FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Conselho de Escola
Quadriénio de 2018-2022
Ata número 7

No dia 31 de janeiro de 2018, pelas 9h30, reuniu o Conselho de Escola, no Salão Nobre da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;
2. Aprovação das atas;
3. Apresentação das sugestões de alterações, introduzidas pelo Reitor na leitura da
proposta de alteração estatutária;
4. Votação da alteração aos Estatutos da FFUL;
5. Informações.
Estiveram presentes os seguintes membros:

Docentes e investigadores
1. Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente;
2. Jorge Manuel Barreto Vitor - Prof. Auxiliar;
3. Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro, Prof. Auxiliar;
4. José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação;
5. Luís Filipe Vicente Constantino, Prof. Auxiliar.
Estudantes
1. Mariana Santos Bento;
2. Luís Paulo Antunes da Silva;
3. Vanessa Silva Nascimento.
Não Docentes e Não Investigadores
Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos – Coordenadora de Área da Biblioteca e
Informação.

Membros Externos
1.

Paulo Jorge Cleto Duarte;

2.

João Pedro Almeida Lopes.
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Faltaram justificadamente à reunião a Doutora Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins
Silvestre Correia, Prof. Auxiliar em reunião exterior na Ordem dos Farmacêuticos, o Doutor
Bruno Miguel Nogueira Sepodes, Prof. Auxiliar c/ Agregação, em reunião na Agência Europeia
de Medicamentos, Prof. Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos, Prof. Auxiliar
Convidada, por um imponderável de última hora e Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da
Silva, Prof. Auxiliar, para acompanhamento de exames e das avaliações dos alunos.
1. Aprovação da Ordem de Trabalhos
Submetida à votação a proposta de Ordem de Trabalhos foi aprovada por unanimidade dos
presentes:
1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;
2. Aprovação das atas;
3. Apresentação das sugestões de alterações, introduzidas pelo Reitor na leitura da
proposta de alteração estatutária;
4. Votação da alteração aos Estatutos da FFUL;
5. Informações.

2. Aprovação das atas
A ata nº5, de 23 de novembro de 2018, submetida à votação foi aprovada por unanimidade dos
presentes.
A ata nº6, de 14 de dezembro de 2018, submetida à votação foi aprovada por maioria dos
presentes com 5 abstenções.
3. Apresentação das sugestões de alterações, introduzidas pelo Reitor na leitura da
proposta de alteração estatutária
Foram lidos todos os artigos das sugestões e alterações introduzidas pelo Reitor na proposta de
alteração estatutária tendo as alterações sido transpostas para o documento corrido de alteração
aos Estatutos que reproduz as alterações e os estatutos por completo (ver anexo 1).
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4- Votação da alteração aos Estatutos da FFUL.
Submetida à votação a alteração aos Estatutos anteriormente referida e constante do anexo 1 foi
a mesma aprovada por unanimidade dos presentes.
5-Informações.
Neste ponto o Presidente do Conselho de Escola deu conhecimento de que participou numa
reunião com o Magnifico Reitor no passado dia 23 de janeiro, durante a qual acompanhou a
Diretora da FFUL. Os assuntos tratados referiram-se ao acréscimo da massa salarial em 2019 e
aos acréscimos de despesa resultantes do novo valor para construção novo edifício (após 2º
concurso público), das obras de manutenção urgentes do edifício H e ainda aos valores da
dívida em litígio relativa ao adicional ao valor inicial relativo à construção nos anos 90 do
século passado pela firma Teixeira Duarte do edifício H.
Em qualquer dos casos será necessário um plano integrado de sustentabilidade financeira a
apresentar pela Diretora ao Reitor. Só depois dessa discussão será necessária a intervenção do
Conselho de Escola em virtude de os pagamentos desses encargos com as manutenções e a
dívida se refletirem sobre vários orçamentos anuis a aprovar pelo atual Conselho de Escola e
ainda irem ultrapassar o mandato da atual Diretora.
O Presidente do Conselho de Escola, Prof. Rogério Gaspar, deixou claro que o Conselho de
Escola só poderá intervir depois de haver uma proposta concreta acertada entre a Diretora e o
Reitor.
A Diretora Profª Matilde Castro, prestou depois esclarecimentos detalhados sobre cada um
destes assuntos por forma a um melhor esclarecimento dos Conselheiros e a habilitá-los a
refletir sobre as eventuais opções futuras.
O Presidente do Conselho de Escola prestou ainda esclarecimentos adicionais sobre o estádio
de preparação do novo acordo de parceria entre a República Portuguesa e a União Europeia,
informando ainda os Conselheiros sobre a sua participação (entre Janeiro e Maio de 2018) em
grupo de trabalho da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale
do Tejo (CCDR-LVT) e ainda sobre o convite, que aceitou, para integrar (a título pessoal e
enquanto perito) o novo grupo de trabalho que, no mesmo âmbito, inicia trabalhos a 5 de
fevereiro próximo.
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Foi seguidamente apresentado pelo Prof. Jorge Vitor um documento com questões solicitadas à
Diretora para esclarecimento, relativas às áreas de segurança, poupança de água e eletricidade,
manutenção das juntas dilatação do edifício F, portas de emergência, lixos e a limpeza dos
arruamentos, reciclagem nos bares da FFUL, assuntos relativos ao SIADAP e ainda questões
sobre eventual alteração dos critérios de avaliação dos docentes (ver anexo 2). A resposta será
dada por escrito pela Diretora até à próxima reunião do Conselho de Escola.
Seguidamente a ata em minuta foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 11 horas e dela foi exarada a
presente ata que será assinada por todos os membros do Conselho de Escola presentes:
_______________________________________________________________________
(Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente)
_______________________________________________________________________
(Jorge Manuel Barreto Vitor - Prof. Auxiliar)
_______________________________________________________________________
(Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro, Prof. Auxiliar)
_______________________________________________________________________
(José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação)
_______________________________________________________________________
(Luís Filipe Vicente Constantino, Prof. Auxiliar)
_______________________________________________________________________
(Mariana Santos Bento, aluna)
_______________________________________________________________________
(Luís Paulo Antunes da Silva, aluno)
_______________________________________________________________________
(Vanessa Silva Nascimento, aluna)
_______________________________________________________________________
(Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos – Coordenadora de Área da Biblioteca e
Informação)
_______________________________________________________________________
(Paulo Jorge Cleto Duarte, membro externo)
_______________________________________________________________________
(João Pedro Almeida Lopes, membro externo)
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