FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Conselho de Escola
Quadriénio de 2018-2022
Ata número 12

No dia 30 de janeiro de 2020, pelas 9h45, reuniu o Conselho de Escola, no Sala C.2.5 da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;
2. Aprovação das atas nº 10 e nº11 das reuniões do Conselho de Escola;
3. Discussão, votação e aprovação do Plano Estratégico da FFUL (2020-2025);
4. Discussão, votação e aprovação do Edital e Calendário relativos à eleição do Diretor da
FFUL, para o mandato 2020-2024;
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. Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal;
6. Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar;
7. Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da Silva - Prof. Auxiliar.
Estudantes
1. Mariana Santos Bento;
2. Vanessa Silva Nascimento;
3. Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota.
Trabalhadores não docentes e não investigadores
Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos, Coordenadora Área de Biblioteca e Informação.
Membros Externos:
Paulo Jorge Cleto Duarte
Estiveram presentes a Diretora e os Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico.
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Faltaram justificadamente à reunião os membros Docentes, Ana Paula Mecheiro de Almeida
Martins Silvestre Correia e Bruno Miguel Nogueira Sepodes e o membro externo, Dr. João
Pedro Almeida Lopes, por razões de trabalho.
Antes da ordem de trabalhos o Presidente, Prof. Rogério Gaspar deu as boas vindas ao novo
membro do Conselho de Escola, o estudante Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota que
substituiu o estudante Luís Paulo Antunes da Silva que terminou o MICF e da desistência da
estudante 1ª suplente, Mariana Miranda Oliveira da Costa.
1. Aprovação da Ordem de Trabalhos
Submetida à votação a proposta de Ordem de Trabalhos foi aprovada por unanimidade dos
presentes
2. Aprovação das atas nº 10 e nº11 das reuniões do Conselho de Escola;
Submetidas à votação as atas 10 e 11 anteriormente circuladas foram aprovadas com 10 votos a
favor e uma abstenção do estudante Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota.
3. Discussão, votação e aprovação do Plano Estratégico da FFUL (2020-2025)
O Presidente do Conselho de Escola, Prof. Rogério Gaspar propôs uma alteração ao Plano
Estratégico. O ponto 1 passa a designar-se “Prefácio” e os seguintes sobem um ponto passando
o ponto 2 para 1, o 3 para 2 e o 4 para 3:
Prefácio;
1- Eixos Estratégicos;
2- Objetivos Estratégicos;
3- Implementação e Monitorização.
Colocada à votação após discussão, a alteração foi aprovada por unanimidade.
Considerando os pareceres e propostas de alteração apresentados pelo Conselho Científico,
Conselho Pedagógico e a AEFFUL sobre a proposta do Plano Estratégico de 19 de Dezembro, o
documento foi analisado na especialidade nos pontos onde foram apresentadas propostas de
alteração.
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No objetivo 1.1: Renovar a formação dos futuros farmacêuticos foram apresentadas três
propostas:
- Do Conselho Científico acrescentar o objectivo “Reforçar o papel fundamental dos
farmacêuticos na garantia de segurança e na utilização racional do medicamento”. Colocada
à votação após discussão, a alteração foi aprovada por unanimidade;
- Do Conselho Pedagógico substituir “Avaliar o papel da investigação na educação e formação
dos estudantes” por “Fomentar o envolvimento dos estudantes na investigação como parte
relevante da sua formação científica e profissional”. Colocada à votação após discussão, a
alteração foi aprovada com 10 votos a favor e um contra do Professor Jorge Vítor;
- Da AEFFUL adicionar o objetivo “Apostar na diversificação da oferta relativa aos Estágios
Curriculares, permitindo desta forma aos estudantes, farmacêuticos do futuro, terem
oportunidade de estagiar em áreas como por exemplo a Indústria ou a Distribuição
Farmacêutica”. Colocada à discussão, a proposta foi alterada para “Apostar na diversificação
da oferta relativa aos Estágios Curriculares, permitindo desta forma aos estudantes,
farmacêuticos do futuro, terem oportunidade de estagiar em outras áreas de exercício
profissional”. Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.
