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A Faculdade de Ciências e Tecnologia, uma das nove 
unidades de ensino e de investigação da Universidade 
Nova de Lisboa, está localizada no Monte da Caparica, 
num campus com uma área de 30 ha.

Criada em 1977, é hoje uma das mais prestigiadas 
escolas de ciência e engenharia, com um total de cerca 
de 7500 alunos, dos quais 1400 de pós-graduação e de 
doutoramento. 

Com o apoio de 540 docentes e investigadores (447 
doutorados) e 195 funcionários não docentes, a FCT está 
estruturada em 14 Sectores Departamentais, 8 Serviços 
de apoio e 18 Centros de Investigação.

A qualidade do ensino da FCT tem permitido uma 
crescente afirmação junto do mercado de trabalho, com 
plena inserção dos seus graduados e pós-graduados, 
merecendo o reconhecimento de todos os seus cursos 
de Engenharia pela Ordem dos Engenheiros. 
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1.º cIclo
lIcencIaturas
Cursos de 3 anos e 180 ECTS, 
dando acesso ao 2.º Ciclo
Biologia Celular e Molecular

Bioquímica

Engenharia de Materiais

Conservação - Restauro

Engenharia Geológica

Engenharia Informática

Matemática

Química Aplicada

1.º e 2.º cIclo
Mestrados Integrados
Cursos de 5 anos 
e 300 ECTS
Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia de Micro e Nanotecnologias

Engenharia do Ambiente

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Engenharia Física

Engenharia Mecânica

Engenharia Química e Bioquímica



Concurso Nacional de Acesso 
ao Ensino Superior 2009/2010

Notas máximas e mínimas dos candidatos colocados/curso
1.

ª f
a

se

Curso Grau Nota máxima Nota mínima

Biologia Celular e Molecular 1.º ciclo 184.4 158.0

Bioquímica 1.º ciclo 171.4 136.6

Conservação - Restauro 1.º ciclo 186.6 144.0

Engenharia Biomédica MI 184.2 172.2

Engenharia Civil MI 175.2 142.8

Engenharia do Ambiente MI 180.2 141.0

Engenharia de Materiais 1.º ciclo 185.6 136.2

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 186.4 154.0

Engenharia e Gestão Industrial MI 183.2 117.2

Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 178.0 130.8

Engenharia Física MI 181.4 130.0

Engenharia Geológica 1.º ciclo 151.4 124.0

Engenharia Informática 1.º ciclo 186.6 134.0

Engenharia Mecânica MI 183.8 139.0

Engenharia Química e Bioquímica MI 181.2 111.2

Matemática 1.º ciclo 178.6 119.8

Química Aplicada 1.º ciclo 173.0 110.0

2.
ª f

a
se

Curso Grau Nota máxima Nota mínima

Biologia Celular e Molecular 1.º ciclo 172.0 156.6

Bioquímica 1.º ciclo 153.2 111.0

Conservação - Restauro 1.º ciclo 148.2 137.8

Engenharia Biomédica MI 181.8 164.4

Engenharia Civil MI 151.6 141.2

Engenharia do Ambiente MI 154.4 144.0

Engenharia de Materiais 1.º ciclo 145.8 135.4

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 186.6 137.4

Engenharia e Gestão Industrial MI 190.0 151.0

Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 160.0 139.0

Engenharia Física MI 170.8 127.6

Engenharia Geológica 1.º ciclo 141.6 128.8

Engenharia Informática 1.º ciclo 178.0 145.4

Engenharia Mecânica MI 154.4 140.4

Engenharia Química e Bioquímica MI 155.4 126.0

Matemática 1.º ciclo 136.0 125.6

Química Aplicada 1.º ciclo 141.8 114.0

3.
ª f

a
se

Curso Grau Nota máxima Nota mínima

Biologia Celular e Molecular 1.º ciclo 152.4 143.8

Bioquímica 1.º ciclo 161.6 125.2

Conservação - Restauro 1.º ciclo 137.2 137.2

Engenharia Biomédica MI 181.8 164.4

Engenharia Civil MI 146.6 146.6

Engenharia do Ambiente MI 131.2 131.2

Engenharia de Materiais 1.º ciclo 145.8 135.4

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 186.6 137.4

Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 134.4 125.0

Engenharia Física MI 127.0 123.6

Engenharia Informática 1.º ciclo 145.2 143.6

Engenharia Mecânica MI 174.4 155.6

Engenharia Química e Bioquímica MI 125.2 118.2

Matemática 1.º ciclo 116.0 116.0

7
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2.º cIclo
Mestrados
Cursos de 2 anos 
e 120 ECTS
Arte e Ciência do Vidro

Bioorgânica

Bioquímica Estrutural e Funcional

Biotecnologia

Ciências da Conservação

Ciências Gastronómicas

Conservação e Restauro

Energia e Bioenergia

Energias Renováveis – Conversão Eléctrica 
e Utilização Sustentáveis

Engenharia Civil (Estruturas e Geotecnia)

Engenharia Civil (Reabilitação de Edifícios)

