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PLANO ESTRATÉGICO DA FT

1. Introdução e enquadramento
Criada pela Conferência Episcopal Portuguesa em 1968, a Faculdade de
Teologia (FT) é a primeira unidade de ensino da Universidade Católica
Portuguesa (UCP), em Lisboa, tendo iniciado a lecionação do curso de
Teologia a 4 de Novembro desse mesmo ano. Em 1971, mediante o
Decreto Ampla cum sedes, nº 1261/71, de 1 de outubro, a Congregação
para a Educação Católica erigiu canonicamente a Faculdade, habilitando-a
a conceder graus canónicos em Teologia. Fazendo parte da Universidade
Católica, que fora reconhecida pelo Ministério da Educação Nacional
(Decreto-Lei nº 307/71, de 15 de julho), a Faculdade goza da dupla
valência dos seus graus: canónica e civil.
Com o desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa, e tendo
em conta o significado do ensino da teologia nos seus Centros Regionais,
em 1987, a Faculdade de Teologia estendeu-se também a Braga e ao Porto,
mediante a incorporação das instituições de ensino de teologia já existentes
nessas cidades: O Instituto Superior de Teologia de Braga, já afiliado à
Faculdade desde 1977 (Decreto Sacra Congregatio da Congregação da
Educação Católica, nº 1152/72/6, de 2 de setembro) e o Instituto de
Ciências Humanas e Teológicas – Seminário Maior da Diocese do Porto.
Esta nova estrutura, que conferiu à Faculdade de Teologia - no âmbito da
Universidade Católica Portuguesa - uma presença nacional, foi aprovada
pela Congregação para a Educação Católica (Prot. N. 337/86, da
Congregatio de Institucione Catholica, de 13 de novembro) e consagrada
nos Estatutos da Faculdade de Teologia, aprovados pelo Prot. N.
766/79/21, de 14 de novembro. Com a reformulação dos Estatutos da
Universidade Católica Portuguesa, a Congregação aprovou, pelo Prot. N.
766/79/28, de 6 de março de 1996, a versão final dos Estatutos da FT.
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Neste contexto, a estrutura da Faculdade, os seus programas formativos,
o seu corpo docente, os critérios de admissão e de avaliação, seguem as
exigências canónicas nos termos da Constituição Apostólica Sapientia
Christiana, a legislação do Governo para o ensino superior em Portugal,
bem como as determinações da Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES).
Em 2006, na sequência do denominado Processo de Bolonha, a
Faculdade adaptou a estrutura curricular dos seus cursos, integrando-se
assim no amplo espaço europeu do ensino superior que fora criado pelo
Protocolo de Bolonha de que a Santa Sé é também signatária.
Tendo presente este enquadramento histórico, contextualizado no
âmbito da estrutura nacional da UCP, as implicações de caráter científico
que decorrem da validade civil dos Graus Canónicos atribuídos pela
Faculdade e também o desejo expresso da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP) no que diz respeito à unidade da Faculdade na sua atual
estrutura (Sede e Núcleos nos Centros Regionais da UCP), a pedido da
Congregação para a Educação Católica e do Magno Chanceler, elaboramos
e apresentamos este Plano Estratégico que, após aprovação pelos órgãos de
governo da UCP e pela CEP, será enviado à Congregação.

2. Linhas orientadoras do Plano Estratégico
Enquadrado no Projeto da Universidade Católica Portuguesa, o Plano
Estratégico da FT para o período de 2015-2020 contempla várias vertentes,
tanto numa perspetiva interna – a Faculdade no seu todo, Sede e Núcleos
dos Centros Regionais – como na sua vertente externa – Igreja em Portugal
e Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), e
Instituições de Ensino Superior nacionais e estrangeiras, privilegiando as
seguintes linhas orientadoras:
 A relevância da pessoa enquanto centro da ação salvadora de Deus e
agente da dinâmica pastoral da Igreja;
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 Empenho e compromisso no aprofundamento do diálogo entre fé e
cultura, contribuindo para reforçar a afirmação do pensamento
teológico no espaço público;
 Abertura ao mundo com dimensão missionária;
 Internacionalização, de modo a consolidar a presença da Faculdade
no contexto das Instituições de ensino da Teologia;
 Complementaridade entre docência, investigação e apoio às
dinâmicas da ação pastoral das Comunidades cristãs e serviço à
sociedade.
Com este Plano Estratégico, a Faculdade de Teologia, como
instituição que se pauta pelos parâmetros do governo de Portugal, pela
regulamentação canónica, com os seus cursos acreditados pela A3ES,
deseja contribuir para a melhoria do ensino da Teologia em Portugal e
desenvolver a sua investigação de acordo com critérios internacionais,
nomeadamente aqueles que são propostos pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, de modo a melhor servir a sociedade, contribuindo para o
aprofundamento do diálogo entre a Fé e a Cultura contemporânea.