No objetivo 1.2. Renovar a Formação em programas pós-graduados foram apresentadas
duas propostas:
- Do Conselho Científico separar o objetivo “Integrar novas tecnologias de aprendizagem e
outros métodos pedagógicos inovadores no Curriculum que possam permitir o ensino à
distância, no país e no estrangeiro”, em dois objetivos “Integrar novas tecnologias de
aprendizagem e outros métodos pedagógicos inovadores no Curriculum” e “Desenvolver
metodologias que possam permitir o ensino à distância, no País ou no estrangeiro”. Colocada
à votação após discussão, a alteração foi aprovada por unanimidade;
- Da AEFFUL, adicionar o objetivo “Maior divulgação dos programas de Doutoramento
oferecidos pela Faculdade, tanto a nível nacional como a nível internacional”. Colocada à
votação após discussão, a adição foi aprovada por unanimidade.
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No objetivo 1.3. Integrar o desenvolvimento profissional e planeamento de carreira na
cultura da FFUL para apoiar tanto os estudantes de pré-graduação como os de pósgraduação, foi colocada uma questão e apresentada uma proposta:
- A AEFFUL perguntou quem disponibiliza os dados dos indicadores de desempenho. O
Director da Escola é quem tem a capacidade e responsabilidade de o fazer.
- O Conselho Pedagógico propôs alterar o indicador “Atingir o objetivo de ter pelo menos 75%
dos estudantes convictos de que o aconselhamento e tutoria da FFUL contribui para alcançar
o seu potencial completo de desenvolvimento” para “Atingir o objetivo de ter pelo menos 75%
dos estudantes satisfeitos com a contribuição para o seu desenvolvimento profissional e
pessoal através de aconselhamento e tutoria da FFUL e das suas experiências cocurriculares”.
Colocada à votação após discussão, a alteração foi aprovada por unanimidade.
No objetivo 1.4. Criar um ambiente que ..., só foi apresentada uma proposta de alteração do
Conselho Pedagógico nos indicadotres de desempenho: alterar “Utilização da plataforma de elearning atual (moodle) ou plataforma que a venha a substituir, em processos de ensino
inovadores, “full e-learning”, “b-learning” ouflipped-class model” em 100% das disciplinas
do MICF e dos mestrados de 2º Ciclo”, para “Utilização da plataforma de e-learning atual
(moodle) ou plataforma que a venha a substituir, em processos de ensino inovadores (“full elearning”, “b-learning” ouflipped-class model”, entre outros) na maioria das unidades
curriculares do MICF e dos mestrados de 2º Ciclo. Colocada à discussão, a proposta foi
alterada para “Atingir um indicador de satisfação de 85% entre os estudantes quanto à
contribuição dos processos de ensino inovador nas unidades curriculares do MICF e dos
mestrados de 2º Ciclo”. Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.

No objetivo 2.1. Posicionar a FFUL para se colocar ao nível nacional e internacional na
primeira linha das instituições que conduzem investigação com impacto significativo,
especificamente nos sistemas de Saúde e também na Sociedade em geral, o Conselho
Científico propôs a inserção de “bioinformática” no primeiro ponto.
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Após discussão a proposta foi submetida a votação, tendo sido rejeitada com 7 votos contra 5
abstenções.
No objetivo 3.1. Promover a geração de valor para a Sociedade o Conselho Científico
apresentou quatro propostas para inserção de novos objectivos:
- “A FFUL deve promover a colaboração com a academia e as entidades relacionadas com a
profissão farmacêutica no que respeita aos países de língua portuguesa;
- A FFUL deve promover a internacionalização dos ambientes de formação, designadamente
a formação de estudantes de países de língua portuguesa ou oriundos da comunidade
emigrante;
- A FFUL deve reforçar o seu posicionamento dentro da Universidade, contribuindo para a
formação de alunos de outras escolas;
- A FFUL deve estimular a formação ao longo da vida e a educação não formal.