Engenharia da Soldadura 

Engenharia de Materiais

Engenharia e Gestão da Água

Engenharia Electrotécnica, Sistemas 
e Computadores

Engenharia Geológica – Georrecursos

Engenharia Geológica – Geotecnia

Engenharia Industrial

Engenharia Informática

Engenharia Microelectrónica e Nanotecnologias

Ensino da Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico 
e no Secundário

Genética Molecular e Biomedicina 

História e Património da Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

Lógica Computacional (Mestrado Europeu 
apoiado pelo programa Erasmus Mundus)

Matemática e Aplicações

Tecnologia e Segurança Alimentar

3.º cIclo
doutoraMentos
Alterações Climáticas e Políticas  
de Desenvolvimento Sustentável

Ambiente

Avaliação de Tecnologia

Bioengenharia (MIT) 

Biologia

Bioquímica

Biotecnologia

Ciência e Engenharia de Materiais

Ciências da Educação

Conservação e Restauro

Energia e Bioenergia

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Engenharia Física

Engenharia Geológica

Engenharia Industrial

Engenharia Mecânica

Engenharia Química e Bioquímica

E-Planeamento

Física

Geologia

História, Filosofia e Património da Ciência 
e da Tecnologia

Informática

Matemática

Media Digitais

Nanotecnologias e Nanociências

Qualidade Alimentar

Química

Química Sustentável
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dIploMas 
de estudos 
pós-graduados
Ciências Gastronómicas

Geotecnia para Engenharia Civil

Gestão de Projectos

Lean Management

Técnico Superior de Segurança e Higiene 
do Trabalho

dIploMas 
de estudos 
avançados
Bioenergia

Bioengenharia (MIT)

Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química

Engenharia Sanitária e Gestão Integrada de 
Resíduos

História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia

Instrumentação, Manutenção Industrial e 
Qualidade

Microcircuitos Electrónicos 
e Sistemas Reconfiguráveis

Tecnologia e Qualidade Alimentar

Território, Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

A FCT está ainda envolvida nos prograMas doutoraIs 
com as universidades americanas de Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University 
(CMU) e University of Texas at Austin (UTA)
Bioengineering Systems (MIT/UNL) 

Computer Science (CMU/UNL) 

Mathematics (CMU/UNL)

Digital Media (UTA/UNL)
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SatISfação global doS empregadoreS 
doS dIplomadoS da fct/unl

Cerca de  95% dos empregadores considera a formação dos diplomados da FCT/UNL Boa 
ou Muito Boa.

Esta informação é o resultado de um estudo efectuado em Novembro de 2009 junto dos 
empregadores dos diplomados da FCT/UNL.

empregabIlIdade e SatISfação global 
doS dIplomadoS da fct/unl

Esta informação é o resultado de um estudo efectuado em Outubro de 2009 junto dos diplomados da FCT/UNL 
que completaram os seus estudos entre 2004 e Julho de 2009.

Tempo para obtenção de emprego

11,3 %

38,1 %

4,8 %

45,8 %

Verifica-se que cerca de 84% dos diplomados obteve emprego ainda durante a frequência do curso (38%) ou 
num período inferior a 6 meses após terminar o mesmo (46%). 

Fonte: FCT/DA/SAE
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Comparação do número de diplomados empregados 
com o número de diplomados que prosseguem para formação avançada, 

por ano de conclusão
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Respostas em relação à amostra desse ano (%)
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Fez-se uma comparação entre o número de diplomados da FCT/UNL que estão a trabalhar e o número de 
diplomados que continuam a estudar. Verifica-se que em 2008/2009 existe um maior número de diplomados 
a estudar. Esta inversão em relação aos anos anteriores deve-se essencialmente ao facto de os licenciados no 
âmbito de Bolonha apostarem numa formação de grau mais elevado.

Empregados (%)

Continuação de estudos (%)

Fonte: FCT/DA/SAE

Satisfação global dos diplomados 
em relação à formação recebida na FCT/UNL

Ao questionar os diplomados sobre o seu grau de satisfação global em relação à formação recebida na 
FCT/UNL, verifica-se que 96% se sente Satisfeito ou Muito Satisfeito.

Nível de satisfação: Muito Baixo ElevadoMédioBaixo Muito elevado

Fonte: FCT/DA/SAE

56%

10% 1%
3%

30%
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cIêncIas 
e engenharIa 
do aMbIente 
O Departamento de Ciências e Engenharia 
do Ambiente (DCEA) foi o primeiro no país a 
oferecer uma pós-graduação em Engenharia 
Sanitária (1975) e uma licenciatura em 
Engenharia do Ambiente (1977). Desenvolve 
actividade pedagógica, investigação e 
prestação de serviços nas áreas da engenharia 
e ciências ambientais, engenharia sanitária, 
gestão e política do ambiente e planeamento e 
ordenamento do território.

A sua oferta educativa, adaptada ao processo 
de Bolonha, inclui o Mestrado Integrado em 
Engenharia do Ambiente, o Mestrado em 
Engenharia e Gestão da Água, o Programa 
Doutoral em Ambiente e vários Diplomas de 
Estudos Avançados.

