
GUIA DE ACOLHIMENTO 
AOS NOVOS ALUNOS

2021|22 



ÍNDICE

1. BOAS VINDAS DO DIRETOR

2. A FCT VISTA PELOS NOSSOS ESTUDANTES

3. SISTEMA DE MATRÍCULAS

4. PORQUE SE DISTINGUE A FCT

5. SER CALOIRO É TER DÚVIDAS

6. INFRAESTRUTURAS DA FCT

7. INFORMAÇÕES 
 SEGURANÇA

 BIBLIOTECA

 GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE E DIPLOMADO

 DIVISÃO DE APOIO GERAL

8. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA NOVA
 (SASNOVA)

9. ACESSIBILIDADE AO CAMPUS
 TRANSPORTES; 
 COMO CHEGAR À FCT; 
 MAPA DO CAMPUS.

10. FCT NOVA SUSTENTÁVEL
 GUIA DE BOAS PRÁTICAS

11. A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FCT



1. MENSAGEM DO DIRETOR 
 AOS NOVOS ALUNOS

Finalmente parece que estamos a sair de uma grande 
crise pandémica que atingiu o mundo inteiro. Foram 
momentos de grande ansiedade e adversidade, mas 
também de grandes oportunidades para a humanidade. 
A ciência e o desenvolvimento tecnológico foram postos 
à prova e descobriram-se formas inovadoras de acelerar 
a investigação e a vacinação da população a nível mundial.
Na realidade o desenvolvimento científico e tecnológico 
coloca desafios cada vez mais entusiasmantes – quanto 
mais descobrimos, mais queremos saber. Este efeito faz 
com que permanentemente tenhamos que nos apetrechar 
com novos conhecimentos para fazer face a esta realidade 
e adaptar os nossos modelos e projetos educativos para 
formar os profissionais do futuro. 

Este é o estado de espírito que um estudante universitário 
encontra quando chega à FCT NOVA – vamos descobrir 
as novas profissões do futuro. O admirável novo mundo 
digital que nos rodeia exige novos produtos, novos 
processos tecnológicos, novos materiais. Os grandes 
desafios societais implicam o desenvolvimento de 
tecnologias que considerem o seu impacto na humanidade, 
salvaguardando a sustentabilidade do planeta e a ética 
entre pessoas e negócios. A liderança, o trabalho em 
equipa, a investigação colaborativa com a indústria, a 
interdisciplinaridade, o espírito empreendedor, fazem 
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parte duma educação orientada pela investigação e 
pela inovação que ajuda os estudantes da FCT NOVA 
a tornarem-se os profissionais mais desejados dos 
empregadores. 

Caros estudantes, venham experimentar e viver o ambiente 
único e extraordinário que se vive entre a comunidade 
FCTense: tolerância, companheirismo, trabalho em 
equipa, entreajuda, acesso simples aos professores e a 
atividades de desenvolvimento pessoal e profissional 
a nível nacional e internacional. A incerteza quanto 
à evolução da pandemia levou a NOVA a implementar 
as melhores práticas internacionais no domínio da 
segurança e da saúde, adotando formatos em b-learning, 
de forma a viabilizar um ensino preferencialmente 
presencial, particularmente nas matérias vincadamente 
experimentais e laboratoriais. Observando sempre as 
medidas de prevenção preconizadas, a vida no campus 
será segura. A Universidade, enquanto local de saber e de 
geração do conhecimento, constitui um dos locais que 
melhor se poderá defender dos efeitos da pandemia. 

Bem-vindos à FCT NOVA

Virgílio Machado
Diretor FCT NOVA 



2. A FCT VISTA PELOS NOSSOS 
 ESTUDANTES

A FCT é uma instituição que se pauta pela inovação, 
distinguindo-se pelo seu conhecido espírito académico, 
tão característico dos seus estudantes, que certamente 
irás experienciar!

No nosso Campus em crescimento, terás ao teu dispor 
as infraestruturas físicas e digitais para usufruíres de um 
ensino de referência, com uma forte vertente prática. E 
não esquecendo os espaços de lazer e convívio ao ar livre, 
onde também poderás aproveitar as inúmeras atividades 
extracurriculares, muitas delas proporcionadas pela tua 
Associação (AEFCT), em conjunto com os seus núcleos de 
estudantes e equipas desportivas.

Assim, e embora as adaptações necessárias ao momento 
em que vivemos, serás sempre recebido(a) de braços 
abertos por uma comunidade pronta para te ajudar no 
teu desenvolvimento pessoal e profissional ao longo 
dos próximos anos. A AEFCT orgulha-se de fazer parte 
desta comunidade e estará sempre disponível para te 
ajudar ao longo do teu percurso académico, trabalhando 
diariamente na defesa e representação dos interesses de 
todos os Estudantes da nossa Faculdade. 

No decorrer desta nova jornada irás certamente contactar 
com várias experiências dentro e fora do Campus, nas 
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quais serás seguramente bem sucedido(a). Ao longo 
desta tua jornada académica, ganharás novos amigos, 
viverás momentos inesquecíveis, e sairás desta casa com 
um enorme leque de competências para enfrentar os 
desafios do teu futuro.

Juntos iremos construir o nosso futuro e o futuro da FCT! 

3. SISTEMA DE MATRÍCULAS

A FCT envia por SMS uma mensagem de Boas-Vindas a cada 
candidato colocado, indicando o link através do qual deve 
fazer a matrícula, usando a senha de candidatura ao ensino 
superior enviada pela DGES;

Os candidatos que não tenham registado o seu número de 
telemóvel na candidatura ao ensino superior, mas apenas 
um telefone fixo, não irão receber esta mensagem. Serão 
contactados pela Divisão Académica, que lhes fornecerá o 
link e senha para fazerem a matrícula.
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COMO FAZER A MATRÍCULA (PASSO A PASSO)

1. Entra no link indicado na mensagem de Boas-Vindas 
que recebeste por SMS, utilizando a senha de acesso 
de candidatura ao ensino superior, enviada pela DGES;

2. Insere os dados pessoais que te forem solicitados;
3. Se aplicável, escolhe as unidades curriculares opcionais;
4. Seleciona os certificados que pretendes obter (ADSE, 

etc.);
5. No final podes confirmar todos os dados da inscrição 

num quadro resumo, se necessário, retroceder no 
processo e finalmente concluir a tua matrícula;

6. Posteriormente, irás receber na conta de correio 
eletrónico que registaste a seguinte informação:
. Login de acesso a todos os sistemas de informação 

da FCT NOVA, designadamente, sistema académico 
(CLIP), conta de correio eletrónico FCT NOVA, Wireless 
no campus, etc.

. Link para o CLIP para obteres o teu cartão de 
estudante provisório;

. Link para acederes às informações de pagamento 
da taxa de inscrição, seguro escolar e propinas 
(atenção: tens 5 dias para fazeres o pagamento. 
Terminado esse prazo terás de pagar também juros 
de mora);

. Link para acederes ao teu horário;

. Se aplicável, link para tratares do cartão de 
estudante do tipo bancário.
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7. Os certificados de inscrição e declaração para o Passe 
Sub23 serão disponibilizados posteriormente na tua 
área de estudante do CLIP. Receberás uma mensagem 
por email a avisar.

4. PORQUE SE QUE DISTINGUE A 
FCT

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, a seguir designada por FCT NOVA, distingue-se 
pelos seguintes motivos:

Prestígio
É uma das três maiores e mais prestigiadas Faculdades 
do País, com 8.500 estudantes de Licenciatura, Mestrado 
e Doutoramento; corpo docente constituído por 420 
Professores e 200 funcionários.
Todos os Cursos são reconhecidos pela A3ES (Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e todos 
os Cursos de Engenharia, reconhecidos pela Ordem dos 
Engenheiros.

Perfil Curricular Inovador
O perfil diferenciador da FCT NOVA caracteriza-se pela 
resposta à dinâmica e exigência do mercado de trabalho, 
valorizando a integração das soft skills na sua dimensão 
pedagógica, através do Perfil Curricular FCT NOVA.
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Relacionamento interpessoal
O relacionamento entre professores e alunos é 
de Excelência, bem como o relacionamento entre 
funcionários|docentes|alunos.

Empregabilidade
A maior parte dos cursos da FCT regista uma elevada taxa 
de empregabilidade.

Investigação
A Investigação desenvolvida na FCT NOVA é muito 
diversificada e reconhecida Internacionalmente.
Com 8 ERC’s Grants (European Research Council) – 14M€.
80% dos Centros de Investigação são classificados com 
Excelente e Muito Bom.