Após discussão, foi decidido alterar a redacção da primeira proposta para “A FFUL deve
promover a colaboração com a academia e as entidades relacionadas com a profissão
farmacêutica no que respeita aos países de língua portuguesa, Europa e América Latina”.
Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade. Os outros três pontos, não sofreram
alterações durante a discussão e foram aprovados por unanimidade, com a indicação que o
último ponto deverá ficar em último lugar.
No objetivo 3.2. Promover o papel essencial da colaboração com a pessoa, portadora ou
não de doença, houve uma proposta do Conselho Científico de alteração do objetivo para
“Promover o alinhamento da organização, e da sua intervenção na Sociedade, de acordo com
as prioridades estratégicas do Plano Nacional de Saúde, do Health Cluster Portugal, da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, do Conselho da Europa, da União Europeia e
da Organização Mundial de Saúde”.
Após discussão a proposta foi submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.
No objetivo 4.2 Sustentabilidade, foi apresentada uma proposta da AEFFUL para alterar o
título do objectivo para “Sustentabilidade Financeira”.
Após discussão a proposta foi submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.
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No objetivo 4.3. Infraestruturas, a AEFFUL propôs a introdução de dois novos pontos:
“Melhorar as condições de estudo, ampliando os espaços de trabalho, promovendo o acesso a
novas tecnologias, a fim de responder às necessidades dos estudantes de todos os ciclos” e
“Melhoria das condições de acesso e circulação dos estudantes com necessidades educativas
especiais”.
Após discussão a proposta foi submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.
No objetivo 5.1: Promover um ambiente adequado a uma Faculdade com necessidades de
atualização e promoção dos seus quadros, de forma planificada e previsível, o Conselho
Científico propôs a inserção de dois novos pontos: “A FFUL deverá fomentar a atividade dos
seus docentes nas áreas pedagógica e científica, bem como na dos serviços à comunidade”
e “Deverá ser incentivada a interação entre pessoas dentro da comunidade da FFUL, criando
sinergias que facilitem a implementação do plano estratégico”.
Após discussão a proposta foi submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade a
inclusão do primeiro ponto e rejeitado por unanimidade o segundo ponto.
Verificou-se a existência de uma gralha no texto do primeiro ponto do objetivo 5.2. Avaliação
de desempenho. O texto correcto é o que foi aprovado no Conselho de Escola de 19 de
dezembro de 2019, constante da ata 11 e que deverá passar a ser “A avaliação de desempenho
deve promover um ambiente institucional de grande abertura à Sociedade, realçando a
importância do mérito no desempenho de quaisquer funções”.
Não havendo mais propostas de alteração o documento Plano Estratégico foi colocada à
votação final global, tendo sido aprovado por unanimidade, estando anexo à presente acta,
anexo 1.
O Presidente do Conselho de Escola colocou à consideração que tipo de divulgação se deveria
dar ao documento. O Dr. Paulo Duarte considerou fundamental a sua divulgação pública.
Colocada à votação a sugestão do Dr. Paulo Duarte, foi aprovada por unanimidade.
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4. Discussão, votação e aprovação do Edital e Calendário relativos à eleição do Diretor da
FFUL, para o mandato 2020-2024.
O presidente apresentou a proposta de calendário, referindo que quer as audições públicas quer
a votação serão realizadas em tempo de aulas de forma a permitir a maior participação do corpo
Discente no processo da eleição do novo Director.
Sobre o edital dever-se-á colocar o e-mail do Presidente do Conselho de Escola:
presce@ff.ulisboa.pt .