O prestígio dos seus docentes, aliado a 
uma constante actualização dos programas 
curriculares, adaptando-os aos avanços da 
ciência, da tecnologia e das mentalidades, 
tem-se reflectido no reconhecimento pelas 
entidades empregadoras numa diferenciação 
positiva dos alunos de “Ambiente da Nova” 
e na sua rápida empregabilidade. É também 
significativa a criação, por muitos alunos e 
docentes, de várias “spin-off”, das quais se 
destacam: YDreams, E-Value e Latitude Zero.

cIêncIa dos MaterIaIs 
O Departamento de Ciência dos Materiais (DCM) foi o primeiro a ser criado a nível nacional (1976), sendo aí 
pioneiro em áreas como a microelectrónica (câmaras limpas para apoio à docência e investigação há mais 
de 20 anos), conversão de energia fotovoltaica, cristais líquidos e arqueometalurgia e no primeiro Mestrado 
Integrado nacional de Micro e Nanotecnologias e do Programa Doutoral em Nanotecnologias e Nanociências. 
A Formação e a Investigação estão repartidas por três sectores: Materiais da Electrónica e Nanotecnologias; 
Materiais Poliméricos e Mesomorfos; Materiais Estruturais.

A actividade do DCM suporta-se no CENIMAT (Centro de Investigação de Materiais), que integra o Laboratório 
Associado I3N. As actividades em curso têm reconhecimento nacional e internacional, como atestam patentes, 
prémios, projectos e citações dos seus trabalhos científicos, coordenando ainda as Licenciaturas, Mestrados 
e Programas Doutorais em: Engenharia de Materiais; Microelectrónica, Nanotecnologias. Para a prossecução 
destes objectivos possui infra-estruturas associadas à Qualidade e Excelência do campus universitário em que 
se insere.
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cIêncIas da terra
O Departamento de Ciências da Terra (DCT) é uma unidade orgânica de ensino e de I&D, responsável por 
Licenciaturas, Mestrados e Doutoramentos em Engenharia Geológica e Geologia, com participação de 
estudantes estrangeiros.

Intervém no estudo de bacias sedimentares meso-cenozóicas (estratigrafia, paleogeografia, paleontologia, 
tectónica), cartografias geológica e geotécnica, detecção remota, SIG’s, geostatística, impactes geoambientais, 
geologia de engenharia, geomecânica, gestão e modelação de georrecursos, hidrogeologia, rochas ornamentais, 
minerais industriais, no ensino de Geologia e no património geológico.

Possui laboratórios com equipamento adequado à formação e à investigação; encoraja a juntarem-se-lhe 
estudantes com novas ideias, espírito de internacionalização e interesse nos domínios citados.

cIêncIas da vIda
O Departamento de Ciências da Vida (DCV) incide 
a sua actividade no ensino e investigação em 
domínios da Biologia fundamental relevante para 
aplicação em áreas da Biotecnologia e Biomedicina. 
O Departamento é responsável pela Licenciatura 
em Biologia Celular e Molecular (1.º Ciclo), pelo 
Mestrado em Genética Molecular e Biomedicina 
(2.º Ciclo) e pelo Programa de Doutoramento em 
Biologia (3.º Ciclo), colaborando em vários cursos 
da FCT e da UNL. 

O DCV integra uma Secção Científica que agrupa 
as áreas científicas de Microbiologia, Genética 
e Biologia Celular.  Desenvolve actividades 
de investigação científica e tecnológica em 
parcerias Nacionais e Internacionais, participando 
em projectos de I&D em Microbiologia, 
Genética Molecular e Humana, Biotecnologia, 
Nanobiotecnologia e Biologia Celular.

cIêncIas socIaIs aplIcadas
O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) começou por se 
afirmar, há quase três décadas, nas áreas da Sociologia e do Pensamento 
Contemporâneo. Posteriormente, alargou os seus interesses e 
actividades para os campos da Economia, da História e Filosofia da 
Ciência e da Tecnologia e das Ciências da Educação. Actualmente, está 
organizado em quatro Secções: Secção de Ciências e Tecnologias da 
Educação e da Formação; Secção de Economia e Gestão; Secção de 
História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia; Secção de Sociologia 
Industrial.
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engenharIa cIvIl
O Departamento de Engenharia Civil (DEC), criado em 
1996, é responsável pelo Mestrado Integrado, Mestrados 
de 2.º Ciclo e Doutoramento em Engenharia Civil.

O DEC procura afirmar-se como um referencial de 
qualidade na educação e investigação em Engenharia 
Civil, de modo a servir a comunidade, criar e divulgar 
novas soluções científicas e tecnológicas, e formar 
engenheiros competentes.