Campus
Tem uma área de 65 ha. É um Campus Verde (existe uma 
constante preocupação com o ecossistema e com a Pegada 
Ecológica).
A sua vastidão proporciona por um lado, uma vida 
académica intensa (atividades culturais, prática de vários 
desportos e arraiais académicos) e por outro, um ambiente 
tranquilo propício ao estudo e à concentração.

Residência para Estudantes
A Residência Fraústo da Silva, tem uma capacidade total 
de 210 camas (quartos com diferentes tipologias) cozinhas 
equipadas de uso comum; lavandarias de uso comum; salas 
de estudo; e uma sala de convívio onde estão instalados 
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computadores com ligação à internet e à rede da FCT através 
de tecnologia wireless. 
Tem ainda a vantagem de se situar a cerca de 300 metros da 
zona Académica do Campus.
Dispõe de vários Serviços, tais como:

Aquecimento central
Limpeza diária nas áreas de utilização comum
Internet wireless
Aberto 24 horas com Serviço de Segurança
Máquinas de vending

5. SER CALOIRO É TER DÚVIDAS …

Por isso, aqui encontrarás a resposta a situações práticas 
que provavelmente ainda desconheces

P: Em que dia começam as aulas?
As aulas do 1.º ano das Licenciaturas começam no dia 6 
de outubro de 2021. Os Mestrados e os restantes anos das 
Licenciaturas começam no dia 27 de setembro de 2021.
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P: Ouvi dizer que neste semestre muitas aulas vão ser 
online. Como é que posso saber quais vão ser online e 
quais vão ser presenciais?

Efetivamente prevê-se que as aulas venham a ser lecionadas 
num modelo híbrido. Cada unidade curricular (UC) 
poderá ser parcialmente lecionada em modo presencial e 
parcialmente online. Quando os horários forem publicados 
serão conhecidas precisamente quais são as aulas que 
serão lecionadas de um modo ou de outro. Antes disso, 
nos momentos definidos pelo regulamento de avaliação, 
os regentes das UC deverão publicar na ficha da UC quais 
as componentes lecionadas presencialmente e quais não 
presencialmente.

P: Acabei de fazer a minha matrícula. Como é que posso 
saber o meu horário deste semestre?

O teu horário, e só neste semestre, já está feito pelos nossos 
serviços. Porque, como ainda és caloiro(a) e não conheces 
o nosso sistema, não seria para ti fácil fazer horários e 
escolher turnos. Para veres o teu horário, terás de aceder 
ao CLIP.

P: O que é o CLIP? E como é que posso entrar no CLIP?
O CLIP é a plataforma de gestão académica que a FCT NOVA 
utiliza e onde, a partir do momento da tua matrícula, toda a 
informação sobre o teu percurso académico está disponível. 
Será também a plataforma onde poderás aceder a tudo 
sobre as unidades curriculares, horários, testes, exames e 
demais informações sobre as aulas.
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Podes entrar no CLIP acedendo pela página oficial da FCT, 
https://www.fct.unl.pt/, e no rodapé clicas em CLIP:

Ou aceder diretamente pelo endereço: 
https://clip.unl.pt

P: Posso mudar a palavra-passe de acesso ao CLIP? Como? 
Sim, podes. Assim que abres o CLIP, surge o seguinte ecrã 
da Autenticação, onde vais utilizar o identificador e a senha 
(que recebeste no ato da matrícula);

Depois de entrares no CLIP, clicas em

Depois de entrares no CLIP, clicas em

https://www.fct.unl.pt/
https://clip.unl.pt
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P: Então e agora, como é que posso saber o meu horário 
deste semestre?

Agora que já sabes o que é o CLIP, e após entrares, podes 
seguir o percurso que a seguir te é indicado para veres o 
teu horário:

Selecionas o n.º de aluno;

Em Ano Lectivo, selecionas 2021-2022

Em Horário, selecionas 1.º semestre;
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E terás aí o teu Horário (as opções Completo e Turmas são 
informação complementar).

ATENÇÃO: Os alunos caloiros são colocados em turmas 
para serem distribuídos equitativamente pelos turnos 
disponíveis das unidades curriculares do 1.º ano, 1.º 
semestre (e somente para o 1.º ano, 1.º semestre !). Para 
os restantes semestres, cada aluno tem de escolher o seu 
horário, de acordo com o sistema de sorteio de turnos 
existente na FCT NOVA.
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P: Sou atleta e tenho treinos/sou trabalhador/tenho uma 
atividade com horário já definido e precisava mudar o 
horário que me foi dado. Posso?

Se te encontras numa situação particular em que o teu 
horário não se adequa a alguma atividade que já tens, não 
deves fazer por ti qualquer alteração ao horário, mesmo 
que precises de mudar. Se precisares de alterar o horário, 
por favor, contacta o serviço responsável, a DPGQ, pelo 
e-mail div.pgq.secretariado@fct.unl.pt para que possamos 
analisar o teu pedido e tentar encontrar o melhor horário 
para ti.

P: Como posso aceder às páginas das unidades 
curriculares em que estou inscrito(a)?

Quando fizeste a matrícula, automaticamente ficaste 
inscrito(a) nas unidades curriculares (UC) do 1º ano. Para 
acederes às páginas das UC, o percurso é o seguinte:

Selecionas o n.º de aluno:

Em Ano Lectivo, selecionas 2020-2021:

http://div.pgq.secretariado@fct.unl.pt
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E em Unidades Curriculares, estão listadas todas as UC 
a que te encontras inscrito(a); só tens de selecionar 
uma:

A página de cada UC será, em tudo, semelhante a 
este exemplo. Do lado esquerdo, estão todas as 
informações necessárias sobre a UC; será também 
onde os docentes irão colocar informações, exercícios, 
textos de apoio e onde serão disponibilizadas as 
datas de testes e exames e respetivas pautas com 
as notas.
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P: Além do CLIP, como contacto ou obtenho informações 
da FCT NOVA?

A partir do momento em que te matriculaste, passaste a 
ter um e-mail institucional de estudante, e que será o meio 
oficial de comunicação com a FCT NOVA. Para acederes ao 
e-mail, podes carregar em Webmail no rodapé da página da 
FCT NOVA:

Ou aceder diretamente em https://www.gmail.com.

Para preencheres o campo “e-mail”, deverás utilizar 
o identificador do CLIP que te foi fornecido no ato da 
matrícula, da seguinte forma: identificador_do_CLIP@
campus.fct.unl.pt, e a “password” será a mesma do CLIP.

Este é o único e-mail que deves usar para comunicar com 
a FCT NOVA (serviços académicos, professores, Conselho 
Pedagógico, etc.). 

https://www.gmail.com
mailto:identificador_do_CLIP@campus.fct.unl.pt
mailto:identificador_do_CLIP@campus.fct.unl.pt
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P: Preciso de um certificado de inscrição. Como posso 
obtê-lo?

Na tua área de estudante, no CLIP, irás ter um link para fazeres 
esses pedidos. Esses documentos serão disponibilizados 
de forma automática. Receberás uma mensagem de 
email a avisar quando já estiverem na tua área no CLIP. 
div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt

P: Como é feito o pagamento das propinas? E quando?
O pagamento das propinas é efetuado através de meios 
eletrónicos.

Para mais informações sobre as condições de utilização 
particulares dos meios de pagamento eletrónicos 
consulta a página:
https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/condicoes_
particulares_multibanco_para_clientes._pdf.pdf
 
Para saberes como obter no CLIP os dados para pagamento 
das tuas propinas consulta a página:
https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-posso-obter-os-
dados-para-regularizar-minhas-propinas

mailto:div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt
https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/condicoes_particulares_multibanco_para_clientes._pdf.pdf
https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/condicoes_particulares_multibanco_para_clientes._pdf.pdf
https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-posso-obter-os-dados-para-regularizar-minhas-propinas
https://www.div-i.fct.unl.pt/faq/como-posso-obter-os-dados-para-regularizar-minhas-propinas


e podes aceder às faturas/recibo dos pagamentos que 
tiveres feito:

P: Candidatei-me a uma bolsa dos Serviços de Ação Social 
da NOVA. Posso pagar as propinas só quando souber se 
tenho bolsa?

Não. Tens de pagar as propinas dentro dos prazos 
estabelecidos (10 prestações mensais) e constantes 
na tua área de estudante, no CLIP.

P: Ingressei agora na FCT. Posso suspender a minha 
matrícula?

No ano de ingresso não é possível. Mas depois podes 
requerer a chamada Interrupção Temporária de Estudos, 
que tem a validade de um ano letivo inteiro e só pode 
ser concedida uma única vez em todo o teu percurso 
escolar. Existem prazos definidos para estes pedidos. 
Podes consultá-los sempre em https://www.fct.unl.pt/
estudante/informacao-academica/prazos.
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https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica/prazos
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P: Ingressei agora na FCT, mas gostava de mudar de curso. 
Quando posso candidatar-me?

