há sempre algo de novo para descobrir.



A informação constante da presente publicação é suscetível de 
alterações pelos órgãos competentes da Universidade de Lisboa.
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DE LISBOA  
PARA O MUNDO

WWW.ULISBOA.PT 

Quanto tempo o 
tempo tem?