A investigação desenvolvida no DEC incide nos seguintes 
tópicos: mecânica computacional; engenharia sísmica; 
interacção solo-estrutura; materiais compósitos; 
durabilidade de estruturas; caracterização de argamassas; 
conservação e reabilitação de edíficios; comportamento 
higro-térmico das construções; hidráulica; infra-
-estruturas de transportes; planeamento regional e 
urbano. A actividade realizada, para além de constituir a 
base da formação pós-graduada, tem originado diversos 
projectos, publicações em revistas internacionais de 
referência e acções de cooperação com instituições 
nacionais e estrangeiras.

engenharIa 
electrotécnIca 
O Departamento de Engenharia Electrotécnica (DEE) 
encontra-se organizado em três Secções Científicas 
com seis áreas disciplinares centradas em domínios 
técnico-científicos coerentes. Estas definem as áreas 
científicas cobertas pelo DEE. Complementarmente, 
encontram-se também explicitados e estruturados os 
domínios em que é possível realizar Doutoramentos. 
A curto prazo o DEE terá um corpo docente quase 
exclusivamente constituído por Doutores.

O DEE tem uma participação maioritária e, 
consequentemente, a responsabilidade de um curso 
de Mestrado Integrado, de dois Mestrados (2.º ciclo 
de Bolonha) e de uma Licenciatura, para além de 
Programas de Doutoramento (3.º ciclo). Participa 
também na leccionação de unidades curriculares 
para outros cursos da Faculdade. O DEE tem uma 
vocação orientada para o ensino da engenharia e 
para a investigação maioritariamente realizada no 
CTS (Centro de Tecnologias e Sistemas).

engenharIa 
MecânIca 
e IndustrIal
O Departamento de Engenharia Mecânica 
e Industrial (DEMI) está vocacionado para 
o ensino, para a investigação científica 
fundamental e aplicada, e para a prestação de 
serviços nos domínios da Engenharia Mecânica 
e da Engenharia Industrial, dispondo de infra-
-estruturas e laboratórios modernamente 
equipados. O DEMI tem a seu cargo dois 
Mestrados Integrados (Engenharia Mecânica, 
Engenharia e Gestão Industrial), quatro cursos 
de 2.º ciclo (Engenharia e Gestão Industrial, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial 
e Engenharia da Soldadura), dois Programas 
de Doutoramento (Engenharia Mecânica, 
Engenharia Industrial) e ainda três cursos de 
Pós-graduação. 

Os docentes do DEMI colaboram com diversas 
instituições públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, no âmbito de vários projectos de 
investigação.
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físIca 
O Departamento de Física (DF) é responsável pelos Mestrados 
Integrados em Engenharia Física e Engenharia Biomédica, 
bem como pelos Programas Doutorais em Física, Engenharia 
Física e Engenharia Biomédica que se apoiam numa intensa 
actividade científica em Física e Tecnologia de Superfícies 
e Interfaces; Interacções Atómicas e Moleculares; Materiais 
Avançados; Instrumentação; Reacções e Técnicas Nucleares; 
Óptica, Optoelectrónica e Lasers; Biofísica e Engenharia 
Biomédica (Imageologia, Biomecânica, Radiação e Dosimetria, 
Engenharia de Tecidos, Instrumentação). É promovida a 
investigação aplicada e a transferência de tecnologia. 

O DF é responsável também pelas disciplinas básicas de Física 
de todas as licenciaturas da FCT/UNL e tem realizado acções 
de divulgação e de melhoria do ensino da Física aos níveis 
básico e secundário.

InforMátIca 
O Departamento de Informática (DI) foi criado em 1975 com 
a responsabilidade de lançar o primeiro curso superior 
universitário em Engenharia Informática em Portugal, tendo 
graduado 1000 Engenheiros Informáticos nos últimos 30 
anos. 

O ensino do DI apresenta cursos modernos e inovadores no 
panorama nacional e internacional.

Em 2004, foi fundador do Mestrado Internacional em Lógica 
Computacional (2.º ciclo) em parceria com a Universidade 
Técnica de Dresden e Universidade Livre de Bolzano. 

Em 2006, iniciou a nova Licenciatura em Engenharia Informática 
(1.º ciclo) e durante 2007 o novo Mestrado em Engenharia 
Informática (2.º ciclo). 

O DI tem um Programa de Doutoramento em articulação 
com os Programas de Doutoramento internacionais Carnegie 
Mellon-Portugal e University of Texas at Austin-Portugal.

MateMátIca
O Departamento de Matemática (DM) é responsável pela 
Licenciatura em Matemática (1.º Ciclo), pelos Mestrados 
em Ensino da Matemática e em Matemática e Aplicações 
(2.º Ciclo), pelo Doutoramento em Matemática da UNL e 
pelo Programa Doutoral em Estatística e Gestão do Risco 
(3.º Ciclo). O DM assegura ainda o ensino das disciplinas 
propedêuticas da área de Matemática dos diversos 
cursos da FCT. Dispõe de laboratórios de ensino bem 
equipados.

A investigação desenvolvida pelos seus docentes, quase 
todos doutorados, está maioritariamente enquadrada no  
CMA (Centro de Matemática e Aplicações).

São realizadas actividades de divulgação e promoção da 
Matemática, em particular através do grupo DivMat e do 
ClubeMath.