A Lei em vigor não permite que te candidates no ano 
letivo em que ingressaste no ensino superior. A partir 
do próximo ano, já poderás candidatar-te no âmbito do 
Regime Mudança de par instituição/curso.
Este concurso é local, pelo que terás de consultar o 
Regulamento, calendário e vagas na instituição para onde 
pretendes mudar. Se quiseres apenas mudar de curso 
dentro da FCT, deves consultar toda a informação no 
seguinte link https://www.fct.unl.pt/ensino/candidato/
reingressos-mudanca-de-par-instituicao-curso.

P: Tenho necessidades educativas especiais e posso 
comprovar a minha situação. O que devo fazer para 
obter apoio adequado durante o meu percurso na FCT?

Deves submeter um requerimento online no CLIP ao 
Conselho Pedagógico, com o título <<Pedido de estatuto 
de “Estudante com Necessidades Educativas Especiais”>>, 
cuja sigla é ENEE.

Vê a sequência:
1) Abres os “requerimentos online” na tua área no 

CLIP;

https://www.fct.unl.pt/ensino/candidato/reingressos-mudanca-de-par-instituicao-curso
https://www.fct.unl.pt/ensino/candidato/reingressos-mudanca-de-par-instituicao-curso
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2) Selecionas o modelo adequado da lista pendente 
(por assunto):

3) Preenches e submetes;

4) Em qualquer momento vês o estado do pedido e, 
clicando nele, acedes ao despacho final.

 Atenção! A decisão só é disponibilizada neste link 
(nunca é comunicada por email). 

P: Sou trabalhador-estudante. Como posso obter esse 
estatuto?

Se cumprires as condições previstas no  Despacho que, 
na FCT, regulamenta a sua atribuição
- disponível em https://www.fct.unl.pt/estudante/
informacao-academica, tens de submeter, dentro dos prazos 
estipulados, um requerimento online com o título ETE.

Na questão anterior podes consultar a forma de aceder 
aos requerimentos online.

https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica
https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica
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P: Professo uma confissão religiosa que santifica um dia 
da semana diverso do domingo. Como posso dar essa 
informação à Faculdade para não ter avaliações nesse 
dia da semana?

Tens de submeter um requerimento online “genérico” onde 
indicas o que pretendes e ao qual anexas documento que 
comprove a religião que professas.

Nas duas questões anteriores podes consultar a forma 
de aceder aos requerimentos online.

P: Posso fazer exames de melhoria de nota sempre que 
quiser?

Cada estudante dispõe de uma única oportunidade para, 
em alternativa, melhorar a classificação da componente de 
avaliação teórico-prática ou para melhorar a classificação 
na totalidade das componentes de avaliação.
A melhoria da classificação da componente de avaliação 
teórico-prática pode ser realizada por exame no ano letivo 
em que o estudante obteve aprovação à UC ou no ano 
seguinte, mas nunca na Época Especial de exames.

P: No final do curso, se tiver uma média que não me 
satisfaça, tenho alguma forma de a tentar subir?

Sim. Designa-se por Melhoria ad hoc, a oportunidade, 
aplicável no máximo a duas UC, que visa facultar aos 
recém-diplomados a possibilidade de aumentarem a 
média final de curso, observando-se:

(a) A Melhoria ad hoc para cada uma daquelas UC só 
pode realizar-se uma única vez e desde que não 
tenhas já efetuado melhoria nessas UC;
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(b) A Melhoria ad hoc pode ser realizada no prazo de 
um ano a contar da data da conclusão do curso, em 
qualquer uma das épocas seguintes em que haja 
exame da referida UC, Época Especial incluída.

Atenção: Não é permitido realizar nenhum tipo de melhoria 
de classificação em UC obtidas por equivalência, em 
Programa Erasmus ou outros Intercâmbios Internacionais 
nem à UC de Dissertação.

P: Existem bolsas para os melhores estudantes?
Sim. A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) atribui 
anualmente um número limitado de bolsas de estudo 
por mérito destinadas a premiar estudantes com 
aproveitamento escolar excecional. Essas bolsas são pagas 
diretamente pela DGES e têm o valor correspondente 
a cinco vezes o ordenado mínimo nacional em vigor 
no início do ano letivo a que se refere o mérito. É um 
processo “automático” que não implica qualquer tipo de 
candidatura por parte dos estudantes.

P: Onde posso encontrar “dicas” sobre a gestão do tempo 
e sistemas de estudo que me ajudem na adaptação à 
Faculdade?

A FCT dispõe de um Gabinete de Aconselhamento Vocacional 
e Psicológico que oferece acompanhamento psicológico 
e vocacional a todos os estudantes inscritos na FCT. 
As sessões são gratuitas e confidenciais.
Encontras essas “dicas” em https://www.fct.unl.pt/
estudante/aconselhamento-vocacional-e-psicologico

https://www.fct.unl.pt/estudante/aconselhamento-vocacional-e-psicologico
https://www.fct.unl.pt/estudante/aconselhamento-vocacional-e-psicologico
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P: Preciso de fazer um trabalho/de estudar e dava-me jeito 
vir à noite para a FCT. Posso?

Habitualmente temos salas no Ed. VII disponíveis para esse 
efeito 24 h/dia. No entanto, devido à Pandemia COVID 19, 
essa facilidade encontra-se suspensa. O funcionamento 
voltará ao normal logo que sejam levantadas as medidas 
de segurança aconselhadas pela DGS.

P:  Tenho uma aula presencial e outra on-line no mesmo dia. 
Posso assistir às duas aulas no Campus da FCT NOVA?

A faculdade disponibiliza salas, para assistir a aulas on-line, 
aos estudantes que tenham nos seus horários, conflitos 
de aulas on-line/presencial, ou seja, aulas consecutivas, 
ou com reduzido espaçamento entre elas, de tipologias 
distintas.
O acesso a estas salas não é livre, tem de ser marcado 
e devidamente justificado, com o secretariado da DPGQ 
através do e-mail div.pgq.secretariado@fct.unl.pt. Só aos 
estudantes registados num determinado horário será 
autorizado o acesso à sala.

A QUEM ME DEVO DIRIGIR…

P: Se quiser apresentar sugestões ou críticas relativas ao 
meu curso e formas de avaliação?

Deves falar com a Comissão Pedagógica do teu curso e, se 
necessário com o Coordenador de Curso.
A faculdade dispõe ainda de outros órgãos a quem te 
poderás dirigir, como o Conselho Pedagógico, e de um 
“Sistema Interno de Garantia da Qualidade do Ensino”.

mailto:div.pgq.secretariado@fct.unl.pt
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P: Se quiser fazer um estágio?
Ao Gabinete de Apoio ao Estudante e ao Diplomado (GAED): 
https://www.fct.unl.pt/faculdade/servicos/gabinete-de-
apoio-ao-estudante-e-ao-diplomado

P: Se precisar de alojamento?
Uma das competências da Secção de Acolhimento 
e Mobilidade da Divisão Académica (Email: div.a.ae.
mobilidade@fct.unl.pt) é promover o acolhimento e 
alojamento de novos alunos da FCT.

Na página https://www.fct.unl.pt/estudante/acolhimento-
e-mobilidade/alojamento encontrarás diversas alternativas:

• Inlife - plataforma de alojamento com serviço 
de aconselhamento incluído. Os alunos FCT têm 
direito a um desconto. Mais informação em www.
inlifeportugal.com

• Residências Houze (parceria com a FCT). Mais 
informação em https://www.houzestudent.com/

• Portal de alojamento da FCT-UNL com diversos 
anúncios de casas e quartos para alugar. Deverás 
contactar diretamente o proprietário do anúncio de 
alojamento pretendido. Para fazeres a tua pesquisa 
acede ao Portal do Alojamento.

Aqui seguem os links da página de 
Estudante onde podes consultar as 
questões anteriormente referidas:

https://www.fct.unl.pt/faculdade/servicos/gabinete-de-apoio-ao-estudante-e-ao-diplomado
https://www.fct.unl.pt/faculdade/servicos/gabinete-de-apoio-ao-estudante-e-ao-diplomado
mailto:div.a.ae.mobilidade@fct.unl.pt
mailto:div.a.ae.mobilidade@fct.unl.pt
https://www.fct.unl.pt/estudante/acolhimento-e-mobilidade/alojamento
https://www.fct.unl.pt/estudante/acolhimento-e-mobilidade/alojamento
http://www.inlifeportugal.com
http://www.inlifeportugal.com
https://www.houzestudent.com/
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P: Se precisar de certidões ou tratar de outros assuntos do 
meu percurso académico?

