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 FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Conselho de Escola 

Quadriénio de 2018-2022 

Ata número 16 

 
 
No dia 8 de setembro de 2020, pelas 9h00, reuniu o Conselho de Escola no  Auditório Maria 

Odette Santos Ferreira  com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Sessão pública, aberta a toda a comunidade académica da FFUL, a partir das 9h, e com 

duração não superior a duas horas, no Auditório Maria Odette Santos Ferreira, com limitação de 

números de lugares, de acordo com as normas da DGS e procedimentos anteriormente adotados 

para audição pública de candidata a Diretor: 

  

1. Informações. 

2. Apresentação do Relatório de Contas e Relatório de Atividades da FFUL em 2019; 

3. Resposta a questões colocadas pela audiência através do Presidente 

do Conselho de Escola; 

 

Sessão de trabalho só para os membros e participantes nas reuniões 

do Conselho de Escola, a partir das 11h30, através da plataforma eletrónica Microsoft Teams, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da proposta de ordem de trabalhos; 

2. Discussão do Relatório de Contas e Relatório de Atividades da FFUL em 2019; 

3. Votação do Relatório de Contas e Relatório de Atividades da FFUL em 2019; 

4. Informações e outros assuntos. 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

 

Docentes e investigadores: 

1. Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente; 

2. Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar; 

3. Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar; 
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4. Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro - Prof. Auxiliar; 

5. José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação; 

6. Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal; 

7. Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar; 

8. Maria João Monteiro dos Santos Ferreira da Silva - Prof. Auxiliar. 

Estudantes: 

1. Mariana Santos Bento; 

2. Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota. 

 

Trabalhadores não docentes e não investigadores: 

Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos, Coordenadora Área de Biblioteca e 

Informação. 

Estiveram ainda presentes a Diretora, os Presidente dos Conselhos  Científico e Pedagógico.  

 

Faltaram justificadamente à reunião os seguintes membros: 

Bruno Miguel Nogueira Sepodes- Prof. Auxiliar c/ Agregação; 

Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal; 

Vanessa Silva Nascimento;  

João Pedro Almeida Lopes 

Paulo Jorge Cleto Duarte; 

 

O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença dos membros do Conselho de Escola e 

da Comunidade Académica sendo estes também chamados a pronunciar-se através de questões 

dirigidas à Diretora da Faculdade, através do Presidente do Conselho de Escola. 

Solicitou que o ponto 1. Informações passasse para o fim, e, não havendo objecções, passou a palavra à 

Diretora da Faculdade, Profª Doutora Matilde da Fonseca e Castro dando início ao segunto ponto da 

Ordem de trabalhos. 

A Diretora da Faculdade dividiu a sua apresentação em duas partes: na primeira o “Relatório de 

Atividades de 2019” e na segunda parte a “Execução Orçamental e Patrimonial de 2019”. 

Começou por apresentar um estudo agregado tendo em conta os dados obtidos nas áreas do 

Ensino, Investigação, Serviços da Biblioteca, Recursos Humanos e Infraestruturas. Na segunda 

parte apresentou o estudo agregado tendo em conta os dados obtidos nas áreas de Análise 

Orçamental e Análise Patrimonial. 
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O documento integral consta no anexo 1. 

Refiram-se alguns elementos que apresentou na Análise Orçamental: A receita do ano de 2019 

foi de 10.134.154,13€, sendo que as principais fontes foram: OE, 60,18% do total da receita 

(6.777.953€), 25,63% de Receitas Próprias (2.887.113,02€) e de Transferências entre 

Organismos (FCT) 9,56% (1.076.746,19€). 

Realçou ainda as principais fontes da Receita Próprias: as Propinas (do MICF, outros 2ºs ciclos, 

3º ciclo e pós-graduação) que representam 63% dessa receita (1.817.664,75€), os Serviços, com 

19% (420.030,24€) e Transferências com 13% dessa receita (373.891,31€ em grande parte 

“overheads”). 

A Despesa Total foi de 11.118.769,18€, ficando assim repartido: Despesas com o Pessoal 

79,3%, (8.819.551€), Bens e Serviços 12,6%, (1.397.948€), Transferências Correntes 3,5%, 

(389.132€) e Despesas de capital 3,2%, (354.869€). 

Mostrou ainda que em 2019 o saldo foi de 1.089.706€ ligeiramente acima do de 2018, mas 

abaixo do de 2017. 

Na Análise Patrimonial apresentou o Balanço da Faculdade com o Ativo de 26.395.298€, sendo 

que o Passivo ascendia a 3.150.630€ e o Património Líquido de 23.244.668€ 

Mostrou os Gastos Operacionais e Financeiros de 11.415.627€, com realce para as Gastos com 

o Pessoal, 8.913.287€, F.S.E. 1.363.560€, Gastos de Depreciação e Amortização 620.007€, 

Transferências e Subsídios Concedidos 394.401€. 

Mostrou os Rendimentos Operacionais e Financeiros no montante de 11.335.629€ com 

destaque das Transferências e subsídios correntes de 8.470.742€, Impostos, Contribuições e 

Taxas de 2.083.904€, Prestação de serviços com 454.776€. 