O DM desenvolve diversas acções de formação e de 
prestação de serviços ao exterior.
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QuíMIca 
O Departamento de Química (DQ) integra as 
Secções Científicas de Química, de Engenharia 
Química e Bioquímica, e de Bioquímica e Biofísica. 
O DQ é responsável pelas Licenciaturas em Química 
Aplicada, em Bioquímica, pelo Mestrado Integrado 
em Engenharia Química e Bioquímica e pelo Ensino 
da Química a todas as licenciaturas ministradas na 
FCT/UNL. Em formação pós-graduada, destacam-
-se o Programa Doutoral em Química Sustentável, 
o Programa MIT Portugal em Bioengenharia, três 
Mestrados de 2.º ciclo e vários cursos monográficos.

O Centro de Química Fina e Biotecnologia 
(CQFB) integrado no DQ, faz parte da REQUIMTE 
(www.requimte.pt), Laboratório Associado para a 
Química Verde, Tecnologias e Processos Limpos. 
O CQFB envolve 247 investigadores (58% de 
doutorados) e as suas áreas de actuação estratégica 
estão estabelecidas em prol da implementação e 
desenvolvimento de práticas de Química Verde.

núcleo 
do departaMento 
de conservação 
e restauro
O Núcleo Departamental de Conservação e Restauro 
(NDCR) tem como finalidade o ensino e a investigação 
no âmbito da conservação do património artístico. 
É uma área científica recente, com especificidades 
próprias, ancorada nos saberes das ciências sociais 
e humanas e das ciências exactas e naturais, com 
especial relevo para a História da Arte e a Química. 
O NDCR tem ainda como objectivo desenvolver 
uma abordagem ideológica e ética da conservação 
e restauro, necessariamente plural e democrática 
através da formação cultural e científica dos seus 
membros. O NDCR tem contribuído para a divulgação 
das metodologias de Conservação e Restauro nos 
meios científicos e na opinião pública. Desde 1998, 
implementou laboratórios e oficinas devidamente 
equipados, que permitem o desenvolvimento de 
investigação científica de qualidade e o trabalho 
com obras de arte provenientes das mais relevantes 
colecções nacionais.

sector 
departaMental 
ecologIa 
da hIdrosfera 
Este Sector Departamental tem por missão oferecer 
um ensino, assente em investigação de qualidade, 
nas áreas da Energia/Bioenergia e da Qualidade/ 
Segurança Alimentar, promover a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico, prestar serviços à 
comunidade e contribuir para a internacionalização 
do ensino e investigação nacionais.

Responsável pelo Mestrado em Bioenergia, 
integrado no Programa Internacional IMES 
(1999/2000) e pelo Mestrado em Tecnologia 
Alimentar/Qualidade (1992/1993).

Responsável pelo Mestrado em Energia e 
Bioenergia e pelo Mestrado em Tecnologia e 
Segurança Alimentar (2.º ciclo, 2007).

Responsável pelo Programa Doutoral em Energia e 
Bioenergia e pelo Programa Doutoral em Qualidade 
Alimentar (3.º ciclo, 2009). 

Participa na docência do MIEA (Mestrado Integrado) 
e MERCEUS (2.º ciclo).
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cefItec
centro de físIca 
e InvestIgação 
tecnológIca
Áreas de investigação: Engenharia Física, Física 
Aplicada e Ciências Biomédicas.

O CEFITEC realiza investigação científica e 
desenvolvimento tecnológico nas áreas da 
engenharia física, física aplicada e das ciências 
biomédicas, distribuídas por cinco linhas de I&D. O 
CEFITEC tem sido um membro activo e participante 
em várias instituições e empresas nacionais (ISQ, 
LIP, CEVALOR, entre outros) e internacionais, tais 
como CERN e a ESA.

Coordenador: Prof. Doutor Paulo Limão-Vieira.

cIcege
centro de InvestIgação 
eM cIêncIa e engenharIa 
geológIca
Áreas de investigação: Geologia de Bacias 
Sedimentares, Estratigrafia e Paleontologia, 
Geologia Aplicada, Geoquímica, Hidrogeologia e 
Hidrogeoquímica, e Geotecnia.

Coordenador: Prof. Doutor Rogério Rocha.
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cenIMat
centro de InvestIgação 
de MaterIaIs
Áreas de investigação: Ciência e Engenharia de 
Materiais, Microelectrónica e Nanotecnologia.

Integra o Instituto de Nanoestruturas, 
Nanomodelação e Nanofabricação (I3N) e integra 
a rede Nacional de Laboratórios Associados na 
área das Nanotecnologias desde 2006. O CENIMAT 
desenvolve investigação nas áreas de engenharia de 
materiais, materiais nanoestruturados, biomateriais, 
microelectrónica, electrónica transparente, 
biossensores e nanotecnologias, encontrando-se 
na vanguarda mundial em algumas destas áreas.   

Coordenador: Prof. Doutora Elvira Fortunato.

centrIa
centro de IntelIgêncIa 
artIfIcIal  
Áreas de investigação: Áreas fundamentais 
da Inteligência Artificial: representação do 
conhecimento baseada em lógica, raciocínio 
automático (dedutivo, abdutivo e indutivo) e 
tratamento da incerteza, aprendizagem automática 
e datamining e programação por restrições, que 
têm vindo a ser aplicadas a sistemas multiagente, 
web semântica, interfaces em língua natural, 
bioinformática e oceanografia.