Deves dirigir-te à Divisão Académica.
Email: div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt
Face à pandemia COVID 19, o atendimento presencial 
foi suspenso, mas todos os assuntos continuam a ser 
tratados e assegurados de forma digital.
Aqui segue a localização da Divisão Académica, para 
saberes onde te dirigires pessoalmente quando já for 
seguro providenciar atendimento presencial (horário a 
indicar oportunamente).

mailto:div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt
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6. INFRAESTRUTURAS 
 DO CAMPUS

Além de todos os laboratórios e salas adaptados às 
necessidades de cada curso, o Campus dispõe de:

• Um auditório com capacidade para 450 pessoas
• Uma Residência para Estudantes nacionais e 

estrangeiros
• Rede wireless em Open Access
• Cantina
• Sala de convívio
• Dois Minimercados
• Uma papelaria
• Uma reprografia
• Creche
• Um Fablab (oficina de fabricação digital)
• Uma biblioteca
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7. SERVIÇOS 
 Informações Úteis

Biblioteca FCTNOVA 
Encarada como um recurso fundamental para estudantes, 
docentes, investigadores e funcionários, a Biblioteca FCT 
NOVA procura facilitar e promover o acesso a uma ampla 
gama de recursos de informação, proporcionando um 
ambiente de trabalho adequado ao estudo e à investigação. 
Tem como preocupação a disponibilização de um conjunto 
de serviços inovadores e flexíveis e uma programação 
cultural desafiante.

O que é que a Biblioteca FCT NOVA tem de especial?
Espaços diferenciados: 
• 5 salas de leitura
• 40 gabinetes de estudo individual
• 8 gabinetes de estudo em grupo
• 1 preguiçódromo
• Bar e pátio exterior

Na coleção da Biblioteca, encontras (num total de 
100 mil documentos): 
• Livros técnicos 
• Revistas científicas e generalistas
• Literatura, Banda desenhada
• E-books
• Filmes
• Música
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Que serviços temos?
• Atendimento / Serviço de Referência
• Empréstimo domiciliário
• Empréstimo interbibliotecas
• Reserva de Gabinetes
• Fotocopiadora / Scanner
• Programa de formação e apoio ao ensino e à 

aprendizagem
• 1 FabLab
• Oferta cultural

Que atividades culturais promovemos?
• Exposições (pintura, escultura, fotografia, etc.)
• Palestras
• Cinema
• Teatro
• Workshops

Parcerias Internacionais 
American Corner parceria com a Embaixada dos EUA em 
Lisboa
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O que é o FabLab?
É uma oficina de fabricação digital localizada no Ed. III
Lá encontras equipamentos tecnológicos geralmente só 
acessíveis para produção em massa como:
• Impressoras 3D
• Máquina de corte a laser 
• Máquina de corte de vinil
• Fresadora
• Equipamentos eletrónicos

Podes reservar estes equipamentos através do site e lá 
encontras também informação sobre projetos e workshops 
que promovemos ao longo do ano.

Como comunicamos contigo?
Página Web https://www.biblioteca.fct.unl.pt/
Email div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaFCTNOVA/
Instagram https://www.instagram.com/bibliotecafctnova/
Blogue http://bibliotecaunl.blogspot.com/
Newsletter  https://www.biblioteca.fct.unl.pt/newsletters-

biblioteca-fct-nova
Podes visitar-nos aqui   https://www.youtube.com/

watch?v=Ga9kq_CkJFY

https://www.biblioteca.fct.unl.pt/
mailto:div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
https://www.facebook.com/BibliotecaFCTNOVA/
https://www.instagram.com/bibliotecafctnova/
http://bibliotecaunl.blogspot.com/
https://www.biblioteca.fct.unl.pt/newsletters-biblioteca-fct-nova
https://www.biblioteca.fct.unl.pt/newsletters-biblioteca-fct-nova
https://www.youtube.com/watch?v=Ga9kq_CkJFY
https://www.youtube.com/watch?v=Ga9kq_CkJFY
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Gabinete de Apoio ao Estudante e ao Diplomado (GAED)
O GAED existe para te prestar o apoio necessário no que 
respeita a estágios, emprego, formação extracurricular, 
e garantir acompanhamento psicológico, sempre que 
necessário.

Este serviço está estruturado em:
Unidade de Formação, Estágios e Inserção Profissional

• Organiza ações de formação extracurricular para 
estudantes; 

• Promove e dá apoio à realização de estágios 
curriculares e profissionais - Gere a plataforma 
UPOP (plataforma de estágios);

• Dá apoio na formalização de protocolos de parceria 
com empresas, no âmbito do PIPP “Programa de 
Introdução à Prática Profissional”;

• Promove e facilita a inserção dos finalistas no 
mercado de trabalho, atuando como ponte entre a 
vida académica e a vida profissional;

• Presta apoio às empresas no recrutamento de 
estudantes da FCT NOVA;

• Gere o FCT NOVA Career Center, que funciona através 
da plataforma JobTeaser.

Contactos: 
Telef.: 212 949 652 ou 212 948 300 / 15022 (extensão)
Para assuntos relacionados com FORMAÇÃO: 
gab.aed.formacao@fct.unl.pt
Para assuntos relacionados com ESTÁGIOS/EMPREGO: gab.
aed.emprego@fct.unl.pt
Localização: Edifício Centro de Excelência - 1.º Piso

mailto:gab.aed.formacao@fct.unl.pt
mailto:gab.aed.emprego@fct.unl.pt
mailto:gab.aed.emprego@fct.unl.pt
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Gabinete de Apoio Vocacional e Psicologico (GAVP)
• Realiza consultas de Apoio e Aconselhamento 

Psicológico;
• Acolhe e apoia os estudantes na sua integração 

psicoambiental na Faculdade;
• Faz o aconselhamento vocacional e acompanhamento 

psicológico aos estudantes;
• Presta apoio aos estudantes na gestão do tempo e 

nos métodos de aprendizagem;
• Presta apoio aos pedidos de acesso ao Estatuto do 

Estudante com Necessidades Educativas Especiais, 
permanentes ou transitórias;

Mais informações em:
https://www.fct.unl.pt/estudante/aconselhamento-
vocacional-e-psicologico
Para fazeres um pedido de ajuda basta enviares um e-mail 
para gab.aed.psicologia@fct.unl.pt ou ires diretamente 
ao Gabinete. Durante o período de pandemia, entra 
primeiro em contacto connosco via e-mail ou telefone.
Localização do GAVP: Edifício III - 1.º Piso
Contacto: Telef.: 212 948 579 / 15501 (extensão)

https://www.fct.unl.pt/estudante/aconselhamento-vocacional-e-psicologico
https://www.fct.unl.pt/estudante/aconselhamento-vocacional-e-psicologico
mailto:gab.aed.psicologia@fct.unl.pt


31

MUITO IMPORTANTE:

  PARTICIPA NOS EVENTOS COM EMPRESAS QUE 
ORGANIZAMOS NO CAMPUS E INSCREVE-TE JÁ NO CAREER 
CENTER DA FCT EM fct-unl.jobteaser.com
Começa, desde cedo, a conhecer o mercado de emprego, 
as iniciativas que as empresas organizam dirigidas aos 
estudantes, e o que estas valorizam nos candidatos. Pode 
parecer que não faz sentido nesta altura, mas é desde 
caloiro que começas a construir o teu futuro e quanto 
mais cedo fores conhecendo o que se passa no mundo 
do trabalho, mas fácil será quando acabares o teu curso!

           FREQUENTA AS FORMAÇÕES EXTRACURRICULARES
Ao longo do ano, e principalmente durante o período 
intercalar, são organizadas ações de formação (em 
áreas técnicas, artísticas, comportamentais, línguas 
estrangeiras, entre outras), com vista ao desenvolvimento 
de novas competências (soft skills) nos nossos estudantes. 
Tudo isto é valor que acrescentarás ao teu desempenho 
e ao teu CV. 

        ESTÁ ATENTO(A) ÀS MENSAGENS QUE TE ENVIAMOS 
POIS PODERÃO SER IMPORTANTES PARA TI
O GAED recebe muitos contactos por parte de empresas 
interessadas nos nossos estudantes, com ofertas de 
estágio, recrutamento, concursos de ideias, dias abertos, 
academias, etc. Muitas poderão não te interessar, mas 
algumas poderão ser as ideais para ti !

http://fct-unl.jobteaser.com
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Divisão de Apoio Técnico – Secção de Segurança

A Divisão de Apoio Técnico é o Serviço responsável pela 
gestão e manutenção dos espaços e dos equipamentos 
da Faculdade. Assegura o apoio necessário na área 
da manutenção dos espaços e equipamentos, na área 
ambiental e na área da segurança, higiene e saúde no 
trabalho.  