As propostas do edital e do Calendário relativos à eleição do Diretor da FFUL, para o mandato
2020-2024, com alterações introduzidas, foram submetidas à votação tendo sido aprovados por
unanimidade (anexos 2 e 3)
5.Informações
O Presidente do Conselho de Escola deu a palavra à Diretora que prestou as seguintes
informações:
1 - OE2020
Após a tomada de posse do Governo, ocorrida em 26 de outubro de 2019, ainda não foi possível
aprovar o Orçamento de Estado para 2020 pelo que, nos termos da Lei do enquadramento
Orçamental, está em vigor o regime transitório de execução orçamental até à entrada em vigor
do orçamento de 2020. Durante o período transitório, a execução do orçamento das despesas
deve obedecer ao princípio da utilização por duodécimos. O orçamento carregado no portal do
Ministério das Finanças foi o inicial, pelo que a Faculdade terá grande dificuldade em assumir
outros encargos ou pagamentos que não os de pessoal. As transferências previstas da FCT
encontram-se atrasadas, provavelmente pelas razões atrás expostas, o que vai dificultar ainda
mais a gestão deste período transitório.
2 - Contabilidade de Gestão
Este ano a Universidade de Lisboa irá implementar a Contabilidade de Gestão pelo que os
registos da despesa e de receita têm que ser imputados às referidas fontes, projetos e centros de
custo e controle. Nesse sentido as dotações atribuídas aos Departamentos só podem ser gastas
nas fontes e projetos que lhes deram origem ou atribuídas, não podendo a gestão ser efetuada
com anteriormente pelo total global.
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3 - Segurança nos laboratórios
Existe um problema com as pessoas que estão nos laboratórios aos fins de semana e feriados. É
um problema da direção e dos presidentes dos Departamentos, a quem foi já circulado um
documento da direção, pois nos laboratórios só pode entrar quem tiver autorização para o efeito.
Só podem estar no laboratório os trabalhadores em funções públicas ou trabalhadores com
seguro de acidentes de trabalho ou bolseiros com seguro de acidentes pessoais ativos e alunos
cobertos pelo seguro escolar.
4 - Atrasos do novo edifício
O edifício encontra-se ligeiramente atrasado face ao planeamento, pois há problemas com as
especialidades e a Reitoria não consegue dar resposta. A Reitoria assumiu os encargos com a
revisão do projeto da AVAC e a Faculdade assumiu a revisão da especialidade da parte elétrica
e paisagística e provavelmente terá que assumir a da água e esgotos e ainda a acústica e térmica.
5 - Candidatura do novo edifício ao Portugal 2020
A Faculdade fez duas candidaturas ao Portugal 2020, cerca de 44% do novo edifício para o
Infraestrutura de Transferência de Tecnologia e ainda uma candidatura para substituir os
equipamentos dos bastidores que já ultrapassaram a vida útil dos mesmos há alguns anos.
Aguardamos pelas decisões.
Por fim a Profª Maria Henriques prestou alguns esclarecimentos sobre o processamento e
divulgação dos resultados dos inquéritos dos alunos a respeito das avaliações das Unidades
Curriculares.

Seguidamente a ata em minuta foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou às 13 horas e dela foi exarada a
presente ata que será assinada por todos os membros do Conselho de Escola presentes.
Fazem parte integrante desta ata três anexos:
1 – Plano Estratégico da FFUL (2020-2025);
2 – Edital para a eleição do Diretor da FFUL, mandato 2020-2024;
3 – Calendário para a eleição do Diretor da FFUL, mandato 2020-2024.
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_____________________________________________________________________________
(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)
_____________________________________________________________________________
(Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da Silva, Prof. Auxiliar)
_____________________________________________________________________________
(Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal)
_____________________________________________________________________________
(Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota – Estudante)
_____________________________________________________________________________
(Mariana Santos Bento – Estudante)
_____________________________________________________________________________
(Vanessa Silva Nascimento – Estudante)
_____________________________________________________________________________
(Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos – Técnica Superior)
_____________________________________________________________________________
(Paulo Jorge Cleto Duarte – Membro Externo)
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