
A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) foi criada em 
1911 na sequência da fundação nesse mesmo ano da Universidade. A 
FCUP surge na sequência de um conjunto de Escolas que na Cidade pro-
porcionaram estudos superiores, como a Aula de Náutica (estabelecida 
em 1762), a Aula de Debuxo e Desenho (que surgiu em 1779), a Acade-
mia Real de Marinha e Comércio (em 1803) e a Academia Politécnica 
(criada em 1837). Tem mantido desde a sua origem uma oferta de for-
mação de qualidade nas Ciências Exatas, Ciências Naturais e Matemá-
tica, alargando ao longo dos anos o âmbito da sua intervenção à Enge-
nharia Geográfica, à Astronomia, às Ciências de Computadores e Infor-
mática, à Bioquímica, à Arquitetura Paisagista, às Ciências do Ambiente 
e às Ciências Agrárias.

A FCUP oferece uma formação diversificada nas suas áreas de interven-
ção, com licenciaturas, mestrados e programas doutorais, projectados 
para proporcionarem uma formação compatível com as exigências ac-
tuais da sociedade nas componentes profissional e de investigação cien-
tífica, sempre ancorada na cultura e valores estruturantes desta Escola. 

Múltiplos indicadores evidenciam a qualidade da actividade de forma-
ção e de investigação da FCUP. Os detentores de graus académicos da 
FCUP revelam, nas empresas e no ensino, uma sólida formação cientí-
fica de base e uma flexibilidade mental que lhes permite adaptarem-se 
com criatividade e eficácia a novas situações profissionais, o que reco-
nhecido com ênfase pelas instituições a que se encontram vinculados. 
Na investigação, a FCUP, através das suas unidades de investigação 
sediadas ou parceiras, é considerada uma Escola de referência, sendo 
responsável por cerca de 25% das publicações científicas internacionais 
da Universidade do Porto.
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No limiar do seu segundo século de existência a FCUP projeta-se para o 
futuro tendo bem presente a responsabilidade que decorre da missão a 
que se propôs. Temos vindo a trabalhar em múltiplas frentes, procuran-
do as melhores condições para que os objectivos centrais desta Escola 
sejam conseguidos e continuamente renovados, respondendo nas suas 
áreas de intervenção às necessidades científicas, tecnológicas e cultu-
rais da comunidade.

Nesta envolvente convidámo-lo pois a conhecer-nos melhor, consultan-
do a nossa página em http://www.fc.up.pt, ou, de preferência, visitan-
do-nos na Rua Campo Alegre, 687 - 1021/1055, 4169-007 Porto.   

Mais informações em  
www.fc.up.pt 

Contactos:
Rua Campo Alegre, 687 -  
1021/1055, 4169-007 
Porto · Portugal 
Tel.: (+351) 220 402 000
imagem@fc.up.pt
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The Faculty of Sciences of the University of Porto (FCUP) was established 
in 1911, following the University foundation in that same year. The 
advent of the Republic made this progress possible, and the FCUP 
emerged supported by a tradition of schools offering higher education 
in the City, like the Aula de Náutica (established in 1762), the Aula 
de Debuxo e Desenho (established in 1779), the Academia Real de 
Marinha e Comércio (established in 1803) and the Academia Politécnica 
(established in 1837). Since its origin has offered qualified training 
in Exact and Natural Sciences and Mathematics, expanding later its 
involvement to Geographic Engineering, Astronomy, Computer Sciences 
and Informatics, Biochemistry, Landscape Architecture, Environment 
Sciences and Agrarian Sciences. 

The Faculty offers diversified science education and advanced training 
in its core areas, with undergraduate (licenciatura), masters and 
doctoral programs designed to provide for its students scientific and 
technological competences compatible with the actual requirements 
of the Society in the professional and research components, always 
anchored in the values and culture that framed the evolution of this 
School along the years. 

Several indicators show the quality of the training and research with 
origin at FCUP. The holders of Faculty degrees reveal in the companies 
and in the teaching activities a solid scientific background and a mental 
flexibility that allows them to adapt creatively and effectively to new 
professional situations, which is recognized with emphasis by the 
institutions to which they are bound. In what concerns the R&D activities, 
the FCUP, through its research units (based or with a partnership status), 
is considered a reference institution, accounting for about 25% of the 
international scientific publications at the University of Porto.

On the edge of its second century of existence the FCUP faces the future 
with the responsibility that results from its assumed mission. We have 
been working looking for the best conditions so that the central objectives 
of this School are fulfilled and continuously renewed, contributing within 
its activity domain to answer the scientific, technological and cultural 
needs of the community. 

It is on this context that we are very much pleased to invite you to know 
us better, looking at our web page at http://www.fc.up.pt, or visiting us at 
Rua Campo Alegre, 687 -  1021/1055, 4169-007 Porto

More information 
www.fc.up.pt 

Contacts:
Rua Campo Alegre, 687 -  
1021/1055, 4169-007 
Porto · Portugal 
Tel.: (+351) 220 402 000
imagem@fc.up.pt