Instruções Gerais de Segurança

Em caso de necessidade entra em contacto:

• Segurança – 91 60 25 546

MEDIDAS DE PREVENÇÃO - COVID-19 QUE DEVES SEGUIR

• Utiliza máscara de proteção.
• Higieniza periodicamente e adequadamente as mãos.
• Garante o distanciamento social.
• Cumpre a etiqueta respiratória.
• Evita a partilha de objetos de utilização pessoal.
• Cumpre as regras de utilização definidas em cada 

espaço.
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Em Caso de Alarme de Evacuação
Se ouvires o sinal sonoro de alarme de evacuação:

• Segue as instruções que te forem indicadas pelas 
equipas de evacuação;

• Utiliza as saídas mais próximas e dirige-te para o ponto 
de encontro;

• Nunca voltes atrás;
• Não utilizes os elevadores;
• Aguarda instruções no ponto de encontro.

Em Caso de Incêndio
Se detetares a presença de um incêndio ou de fumos, 
procede da seguinte forma:

• Mantém a calma.
• Aciona o alarme, carregando na botoneira mais próxima.
• Utiliza o extintor ou carreteis para extinguir o fogo (caso 

estejas apto(a) para tal).
• Informa um Segurança (91 60 25 546).
• Abandona o local.
• Utiliza as saídas mais próximas e dirige-te para o ponto 

de encontro.
• Se houver fumo, e não tiveres visibilidade sai do local 

a gatinhar.
• Se sentires a porta quente não a abras: pode haver fogo 

ou fumo do outro lado ! Procura outra saída.
• Fecha as portas e as janelas ao sair.
• Não voltes atrás.
• Não utilizes os elevadores.
• Aguarda instruções no ponto de encontro.
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Em Caso de Sismo

Durante o abalo
• Permanece no local onde te encontras;
• Afasta-te das janelas, espelhos, etc.;
• Abriga-te debaixo de uma mesa ou vão de uma porta, 

até o abalo cessar.

Após o abalo
• Dirige-te para o exterior, no caso de estares dentro 

de um edifício;
• Não utilizes os elevadores;
• Não voltes atrás;
• Protege-te da queda de objetos;
• Quando chegares ao exterior, aguarda instruções no 

ponto de encontro.
• Não fumes, não fogueies, não aciones interruptores 
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Em caso de Acidente/Doença Súbita

Caso detetes um acidentado ou uma vítima de doença 
súbita, procede da seguinte forma:

• Avalia a gravidade da situação;
• Se considerares necessário, solicita o socorro 

externo através do número 112;
• Se te sentires habilitado(a), e sem correr riscos 

desnecessários, presta os primeiros socorros à vítima;
• Informa o segurança (91 60 25 546), transmitindo a 

seguinte informação de forma clara e precisa:
o O tipo de situação (doença, acidente, etc.);
o A localização exata da ocorrência;
o O número e a idade aparente da vitima;
o Principais queixas e alterações que observas;
o A existência de qualquer situação que exija outros 

meios para o local, por exemplo, libertação de 
gases, perigo de incêndio, etc. 

Divisão de Apoio Geral (DAG)

• A DAG assegura a gestão dos computadores dos 
laboratórios de aulas e equipamentos multimédia, 
assim como presta apoio informático aos estudantes.

• O serviço de “helpdesk” informático funciona no 
edifício III e está contactável através do email div.
ag.helpdesk@fct.unl.pt.

mailto:div.ag.helpdesk@fct.unl.pt
mailto:div.ag.helpdesk@fct.unl.pt
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8. Serviços de Ação Social da NOVA

Os Serviços de Ação Social da Universidade NOVA de 
Lisboa (SASNOVA) têm como missão garantir que nenhum 
estudante é excluído da universidade por incapacidade 
financeira, concedendo apoios sociais diretos a alunos dos 
1º e 2º ciclos – Bolsas de Estudo e Auxílios de Emergência 
– sendo ainda responsáveis pela coordenação do Fundo 
de Apoio Social, programa de apoio aos estudantes 
com necessidades educativas imediatas e urgentes não 
abrangidos no enquadramento do Regulamento de Bolsas 
de Estudo, inserido no âmbito da responsabilidade social 
da NOVA. Consulte: https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-
estudo/bolsasgeracaonova/

Bolsas de Estudo da DGES
A atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 
2021/2022 será feita de acordo com o Regulamento de 
atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior (Despacho 9138/2020 de 25 de setembro) com a 
seguinte calendarização:
Estudantes já inscritos no ensino superior (Bolseiros ou 
não Bolseiros): de 25 de junho a 30 de setembro 2021.
Estudantes candidatos ao Ensino Superior (1º Ano) pelo 
Regime Geral de Acesso, o prazo decorre em simultâneo 
com a candidatura ao concurso nacional de acesso:
1ª Fase: 6 a 20 de Agosto de 2021
2ª Fase: 27 de Setembro a 8 de Outubro 2021
3ª Fase: 21 a 25 de Outubro 2021
Estudantes cujo ano letivo tenha início em data posterior 
ao mês de outubro: no prazo de 20 dias úteis após a 
matrícula ou inscrição.

https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsasgeracaonova/
https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsasgeracaonova/
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A candidatura pode ainda ser submetida entre 1 de outubro 
de 2021 e 31 de maio 2022, sendo que, neste caso, o valor de 
Bolsa de Estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado 
para um ano, considerando o período que medeia entre o 
mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do 
período letivo ou do estágio. 
Para mais informações: https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-
de-estudo/bolsas-dges/candidaturas/

Procedimentos
A candidatura a Bolsa de Estudo é efetuada através do 
preenchimento e submissão eletrónica do respetivo 
Formulário de candidatura no Portal da DGES.
1. Para aceder à área reservada, destinada a este efeito, o 

estudante necessita de credenciais de acesso:
a) Estudantes que apresentaram candidatura no ano 

letivo anterior: as credenciais serão as mesmas, 
para o efeito deve selecionar a candidatura 2021/22, 
preencher o formulário e submeter a candidatura.

b) Estudantes candidatos ao ensino superior através 
do concurso nacional de acesso, que manifestam a 
intenção de apresentar candidatura a bolsa de estudo 
e alojamento: devem responder à questão: Pretende 
candidatar-se a uma bolsa de estudo - “Sim”.

 Após submissão do boletim de acesso ao Ensino 
Superior recebem as credenciais de acesso (Código 
de utilizador e palavra-passe) por email para 
preenchimento e submissão eletrónica do Formulário 
de Candidatura a bolsa de estudo e alojamento, no 
Portal da DGES.

https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsas-dges/candidaturas/
https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsas-dges/candidaturas/


38

c) Estudantes que já frequentam o Ensino Superior e 
pretendem apresentar candidatura a Bolsa de Estudo 
pela primeira vez: é necessário a criação de um pré-
registo para obtenção de credenciais, preenchendo 
o Formulario de Pedido de Credenciais 2021/2022 
e enviando para candidatura.bolsas.sas@unl.pt ou 
dirigir-se à sede dos SASNOVA, fazendo-se acompanhar 
dos seguintes elementos de identificação: nº de 
aluno, BI/CC, NIF e NISS ou Cartão de Cidadão e ainda 
a morada completa, email e telemóvel.

2. Posteriormente, serão enviadas para o email indicado no 
pré-registo as credenciais (utilizador e palavra-passe) de 
acesso à plataforma de DGES, permitindo a apresentação 
da candidatura no Portal da DGES.

Documentos para instrução da candidatura
Os documentos para instrução de candidatura a bolsa 
de estudo são associados ao preenchimento dos dados 
mencionados nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 27º 
do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
estudantes do ensino superior em vigor.
Aquando da submissão eletrónica do Formulário de 
Candidatura de bolsa de estudo através da plataforma 
informática da DGES, o estudante deve, sob compromisso 
de honra e sob pena de aplicação das sanções devidas 
em caso de fraude, preencher corretamente os campos 
que forem solicitados, designadamente com a seguinte 
informação, quando aplicável, relativa a todos os elementos 
do agregado familiar:
1. Número de Cartão Cidadão ou BI;
2. Número de Passaporte ou de Autorização de Residência 

Permanente;

mailto:candidatura.bolsas.sas@unl.pt


3. Cartão de Contribuinte (NIF) e Cartão da Segurança 
Social (NISS);

4. Valores de rendimentos constantes na declaração de 
IRS do ano civil anterior ao ano letivo (2020). O Código 
de Validação do IRS à Declaração deve ser preenchido 
de forma igual para todos os membros do seu agregado 
familiar, inclusive os dependentes. Verifica o ano a que 
corresponde a declaração. Deves inserir o NIF do sujeito 
passivo A da declaração de IRS e respetivo código de 
validação em todos os membros do seu agregado 
familiar. Ao inserir o código de validação, os rendimentos 
são importados automaticamente das Finanças, pelo que 
não devem ser inseridos no seu boletim de candidatura.