Coordenador: Prof. Doutor Pedro Barahona.

cIuhct
centro 
InterunIversItárIo 
da hIstórIa da cIêncIa 
e da tecnologIa
(Pólos: UNL e UL)
Áreas de investigação: História das Ciências e da 
Tecnologia.

Investigação sobre temáticas portuguesas, 
enquadradas em questões de debate internacional, 
nomeadamente a circulação de conhecimentos 
entre centro(s) e periferia(s) e a importância da 
matriz tecnocientífica na construção da identidade 
europeia. O CIUHCT tem uma postura interdisciplinar, 
estabelecendo pontes com áreas de proximidade 
científica, nomeadamente relacionadas com a 
filosofia, a literatura, a arte e o património científico 
e técnico.

Coordenador: Prof. Doutora Maria Paula Diogo.

cItI
centro de InforMátIca 
e tecnologIas 
da InforMação
Áreas de investigação: Investigação fundamental e 
aplicada em Informática.

Princípios e Métodos para a Construção de Sistemas 
de Software; Sistemas Computacionais Paralelos, 
Distribuídos, e Redes de Computadores; Sistemas 
Multimodais Avançados para a Interacção Pessoa-
Computador.

Coordenador: Prof. Doutor Luís Caires.



cense
centro de InvestIgação 
eM aMbIente 
e sustentabIlIdade
Áreas de investigação: Alterações climáticas e 
energia sustentável; economia ecológica e gestão do 
ambiente; tecnologias de informação e comunicação; 
avaliação, monitorização e remediação ambiental.

Dedica-se à prossecução de investigação 
interdisciplinar nas ciências e engenharia do 
ambiente, focando no estudo das interacções entre 
os sistemas humanos e ecológicos para promover o 
desenvolvimento sustentável. 

Coordenador: Prof. Doutora Paula Antunes.

cMa
centro de MateMátIca 
e aplIcações
Áreas de investigação: Matemática e suas 
Aplicações.

O CMA tem como objectivo a investigação em 
Matemática Pura e Aplicada, promovendo a 
sua ligação a unidades de elevado prestígio e 
incentivando estudantes a prosseguir os estudos na 
área da Matemática. Actualmente conta com 6 linhas 
científicas: Álgebra, Equações Diferenciais e Análise 
Numérica, Inferência Estatística, Investigação 
Operacional, Matemática Financeira e Teoria da 
Distribuição. 

Coordenador: Prof. Doutora Maria Luísa 
Mascarenhas.

cQfb
centro de QuíMIca fIna 
e bIotecnologIa
Integra com o CEQUP – Centro de Química da UP - 
a REQUIMTE – Rede de Química Fina e Tecnologia. 
Esta rede é reconhecida como Laboratório Associado 
para a Química Verde – Tecnologias e Processos 
Limpos.

A comunidade REQUIMTE é composta por cerca 
de 700 investigadores que abordam o problema da 
sustentabilidade de um modo vasto e multidisciplinar 
englobando as perspectivas científicas, tecnológicas 
e económicas.

Coordenador: Prof. Doutora Isabel Galhardas de 
Moura.

creM
centro de recursos 
MIcrobIológIcos
Área de investigação: Microbiologia.

As actividades de investigação têm como objectivo 
contribuir para o avanço do conhecimento em 
diferentes áreas da microbiologia, tendo em vista 
aplicações potenciais em biomedicina, indústrias de 
fermentação e ciências agrárias. Integra dois grupos 
de investigação: “Evolução e ecologia molecular” e 
“Interacções microrganismo-ambiente”. Alberga a 
Colecção Portuguesa de Culturas de Leveduras.

Coordenador: Prof. Doutora Ilda Sanches.
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cts
centro de tecnologIas 
e sIsteMas
Áreas de investigação: Dentro da Engenharia 
Electrotécnica as sub-áreas de Microelectrónica, 
Telecomunicações, Inteligência Computacional, 
Decisão, Controlo, Redes Colaborativas, Sistemas 
Industriais Distribuídos, Energia e Interopabilidade.

A missão do CTS é a de criar tecnologias de 
vanguarda e disseminar conhecimento científico 
nas áreas da Microelectrónica, Telecomunicações, 
Inteligência Computacional, Decisão, Controlo, 
Redes Colaborativas, Sistemas Industriais 
Distribuídos, Energia e Interopabilidade. Este vasto 
leque multidisciplinar permite ao CTS fomentar 
quer formação avançada de reconhecida qualidade 
internacional quer garantir a transferência de 
tecnologia pela génese regular de “spin-offs” de 
alta tecnologia.

Coordenador: Prof. Doutor Adolfo Steiger-Garção.

Iet
centro de InvestIgação 
eM Inovação 
eMpresarIal 
e do trabalho
Áreas de investigação: Investigação inter-disciplinar 
no campo da sociologia industrial, das ciências do 
trabalho, da ergonomia, dos sistemas de gestão, da 
análise prospectiva na inovação, da economia e de 
estudos organizacionais. 

