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Breve apresentação (da instituição)

2www.cplp.org

❖ A Universidade Católica Portuguesa, fundada em 1967, é uma universidade 
de matriz humanista focada na produção de investigação transformadora 
e na formação de cidadãos e profissionais educados e competentes, 
capazes de antecipar e liderar as transformações do futuro, afirmando a 
sua ambição sem descurar a responsabilidade social de trabalhar para o 
bem comum.

❖ Ao longo dos últimos 50 anos, a UCP desenvolveu uma estratégia de ensino 
e investigação marcada pela exigência e de lastro internacional, inspirada 
na tradição matricial das universidades católicas. A força de uma 
universidade observa-se na qualidade dos seus alumni. Entre aqueles que 
se formaram na UCP conta-se um Prémio Nobel, líderes empresariais e 
políticos destacados, cientistas de renome, membros da liderança da Igreja, 
artistas e empreendedores sociais. 



Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

❖ … Faculdade de Medicina 

Início do Mestrado Integrado em Medicina, enquadrado na parceria 
estabelecida entre a UCP, a Universidade de Maastricht e o grupo Luz Saúde

❖ … Projeto “TRAINING4RESILIENCE: Training for resilience – a value for the 
future”

Candidatura da UCP ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na 
Componente 6. Qualificações e Competências, Programa Impulso Jovens STEAM 
e Programa Impulso Adultos 

❖ … Educar para a Sustentabilidade

Processo de institucionalização da metodologia Aprendizagem-Serviço - projeto 
CApS: Inovação e Responsabilidade Social- que mobiliza unidades da 
universidade em todos os campi
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Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso
❖… Disciplinas ODS

Iniciativa estratégica e inovadora, oferecendo unidades curriculares focadas no 
estudo e compreensão dos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

❖… Programa pós-doutoral Desenvolvimento Humano Integral

Com o apoio da Porticus, lançada a primeira edição; sete bolsas para jovens 
investigadores, doutorados em todas as áreas do conhecimento, inspirados pelo 
desejo de mudar a forma como se olha a pobreza, a desigualdade e o 
desenvolvimento

❖… Plataforma Ciência-UCP

Em fevereiro de 2020, desenvolvimento de ferramenta, de dimensão nacional, 
que agrega de forma sistemática a informação referente à investigação da UCP
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Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

❖… Plano de Proteção e Cuidado

Compromisso de prevenir, detetar e atuar contra qualquer forma de violência, 
especialmente em relação a menores e a adultos em situações vulneráveis

… Consórcio PróCultura+

A UCP é parceira no Consórcio PróCultura+, coordenado pela AULP – Associação 
de Universidades de Língua Portuguesa, integrando a candidatura para 
acreditação Erasmus de consórcios de mobilidade no âmbito do Ensino Superior. 

❖… The Newman Benchmark Framework on Social Responsibility

Participação da universidade no The Newman Benchmark Framework on Social 
Responsibility, da FIUC, também na primeira edição
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Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖Acompanhar e participar nas grandes dinâmicas da educação 
superior e da investigação científica dos países de língua 
portuguesa

❖Identificar oportunidades para lançar parcerias de investigação 
científica e de educação no ensino superior

❖Enquanto instituição da comunidade mundial de língua 
portuguesa, contribuir para que esta mesma comunidade ganhe 
influencia e projecção crescente no quadro global

❖….
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