5. Valor de imóveis rústicos, urbanos e mistos constantes 
de caderneta predial atualizada ou de certidão de 
teor matricial;

6. Património Mobiliário do agregado a 31/12/2020 (assinalar 
o escalão que corresponde ao património mobiliário) 
referente a depósitos à ordem, a prazo, contas poupança, 
ações, certificados de aforro e outros ativos financeiros, 
incluindo as Taxas Liberatórias;

7. Valor dos apoios à habitação com carácter de regularidade;
8. Rendimento de Sociedade (certidão de registo comercial, 

IES e IRC);
9. Outros valores que devam ser considerados para 

apuramento do rendimento do agregado familiar, 
designadamente, rendimentos não declarados em IRS 
(recurso a poupanças, ajudas de terceiros, trabalhos 
domésticos não declarados, pensões de alimentos 
e outras, estágios, bolsas de formação, rendimentos 
recebidos no estrangeiro, entre outros).

39



40

A candidatura deve ser submetida com os documentos 
solicitados na página pessoal, após submeter a 
candidatura online.
Ainda que o sistema não notifique para entrega destes 
documentos, deves aguardar para poderes fazer o 
carregamento no portal da DGES, logo que sejas notificado.
O preenchimento incorreto ou incompleto do formulário 
online pode conduzir à solicitação de mais documentos 
para além dos solicitados inicialmente. Os documentos 
adicionais serão solicitados na página pessoal.
Conforme estipulado no art.º 33º do regulamento de 
bolsas, até à decisão de atribuição ou renovação, e em 
ações de controlo aleatórias, podem ser solicitadas 
aos requerentes informações complementares ou a 
apresentação de documentos originais que certifiquem a 
veracidade das declarações prestadas.

Alojamento
Os SASNOVA dispõem atualmente de três residências 
universitárias: Residência Universitária Alfredo de Sousa - 
Lisboa (180 camas); Residência Universitária Fraústo da Silva 
- Costa de Caparica (210 camas) e a Residência Universitária 
do Lumiar - Lisboa (70 camas), com um total de 460 camas, 
para uso dos alunos da universidade, preferencialmente 
para os alunos bolseiros da Direção Geral do Ensino Superior 
que requeiram atribuição de alojamento nas residências 
dos SASNOVA, no âmbito do sistema de apoios sociais. 
A residência Fraústo da Silva é a residência destinada a 
estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia.



41

São critérios para a admissão ao alojamento nas residências 
dos alunos bolseiros da Nova:

a) O rendimento per capita mais baixo;
b) A maior distância à residência do seu agregado 

familiar;
c) Alunos de 1º ciclo e mestrado integrado.

Para formalizares o pedido de alojamento para o ano letivo 
2021/2022 deves, quando estiveres a preencher o boletim 
de candidatura a bolsa de estudo online na tua página 
pessoal no site da DGES, assinalar “aluno deslocado” e 
solicitar alojamento em residência universitária.
Podes ainda solicitar alojamento para candidatura.bolsas.
sas@unl.pt (marcação de entrevista para alunos de 1º ano 
e 1ª vez).

Os SASNOVA prestam ainda apoios indiretos, nomeadamente 
através das suas cantinas, apoios ao desporto e cultura, ou 
consultas na área da saúde:

• Alimentação:
Os SASNOVA são responsáveis por cantinas e cafetarias 
localizadas nos campi da NOVA, nomeadamente a cantina 
da FCT.
• Desporto:
Apoio à presença de alunos em campeonatos 
universitários e organização de eventos desportivos.
• Cultura:
Apoio a iniciativas de alunos e organização de atividades 
próprias, nomeadamente o Concurso de Fotografia da 
NOVA, o Festival NOVA Música e o Concurso de Bandas 
NOVA Música.

mailto:candidatura.bolsas.sas@unl.pt
mailto:candidatura.bolsas.sas@unl.pt
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• Voluntariado
Os SAS promovem e apoiam centralmente e através das suas 
unidades orgânicas, diversas atividades de voluntariado em 
articulação com outras entidades envolvidas diretamente 
no exercício da solidariedade e de cidadania. Desenvolve 
ainda programas de tutorias e mentorias.
O programa NOVA Voluntariado (Regulamento) pretende 
abarcar tanto atividades de curta duração (associadas a 
objetivos específicos), como atividades de longa duração 
(em regime regular de acordo com as necessidades dos 
grupos sociais, das áreas de intervenção dos voluntários 
e das entidades a que se venham a associar).
• Saúde:
Os SASNOVA proporcionam serviços de Saúde aos 
estudantes de modo a contribuir para o seu bem-estar. 
Mediante marcação prévia, os estudantes podem usufruir 
de consultas de Psiquiatria, Psicologia e Nutrição.
Os SASNOVA disponibilizam uma plataforma - The Bridge 
- que tem como objetivo otimizar e facilitar o acesso aos 
estudantes da NOVA a recursos e a profissionais que 
possam contribuir para a sua saúde mental.
Para alargar o âmbito das suas competências, os SASNOVA 
celebraram os seguintes Protocolos:
• Com o SAMS, permitindo o acesso dos estudantes 

da NOVA aos serviços médicos (nas condições 
estabelecidas no protocolo) prestados nas instalações 
do Centro Clínico de Lisboa (Rua Fialho de Almeida, nº 
21, 1070-121 Lisboa) e da Clínica SAMS de Almada (Rua 
Bernardim Ribeiro, nº 6-B, 2800-027 Almada);

• Com a Maternidade Alfredo da Costa, no âmbito 
da assistência clínica especificamente na área da 
saúde da mulher (consultas de ginecologia e de 
planeamento familiar).
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• Apoio à Infância
Presta serviços de apoio à infância junto da comunidade 
académica, nas vertentes de creche e de jardim de infância, 
com instalações na Faculdade de Ciências e Tecnologia.

APP SASNOVA
Os SASNOVA têm a sua Aplicação Móvel (APP), que está 
disponível para Android (na Play Store) e IOS (APP 
Store). A APP permite dar a conhecer os vários serviços e 
atividades dos SASNOVA, bem como receber notificações 
com novidades e consultar FAQ’s que temos para os 
estudantes.

Contactos
Edifício da Reitoria
Travessa Estevão Pinto
Campus de Campolide
1099-032 Lisboa PORTUGAL

Tel.: (+351) 213 715 600
sas.unl.pt
sasnova@unl.pt

http://sas.unl.pt
mailto:sasnova@unl.pt
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9. ACESSIBILIDADE AO CAMPUS

A 15 minutos do centro de Lisboa e a 20 minutos do 
Aeroporto Internacional, o Campus de Caparica beneficia 
de uma diversificada rede de transportes públicos que 
inclui serviços combinados.
(Autocarro; Barco; Comboio e Metro de Superfície)

https://www.fct.unl.pt/faculdade/como-chegar-fct

 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/como-chegar-fct


45

Alguns transportes de acesso ao Campus

METRO SUL DO TEJO (MTS)
O Metro Sul do Tejo é um metropolitano de superfície, 
eléctrico, moderno, confortável e de grande qualidade, 
que circula nas principais artérias da cidade de Almada, 
pela EN10 até Corroios e nas vias urbanas do Monte da 
Caparica, nomeadamente aproveitando o traçado da via 
alternativa ao Monte da Caparica.

Com ligações importantes aos meios de transporte que 
fazem a ligação a Lisboa e a Setúbal, a MTS está presente 
nos interfaces de Corroios, Pragal e Cacilhas. A Linha 3 liga 
a Universidade (a paragem terminal localizada à porta da 
FCT NOVA) a Cacilhas, passando pelo centro de Almada e 
pelo interface do Pragal.
 
É objetivo da MTS ser uma Empresa exemplar de 
transporte público de passageiros, orientada para a 
satisfação dos clientes, para a valorização do ambiente, e 
para a promoção da intermodalidade, capaz de satisfazer 
as necessidades e expectativas de qualidade, fiabilidade 
e segurança, pautando a sua atuação por critérios de 
eficácia e de competitividade.
Prestar com eficiência um serviço de transporte de tipo 
metro ligeiro de superfície, com uma permanente atitude 
de modernização e de salvaguarda do ambiente e da 
segurança.
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A MTS disponibiliza títulos de transporte com diferentes 
validades, adequadas aos diferentes tipos de deslocação 
dos Clientes.