Sistemas inovativos, quer ao nível da empresa, 
quer ao nível de sistemas de trabalho; sistemas de 
avaliação de tecnologia. Edita a revista “Enterprise 
and Work Innovation Studies”.

Coordenador: Prof. Doutor António Brandão Moniz.

ubIa
unIdade 
de bIotecnologIa 
aMbIental
Áreas de investigação: Bioenergia; Qualidade 
Alimentar; Toxicologia e Bioremediação.

Coordenador: Prof. Doutora Benilde Mendes.

uIed
unIdade de InvestIgação 
eM educação 
e desenvolvIMento
Área de investigação: Ciências da Educação.

Investiga as dinâmicas e os processos de Educação, 
Formação e Desenvolvimento nos contextos 
de mudança das sociedades contemporâneas. 
Naquelas áreas, visa: a produção de conhecimento, 
a investigação sobre teorias sociais, a construção 
de quadros de análise sistémica e multidisciplinar, a 
formação de investigadores. É um pólo de agregação 
inter-universitário e de diversos departamentos da 
FCT.

Coordenador: Prof. Doutor José Manuel Matos.

unIc
centro de InvestIgação 
eM estruturas 
e construção
Áreas de investigação: Engenharia Civil, com 
destaque para temas ligados à sustentabilidade 
e durabilidade, manutenção e gestão, reforço e 
reabilitação, modelação física e computacional 
da  resposta estrutural, técnicas de mitigação de 
vibrações.

Cooperações: TU Delft, UC San Diego, Center South 
University (China), LNEC, FEUP, Universidade do 
Minho, IST.

Coordenador: Prof. Doutor Manuel Gonçalves da 
Silva.
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unIdeMI
unIdade de InvestIgação 
e desenvolvIMento 
eM engenharIa 
MecânIca  
e IndustrIal 
Áreas de investigação: Engenharia Mecânica e 
Engenharia Industrial.

Investigação e Desenvolvimento de Produtos e 
Processos, Tecnologias e Estratégias de Produção, 
Gestão da Produção e Operações. O UNIDEMI 
investiga e desenvolve soluções técnicas e 
organizacionais para empresas (industriais e de 
serviços) e organizações públicas em todos os 
domínios da Engenharia e Gestão Industrial (supply 
chain, logística, qualidade, estratégia, produtividade, 
gestão de projectos, simulação industrial, entre 
outras). 

Coordenador: Prof. Doutor V. Cruz Machado.

vIcarte
centro do vIdro 
e cerâMIca 
para as artes  
Numa parceria entre a FCT/UNL e FBAUL, este 
centro de investigação multidisciplinar tem como 
objectivo o diálogo entre a arte e a ciência, e o 
desenvolvimento de novos materiais vítreos com 
aplicações em arte. 

Os seus membros são especialistas em arte, ciência, 
história, e conservação e restauro, colaborando em 
projectos conjuntos. Acolhe actualmente o Mestrado 
em Arte e Ciência do Vidro.

Coordenador: Prof. Doutor António Pires de Matos.

cfa
centro de físIca 
atóMIca
(Pólo da UNL)
Áreas de investigação: Trabalho teórico e 
experimental na área de Física Atómica e Molecular. 
Colaborações com Université Pierre et Marie Curie e 
École Normale Superieur (França), Université Libre 
de Bruxelles (Bélgica), Universität Heidelberg, GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung e FAIR 
(Alemanha), Southampton University (Inglaterra) e 
Universita “La Sapienza”(Itália).

Coordenador: Prof. Doutor José Paulo Santos.
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Residência de estudantes, campos desportivos, creche, posto de 
enfermagem, livraria, agência bancária, agência de viagens, loja de 
conveniência, cantina, diversos restaurantes e snack-bares, salas de 
computadores, salas de estudo, cobertura wireless, equipamentos 
de apoio como fotocopiadoras em self-service, reprografia, lojas de 
informática, parque de estacionamento para alunos, contas de e-mail e 
espaço em disco para alojar páginas ou para guardar e gerir trabalhos 
escolares. 
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A Biblioteca possui seis salas de leitura com documentação em livre 
acesso, abertas a todos os docentes, investigadores, alunos e funcionários 
da FCT/UNL e público em geral.

Serviços disponibilizados: empréstimo domiciliário, empréstimo inter-
bibliotecas, serviço de referência, formação de utilizadores, fotocópias, 
impressões e digitalização, acesso remoto a toda a documentação em 
suporte digital.

A Biblioteca está equipada com: 42 computadores, gabinetes para 
estudo individual e de grupo, rede wireless, equipamento para pessoas 
portadoras de deficiência motora, cegos e amblíopes, sistema de controlo 
de pragas por anóxia, sala de exposições, auditório e bar.

Procurando ir além do papel mais tradicionalmente esperado, a Biblioteca 
tem também uma diversificada programação cultural anual.

http://biblioteca.fct.unl.pt
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Fundada em 1979, a AEFCT encerra em si um papel fundamental, 
funcionando como elo de ligação entre a Direcção e serviços da Faculdade 
e os alunos, sendo meio privilegiado para a obtenção de informação e 
diálogo junto dos mesmos. Promove ainda a inserção do aluno na vida 
académica, sociedade, mercado de trabalho e mundo empresarial.