Diretrizes do Plano Estratégico 2015-2020
1. Plano interno da Faculdade
Em ordem a reforçar a unidade da sua Estrutura e a
complementaridade de todos os Centros (Lisboa, Braga e Porto), a
Faculdade empenha-se na prossecução dos objetivos seguintes:
 Reforçar e qualificar o seu Corpo Docente, nos termos da Sapientia
Christiana, de forma a poder oferecer um ensino de qualidade, assim
como um aprofundamento da investigação, na área do saber
teológico;
 Implementar em cada um dos Centros da Faculdade áreas de estudo e
ciclos de especialização, designadamente ao nível dos 2º e 3º graus,
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de modo a contribuir para uma maior complementaridade entre os
Centros e reforçar a presença da Faculdade junto da Igreja Local;
 Reestruturar a investigação em Teologia e Ciências da Religião, de
modo a consolidar a docência e a enquadrar todo o Corpo Docente e
Investigadores da Faculdade;


Criar o Instituto de Estudos da Religião que possa facilitar a
colaboração com outras unidades da UCP e outras Instituições
externas;

 Constituir um Conselho Estratégico, formado por Membros ligados
às Instituições da Igreja e da Sociedade Civil, em ordem a propor e
apoiar novas iniciativas a desenvolver pela Faculdade de Teologia;
 Colaborar com as Instituições da Igreja local, designadamente com o
Santuário de Fátima, de forma a contribuir para a melhoria dos
serviços pastorais prestados pelas mesmas instituições;
 Participar em iniciativas conjuntas da UCP, designadamente na
lecionação de um “Liberal Arts Curriculum”, de modo a reforçar a
dimensão católica e internacional da Faculdade e da Universidade;
 Desenvolver uma estratégia de comunicação que mostre a relevância
dos estudos teológicos para outros percursos profissionais e também
para a compreensão da identidade cultural do país.

2. No contexto da Universidade Católica Portuguesa
A Faculdade de Teologia tem por missão contribuir para o reforço da
identidade específica da Universidade Católica Portuguesa, realçando os
valores que fundamentam o seu projeto. Neste contexto, a Faculdade
envidará os seus esforços para:
 Estabelecer parcerias com outras Unidades académicas da UCP, em
ordem à implementação de projetos conjuntos;
 Lecionar cursos em regime de Joint Degree, em áreas afins ao saber
teológico;

4

Universidade Católica Portuguesa 2015

 Organizar Seminários, Simpósios, Jornadas e Conferências temáticas
de mútuo interesse;
 Criar uma Comissão no âmbito da Faculdade, em ordem à
preparação das celebrações do Quinquagésimo Aniversário da
Universidade Católica Portuguesa.

3. Serviço à Igreja e a colaboração com a CEP e a CIRP
Um dos primeiros objetivos da Faculdade de Teologia é o serviço à
Igreja, designadamente na preparação de candidatos às Ordens Sacras, à
Vida Religiosa e aos diversos ministérios e serviços pastorais. Neste
sentido, a Faculdade deve constituir um lugar de discernimento na ajuda a
prestar à Conferência Episcopal Portuguesa, à Conferência dos Institutos
Religiosos de Portugal (CIRP) e às Instituições de Solidariedade Social da
Igreja. Neste domínio, a Faculdade compromete-se a:
 Reforçar a sua presença no contexto da Igreja em Portugal, em
colaboração com a Conferência Episcopal Portuguesa e as Dioceses,
apoiando iniciativas locais e disponibilizando recursos humanos para
projetos de ação pastoral;
 Colaborar com as Dioceses nos planos de formação dos seus agentes
pastorais, designadamente na habilitação académica, científica e
pedagógica dos mesmos, privilegiando designadamente a área da
‘Educação Moral e Religiosa Católica’, tanto na investigação como
na formação pós-graduada;
 Desenvolver iniciativas conjuntas com as Congregações e Ordens
Religiosas (no âmbito da CIRP);
 Proporcionar, através de projetos de investigação, apoios aos
Secretariados Nacionais e Diocesanos em ordem ao
acompanhamento e avaliação dos respetivos planos de atividades.
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4. Internacionalização e cooperação com outras Instituições de
Teologia
Inserida no amplo espaço europeu de ensino superior, decorrente da
adequação dos seus cursos ao Processo de Bolonha, com a acreditação e
avaliação dos seus ciclos de estudos, a Faculdade de Teologia propõe-se:
 Estabelecer protocolos e parcerias académicas com Faculdades
estrangeiros, em ordem à permuta de docentes e alunos e à
habilitação académica de docentes do quadro;
 Desenvolver projetos conjuntos de investigação com outras
instituições científicas mediante a colaboração em rede dos
respetivos docentes;
 Intensificar a colaboração com a Faculdade de Estudos da Religião
da USJ (Macau), de forma a estreitar a relação de parceria entre a
UCP e esta Universidade.