Assim, se fores cliente ocasional podes escolher:
• Bilhetes Simples e Pré-Comprados;
• Zapping;

Se fores utilizador regular (se utilizas com frequência 
o serviço de transporte prestado), tens acesso a várias 
alternativas nas condições disponíveis no site e na 
informação nas paragens, (em tarifa normal e também na 
modalidade sub23@superior.tp):

• Passe MTS;
• Complemento MTS;
• Navegante Metropolitano;
• Navegante Municipal;
• Navegante Família;

 
Podes adquirir os títulos de transporte na Rede de Vendas 
da MTS, que inclui Máquinas Automáticas de Venda de 
Bilhetes existentes em todas as paragens, nos Postos 
de Atendimento da MTS, (Almada, Cacilhas, Corroios e 
Pragal) ou ainda num Agente de Venda Autorizado.

Para mais informações consulta, www.mts.pt

mailto:sub23@superior.tp
http://www.mts.pt
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A FERTAGUS
A FERTAGUS efetua o transporte ferroviário de passageiros 
no Eixo Norte -Sul, atravessando a ponte 25 de Abril .
Num total de 14 estações servidas pela Fertagus, dez são 
na margem Sul: Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal 
Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios 
e Pragal, e quatro na margem Norte: Campolide, Sete Rios, 
Entrecampos e Roma-Areeiro. O tempo total de percurso 
entre Setúbal e Roma-Areeiro é de 57 minutos. O tempo de 
percurso a atravessar a ponte são apenas 7 minutos e 11 
minutos do Pragal até Sete-Rios.
O grande desafio da Fertagus para o futuro consiste em 
continuar a demonstrar que o transporte público é uma 
alternativa de qualidade consolidando a posição de melhor 
e mais importante agente de Mobilidade da Península 
de Setúbal e caminhando para uma cada vez melhor 
articulação com os restantes operadores de transportes, 
num sistema que se constitua como a mais eficaz alternativa 
ao transporte individual, incluindo as deslocações internas 
à própria Península de Setúbal.
 
Como viajar?
Cartão Lisboa Viva
Para carregar títulos de transporte regulares para viajar, é 
necessário ter o Cartão Lisboa Viva. Este é um cartão pessoal 
e intransmissível e pode ser feito em qualquer bilheteira da 
Fertagus, ou no Gabinete de Apoio ao Cliente do Pragal, ou 
mesmo no quiosque Viva no Pragal.
Para estudantes do Ensino Superior existe o Cartão Viva 
Sub23, que garante um valor mais reduzido no passe 



mensal e abrange estudantes do ensino superior, público 
ou privado, com idade até 23 anos, inclusive.
 
Para requerer o cartão será necessário preencher a 
“Requisição de Cartão de Identificação para Transportes 
da Região de Lisboa” que também se encontra disponível 
em qualquer Bilheteira Fertagus, apresentação do CC, 
entrega de uma fotografia a cores tipo passe e apresentar a 
declaração de matrícula no ensino superior.
 
O prazo normal de entrega é de 10 dias 
úteis, sendo entregue na Bilheteira onde foi 
efetuado o pedido.
 O preço do cartão Lisboa Viva é de 7€, e para 
os perfis 4_18 e sub23 3,50€.
Para obtenção do cartão com carácter de 
urgência, consulte os Horários de entrega 
de requisições em Fertagus.pt. O preço do 
cartão pedido nesta modalidade é de 12€, 
exceto para os perfis 4_18 e sub23 cujo 
preço é 6€.
No início de cada ano letivo é necessário 
apresentar, no operador de transporte, 
nova declaração do estabelecimento de 
ensino, para voltar a ter direito às reduções 
proporcionadas pelo passe Sub23. Na 
Fertagus esta renovação deverá ser feita 
presencialmente no Gabinete de Apoio ao 
Cliente, na Estação do Pragal, no horário de 
funcionamento, consultável em fertagus.pt
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http://Fertagus.pt
http://fertagus.pt
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TST
A TST é o operador rodoviário com quem poderás viajar 
em toda a Península de Setúbal (Almada, Seixal, Sesimbra, 
Setúbal, Palmela, Barreiro, Alcochete, Moita e Montijo) 
bem como de e para Lisboa (Alcântara, Praça de Espanha, 
Sete Rios, Areeiro, Marquês de Pombal e Gare do Oriente 
são os principais locais onde estamos presentes).
 
De forma exclusiva ou em complemento com outros 
operadores, dependendo da tua origem, as carreiras TST 
que te deixam à porta da FCT são:

124: Cacilhas - Costa Caparica
125: Cacilhas - Trafaria
126: Cacilhas - Marisol
127: Cacilhas - Fonte Telha (Praia)-Direta
145: Cacilhas – Fonte da Telha (Praia) (via Vale Cavala)
159: Lisboa (Sete Rios) - Marisol (via Alcântara)
198: Paio Pires (Cucena) - Torre Caparica (FCT) (via Sta 

Marta Pinhal)
 
Se vais viajar de forma frequente na TST ou em qualquer 
operador de transporte da AML, Área Metropolitana de 
Lisboa, faz o teu cartão Lisboa VIVA onde vais poder 
carregar o teu passe mensal. Na TST poderás fazer o 
Cartão Lisboa Viva nas lojas de Apoio ao Cliente de 
Cacilhas, Setúbal e Montijo.
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Face às habituais necessidades de mobilidade de um 
estudante, aconselhamos-te a optar por um dos seguintes 
passes: Navegante Metropolitano – que te permite viajar 
em todos os transportes da AML ou o Navegante Municipal 
– com o qual poderás viajar em todos os transportes 
dentro do município para o qual adquiriste o teu passe.

Sabe mais sobre o Cartão Lisboa Viva:      
• O que é o cartão Lisboa Viva
• Vantagens do cartão Lisboa VIVA
• Que títulos posso carregar no cartão Lisboa VIVA?
• Quantos títulos de transporte diferentes posso ter 

no cartão Lisboa Viva
• Quanto custa o cartão Lisboa Viva?
• Qual o meu perfil de cartão Lisboa Viva?

O que é o Cartão Lisboa Viva
É o cartão eletrónico carregável com passes e zapping 
para uso frequente dos transportes na Área Metropolitana 
de Lisboa.
É um cartão personalizado, para ser usado apenas pelo 
titular.
Ideal para quem utiliza passes mensais (30 dias 
deslizantes, mês fixo ou outro tipo de passe/assinatura) e é 
utilizador frequente do transporte público.
Permite carregar até 4 títulos de transporte diferentes 
num só cartão, sejam passes e/ou zapping.



51

Vantagens do Lisboa VIVA
Pode ser usado em diferentes transportes e em alguns 
parques de  estacionamento.
Permite-te combinar à tua maneira os títulos de transporte 
que melhor convêm às tuas deslocações.
Permite-te comprar antecipadamente os teus passes e/
ou zapping, poupando tempo.
Poupa espaço na carteira, reunindo vários títulos num só 
cartão.
Poupa o ambiente, evitando o consumo de papel.
É prático e funcional. Basta aproximá-lo dos validadores 
nas estações, terminais ou acessos: o passe ou bilhete é 
confirmado automaticamente.
Dá-te descontos adicionais numa série de parceiros!

Que títulos posso carregar no cartão Lisboa VIVA?
O cartão Lisboa VIVA permite o carregamento de passes 
mensais próprios de cada operador, multimodais ou 
combinados, títulos ocasionais (zapping) e títulos de 
estacionamento.

Podes carregar até 4 títulos diferentes, dentro das 
seguintes categorias:

Passes Navegante
Passes próprios dos diversos operadores
Passes combinados
Tarifa Zapping
VIVA Go
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Quanto custa o cartão lisboa Viva?
Lisboa VIVA 4_18 e Sub23
Produção normal - 3,50€
Produção urgente - 6€

Lisboa VIVA normal
Produção normal - 7€ (10 dias úteis)
Produção urgente - 12€ (Na hora)
 
Perfis 4_18, Sub23
Estudantes do Ensino Básico, Secundário e do Ensino 
Superior;
Declaração de matrícula emitida pelo estabelecimento de 
ensino, válida para o corrente ano letivo, que comprove 
que não se encontra abrangido pelo transporte escolar 
estabelecido pelo DL N.º299/84, de 5 de setembro, bem 
como se é beneficiário da Ação Social Escolar e, em caso 
afirmativo qual é o seu escalão;
1 fotografia original a cores tipo passe, com fundo liso, 
com a cabeça descoberta e sem óculos escuros
Apresentação do documento de identificação: Bilhete de 
Identidade/Cartão de Cidadão, Passaporte ou Autorização 
de Residência;
Requisição devidamente preenchida.