A AEFCT dispõe dos seguintes Núcleos: 

GANK: Grupo de Espírito Académico; NBN: Núcleo de Biomédica; 
NC: Núcleo de Cinema; NEA: Núcleo dos Estudantes Africanos;  
NGE: Núcleo de Geologia; N.Inf://: Núcleo de Informática; NNT: Novo 
Núcleo de Teatro; NTA: Núcleo de Tiro com Arco; NUDANÇA: Núcleo de 
Dança; NUFOTO: Núcleo de Fotografia; NuSI: Núcleo de Som e Imagem; 
RádioFCT. Núcleo de Rádio; XFCT: Núcleo de Xadrez; Nave: Núcleo 
de Aventura; Tuna Maria: Tuna Feminina da FCT/UNL; anTUNiA: Tuna 
Masculina da FCT/UNL.

Na FCT existem várias equipas desportivas e alunos desportistas 
individuais, apoiados pela Associação, nas modalidades existentes:

Andebol (masc. e fem.); Basquetebol (masc. e fem.); Futebol 11; Futebol 
7; Futsal (masc. e fem.); Judo; Natação; Pólo aquático; Rugby; Surf e 
Bodyboard; Taekwondo; Ténis; Voleibol (masc. e fem.); Atletismo; Hóquei 
em Patins.

Actividades mais importantes promovidas pela AEFCT:

Semana do Caloiro; Encontro da Nova; JORTEC – Jornadas Tecnológicas 
da FCT; JOBSHOP – Feira de Emprego, Bolsas e estágios da FCT; Dia da 
Empresa; Bênção das Pastas; Fórum dos Núcleos; SCDEA – Semana da 
Cultura, Desporto e Espírito Académico.

Os sócios da AEFCT podem usufruir de diversas regalias como descontos 
em actividades organizadas pela AE e Núcleos; protocolo entre a AE 
e a Ordem dos Engenheiros; protocolo com a SERS (Sindicato dos 
Engenheiros da Região Sul), bem como vários acordos com instituições 
e empresas que conferem aos estudantes várias vantagens. Disponibiliza 
ainda a Sala de Convívio, dotada de snookers e matraquilhos, bem como 
a Sala Multimédia equipada com computadores.
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A A3FCT assegura uma rede de comunicação com os antigos alunos, por 
forma a mantê-los informados sobre as actuais actividades de ensino, de 
investigação e de índole cultural da Faculdade, procurando potenciar a 
sua valorização ao longo da vida. A A3FCT procura ainda ser um espaço 
de discussão e reflexão sobre a formação dada na FCT e a inserção no 
mercado de trabalho, encarando-se como promotora de iniciativas que 
permitam responder às dificuldades e lacunas sentidas, pelos antigos 
alunos, em áreas recentes ou emergentes  da nossa economia.

http://www.aaafctunl.pt/
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Is acordoS bIlateraIS 

com unIverSIdadeS eStrangeIraS *

Alemanha 20 Hungria 3

Áustria 3 Irlanda 1

Bélgica 5 Itália 27

Bulgária 2 Noruega 1

Dinamarca 6 Polónia 9

Eslováquia 1 Reino Unido 3

Espanha 53 República Checa 5

Finlândia 3 Roménia 21

França 16 Suécia 3

Grécia 5 Suiça 1

Holanda 4 Turquia 6

* Algumas dessas Universidades:
Alemanha: Technische Universität Dresden

Áustria: Universität für Bodenkultur Wien

Bélgica: Université du Leuven

Bulgária: Sofiiki Universitet “Seveti Kliment Ohridski”

Dinamarca: University of Southern Denmark

Eslováquia: Univerzita Komenského V Bratislave

Espanha: Universitat Politècnica de Catalunya

Finlândia: Tampereen Teknillinem Yliopisto

França: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Grécia: Ethniko Metsovio Polytechnio (E.M.P.)

Holanda: Technische Universiteit Delft

Hungria: Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Irlanda: National University of Ireland, Galway

Itália: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Noruega: Universitet i Bergen

Polónia: Politechnika Wroclawska

Reino Unido: Imperial College of Science, Technology and Medicine

República Checa: Vysoká Skola Chemicko – Technologická v Praze

Roménia: Universitatea Dunarea de Jos din Galati

Suécia: Lunds Universitet

Suíça: Université de Genève

Turquia: Atatürk Üniversitesi

colaboraçõeS InternacIonaIS

A FCT integrou recentemente os acordos do Governo português com três universidades americanas, 
designadamente Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie Melon University (CMU) e University 
of Texas at Austin (UTA), fortalecendo deste modo parcerias de investigação científica já existentes.

26





Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
Campus de Caparica
2829 – 516 Caparica
Telefone: + 351 212 948 300
Fax: + 351 212 954 461

de
si

gn
: S

ón
ia

 M
ar

ia
no

 D
C

C
-S

C
I 0

32
01

0