5. Cooperação com as Igrejas dos Países dos PALOP
O serviço da evangelização constitui o grande feito da Igreja
portuguesa ao longo da sua história, contribuindo, de forma muito
expressiva, para a identidade dos Países de Expressão Oficial Portuguesa.
Nos últimos anos, a Faculdade tem acolhido muitos alunos provenientes
destes países, sinal muito significativo de que as raízes cristãs das Dioceses
desses países perpetuam esta matriz da Igreja-Mãe. Neste contexto, a
Faculdade de Teologia propõe-se, em colaboração com a Conferência
Episcopal Portuguesa, alargar e intensificar a sua colaboração com as
Igrejas dos PALOP, procurando dar continuidade àquilo que foi a epopeia
missionária da Igreja portuguesa. Neste contexto, a Faculdade de Teologia
propõe as seguintes linhas de cooperação com as Dioceses dos PALOP:
 Acolher alunos dos países de expressão portuguesa em ordem à
frequência dos ciclos de estudo e obtenção dos diversos graus que a
Faculdade confere e, ao mesmo tempo, colaborar com as respetivas
Dioceses na formação teológica e pastoral dos seus membros;
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 Estabelecer protocolos de colaboração com Faculdades de Teologia e
de Estudos da Religião do Brasil e outros países, de forma a criar um
amplo espaço de docência e de investigação no espaço lusófono;
 Colaborar na obtenção de apoios para alunos das Dioceses dos
PALOP, designadamente candidatos aos 2º e 3º ciclos de estudos;
 Firmar acordos em ordem à formação dos agentes da ação pastoral,
recorrendo à utilização de novas tecnologias, nomeadamente em
regime de eLearning e/ou bLearning;
 Cooperar com as Dioceses em ordem ao ‘Upgrade’ das suas
Instituições de formação, incluindo o processo de Filiação de
Seminários, em ordem à atribuição de graus canónicos;
 Intensificar a cooperação com as Universidades Católicas dos Países
Lusófonos, designadamente no caso da existência de Faculdades de
Teologia, mormente na permuta de Docentes.

Lisboa, 15.04.2015

Direção da Faculdade de Teologia
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FACULDADE DE TEOLOGIA
OFERTA FORMATIVA

LISBOA - BRAGA – PORTO
Mestrado Integrado em Teologia
Licenciatura em Ciências Religiosas
Mestrados em Ciências Religiosas
Mestrados em Estudos da Religião
Doutoramento em Teologia
Programa Interuniversitário de Doutoramento em História: Mudança e Continuidade
num Mundo Global
FORMAÇÃO CONTÍNUA E EXTRACURRICULAR
LISBOA
Síntese Catequética Avançada (eLearning)
Pensamento Social Cristão. Memória e Projeto (eLearning)
Teologia e Espiritualidade da Família
No V Centenário do Nascimento de Santa Teresa d`Ávila
Espiritualidade e Bioética
História e Cultura Bíblica
(…)
BRAGA
Pós-Graduação Direito Matrimonial Canónico
Curso Teológico-Pastoral
Introdução à Catequética
Administração Paroquial
Música Sacra
(…)
PORTO
Pós-Graduação Direito Matrimonial Canónico
Pós-Graduação em Direito Canónico Relações Igreja-Estado
Gesto, Palavra e Representação
Infoética
Espiritualidade, Património e Turismo
(…)
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