Nota: No início de cada ano letivo é necessário 
apresentar, no operador de transporte, nova declaração 
do estabelecimento de ensino, para voltar a ter direito às 
reduções proporcionadas pelo passe 4_18 ou Sub23.
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Perfis Social+ Escalão A
Requisição devidamente preenchida;
Cópia e original de cartão de identificação civil (Cartão de 
Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização 
de Residência);
Cópia e original de cartão de identificação fiscal do 
requerente;
Declaração emitida pelos Serviços e Entidades do 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
que identifique os elementos do seu agregado familiar e a 
respetiva qualidade de beneficiário das prestações sociais;
Esta declaração deverá ter sido emitida dentro dos quinze 
dias anteriores à apresentação do requerimento de acesso 
ao Passe Social +. Deverão ser exibidos os documentos 
originais no ato da requisição.

Perfis Social+ Escalão B
Requisição devidamente preenchida;
Cópia e original de cartão de identificação civil do 
requerente (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade, 
Passaporte ou Autorização de Residência);
Cópia e original do cartão de identificação fiscal do 
requerente;
Documentação específica que permite confirmar os 
rendimentos auferidos.

A TST deseja-te muito sucesso neste teu novo e desafiante 
percurso!
Relembramos-te que o uso de máscara nos transportes é 
obrigatório.
Mantém-te saudável, protege-te a ti e aos outros!
Sabe + sobre a TST e sobre os nossos serviços em www.
tsuldotejo.pt

http://www.tsuldotejo.pt
http://www.tsuldotejo.pt
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10. FCT NOVA Sustentável
  Guia de Boas Práticas

https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-
sustentavel/publicacoes

https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-sustentavel/publicacoes
https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-sustentavel/publicacoes
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10. A Associação de Estudantes    
   da FCT (AEFCT)

Conhece a tua Associação dos Estudantes

Caloiro,
Começa agora uma nova fase da tua vida, a entrada no 
Ensino Superior! Nos próximos anos encontrarás vários 
desafios, mas terás, a partir de hoje, toda a Comunidade 
FCTense do teu lado. A nossa Faculdade distingue-se pelo seu 
espírito académico e de união, e certamente que encontrarás 
na FCT uma segunda casa.
Ao longo do teu percurso académico, poderás contar 
sempre com a AEFCT, fundada em 1979 com o compromisso 
de assegurar os interesses dos mais de 8 000 Estudantes da 
FCT NOVA. 
Desde os 36 núcleos às 10 equipas desportivas da AEFCT, 
a tua Associação traz-te também diversos eventos de cariz 
cultural, desportivo, pedagógico e recreativo.
Para além disso, podes ainda tornar-te sócio da AE, 
adquirindo alguns descontos fornecidos pelas nossas 
parcerias, desde ginásios, centros de estudo, escola de 
condução, fotocópias, cursos de línguas, aulas de yoga e 
muito mais.

https://www.youtube.com/watch?v=q7BjP4GBkh4
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A AEFCT tem um programa de resposta a pedidos de ajuda 
de Estudantes que estejam a enfrentar dificuldades - o 
SOS Estudante. Estaremos sempre disponíveis  através do 
seguinte email: sosestudante@ae.fct.unl.pt.

Em Breve…
Este ano, a tua Associação dos Estudantes preparou uma 
receção fora da caixa! Não percas as surpresas que a 
Semana do Caloiro te trará de 6 a 9 de outubro, incluindo 
um Sunset e três dias de muita música! Guarda a tarde do 
dia 16 de outubro para assistires à livestream de Receção 
aos novos Estudantes, onde terás a oportunidade de ver 
em primeira mão o espírito FCTense através dos vídeos que 
os teus colegas mais velhos prepararam para ti. E porque a 
vida académica não é só festa, trazemos também o Estudar 
Bem Melhor, em outubro, onde receberás dicas de como 
organizares melhor o teu estudo, de forma a torná-lo muito 
mais produtivo. Visita o site e fica atento às redes sociais da 
AEFCT para saber mais!

mailto:sosestudante@ae.fct.unl.pt
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Para mais informações…
Não te esqueças que a tua Associação também preparou 
um guia para ti com todas as informações que poderás 
vir a precisar nesta tua nova etapa! Consulta-o em ae.fct.
unl.pt/guia-do-caloiro.
Lembra-te que quando precisares de algo, podes entrar 
em contato connosco a qualquer momento, via e-mail ou 
através das nossas redes sociais!

• E-mail: info@ae.fct.unl.pt
• Página de Facebook da AEFCT (@AEFCT);
• Página de Instagram da AEFCT (@aefct);
• Página de Instagram do Desporto da AEFCT
 (@desportoaefct);
• LinkedIn (www.linkedin.com/company/aefct-unl)
• Canal de Youtube - AEFCT TV (bit.ly/aefcttv);
• Website da AEFCT (www.ae.fct.unl.pt).

https://www.youtube.com/watch?v=q7BjP4GBkh4
https://www.youtube.com/watch?v=q7BjP4GBkh4
mailto:info@ae.fct.unl.pt
http://www.linkedin.com/company/aefct-unl
http://bit.ly/aefcttv
http://www.ae.fct.unl.pt
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Conselho de Praxe
Caro Estudante,
Antes de mais, bem-vindo!

Nós somos o Conselho de Praxe da FCT/NOVA.
Somos uma entidade que visa fomentar as Tradições 
Académicas e ensinar, de forma pacífica e sempre que 
possível, as Tradições da Praxe que existem na nossa 
faculdade.
Se tiveres curiosidade em conhecer melhor a Comunidade 
Praxante e o Espírito Académico que se vive na FCT, 
poderás consultar as nossas redes sociais: Facebook, 
Instagram e o website do Conselho de Praxe.
De modo a descobrires melhor as tradições da nossa 
faculdade e do teu curso, poderás ainda aceder ao 
seguinte link, onde poderás conhecer melhor a tua 
Comissão de Praxe.
Quaisquer dúvidas que tenhas, estaremos disponíveis 
para as esclarecer.

Saudações Académicas,
O Conselho de Praxe
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anTUNiA
A anTUNiA - Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, conta já com quase 28 anos de existência 
e possui uma forte tradição musical no universo das 
tunas, apostando na mudança do seu estilo musical, ao 
enveredar por caminhos inovadores.
Se gostas de música e pretendes vivenciar ao máximo 
o espírito académico da FCT, vem assistir aos nossos 
ensaios, terças e quintas-feiras, às 21h00, e junta-te à 
anTUNiA!
Passa pelas nossas redes sociais para saberes mais sobre 
nós:
• E-mail: antunia@campus.fct.unl.pt
• Website: antunia.fct.unl.pt/
• Facebook: @anTUNiA
• Instagram: @antuniafct
• Spotify: open.spotify.com/artist/4C4TQqkabk96DgJ5J8KDZX
• Apple Music: music.apple.com/pt/artist/antunia/195783637
• YouTube: youtube.com/c/anTUNiAFCTUNL

mailto:antunia@campus.fct.unl.pt
http://antunia.fct.unl.pt/
http://open.spotify.com/artist/4C4TQqkabk96DgJ5J8KDZX
http://music.apple.com/pt/artist/antunia/195783637
http://youtube.com/c/anTUNiAFCTUNL
https://www.youtube.com/watch?v=zK30HvWw_oo
https://www.youtube.com/watch?v=zK30HvWw_oo
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TunaMaria
A TunaMaria, Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, nasceu no 
ano de 1994 com o intuito de incutir o verdadeiro espírito
académico através da música, fomentando um vínculo de 
amizade e companheirismo entre os seus elementos na 
sua passagem pela faculdade.
Ao longo destes vinte e sete anos, a TunaMaria procurou 
trabalhar cada vez mais para inovar e evoluir a todos os 
níveis trazendo sempre o nome da cidade de Almada e da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa (FCT/NOVA) no coração, honrando-os em todos 
os cantos e recantos do país. 
• E-mail: tunamaria@campus.fct.unl.pt
• Facebook: https://www.facebook.com/TunaMariaFCTUNL
• Spotify: https://open.spotify.com/artist/5Ym5wSILH3kZRG7v7K4JOA
• Youtube: https://www.youtube.com/user/tunamariafctunl
• Instagram: https://www.instagram.com/tunamaria_fctunl/

mailto:tunamaria@campus.fct.unl.pt
https://www.facebook.com/TunaMariaFCTUNL
https://open.spotify.com/artist/5Ym5wSILH3kZRG7v7K4JOA
https://www.youtube.com/user/tunamariafctunl
https://www.instagram.com/tunamaria_fctunl/
https://www.youtube.com/watch?v=3Zobd5u8QD0
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