Mostrou ainda o Resultado Líquido do Exercício que foi de -79.956€, representando uma 

grande recuperação face ao ano de 2018 que foi de -1.156.882€. 

Por fim apresentou os aspetos negativos e positivos ocorridos da Conta de Gerência de 2019. 

Finda a apresentação o Presidente do Conselho de Escola colocou 5 grandes questões 

relacionadas com o grau de execução das Despesas de Pessoal, a explicação dos “overheads”, a 

questão da integração dos 5 investigadores do PREVPAP e o cumprimento da respetiva Lei, o 

Impacto dos testes COVID19 que estão a ser efetuados na Faculdade e o impacto da quebra de 

atividade provocada pelo COVID 19 em 2020.  

A todas as questões a Diretora respondeu. 

Com proveniência da plateia o Presidente do Conselho de Escola recebeu duas questões que 

colocou à Diretora e que pretendia saber das razões que levaram à recuperação do deficit em 

2019 e  se a  Biblioteca não se está a transformar apenas numa sala de leitura. 
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A estas questões a Diretora respondeu. 

Seguidamente passou-se ao ponto de informações tendo a Diretora apresentado o estado atual 

do Novo Edifício de Laboratórios, realçando que a entrega se encontra atrasada, pois surgiram 

dificuldades com os projetos em obra necessitando agora de serem revistos. Foi já efetuado a 

revisão do projeto de AVAC, estando agora em causa o projeto de água e esgotos e realçou que 

o projeto do Biotério teve de ser completamente alterado pois o arquiteto que está a fazer o 

acompanhamento da obra por parte da RUL não concordou. Todas as alterações têm custos e a 

Faculdade precisa de fundos para o efeito. 

Possivelmente o edifício só será entregue em março de 2021. 

Seguiu-se uma intervenção do Prof. Rogério que realçou o papel importante que teve o Dr. 

Paulo Duarte de forma a Faculdade poder chegar a acordo com a Teixeira Duarte no diferendo 

que existia com a Faculdade relativo a um adicional das obras nos Edifício G e H que ficou por 

pagar e que durava há muitos anos. 

Foi encerrada a sessão pública, às 11 horas, tendo o Prof. Rogério relembrado aos membros do 

Conselho de Escola que a Sessão de trabalho só para os membros e participantes nas 

reuniões do Conselho de Escola, teria início às 11h30, através da plataforma eletrónica 

Microsoft Teams. 

 

Às 11h30 deu-se início a sessão de trabalho dos membros do Conselho de Escola com a 

presença dos seguintes membros: 

 

Docentes 

Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente; 

Jorge Manuel Barreto Vítor - 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. 

Estudantes: 

Mariana Santos Bento; 

Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota. 

 

Trabalhadores não docentes e não investigadores: 
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Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos, Coordenadora Área de Biblioteca e 

Informação. 

 

Membros Externos: 

Paulo Jorge Cleto Duarte; 

Faltaram justificadamente à reunião os seguintes membros: 

Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar; 

Bruno Miguel Nogueira Sepodes- Prof. Auxiliar c/ Agregação; 

Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos - Investigador Principal; 

Vanessa Silva Nascimento;  

João Pedro Almeida Lopes 

 

Estiveram ainda presentes a Diretora e os Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico. 

 

O Presidente do Conselho de Escola deu início à sessão tendo proposto a alteração da Ordem de 

trabalho para: 

1. Aprovação da proposta de ordem de trabalhos; 

2. Discussão do Relatório de Contas e Relatório de Atividades da FFUL em 2019; 

3. Votação do Relatório de Contas de 2019; 

4. Votação do Relatório de Atividades de 2019; 

5. Informações e outros assuntos. 

 

1. Aprovação da proposta de ordem de trabalhos  

Submetida à votação a Ordem de Trabalhos foi aprovada por unanimidade dos membros do 

Conselho de Escola presentes. 

2. Discussão do Relatório de Contas e Relatório de Atividades da FFUL em 2019.  

Foi levantada a questão relativamente aos alunos de cobrança duvidosa e que a Diretora 

remeteu para a página 22 do ponto da Conta de Gerência 5- Anexo às Demonstrações 

Financeiras de 2019, onde constam os valores desde o ano letivo de 2002/203 até ao ano letivo 

2016/17 e que totaliza 863.361,94€. Foi solicitada a Reitoria da Universidade de Lisboa ajuda 

no processo de notificação aos alunos devedores, situação que se encontra a decorrer e algumas 

das dívidas já se encontram atualmente prescritas por terem passado mais de 8 anos. Contudo, 
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terão que ser os alunos a indicarem a prescrição para que o mesmo deixe de constar dos 

balancetes. O processo de cobrança encontra-se atualmente em curso. 

Seguidamente o Prof. Jorge Vitor referiu que os valores pagos à empresa de segurança e 

vigilância daria para contratar 2 ou 3 guardas noturnos e ainda sobraria dotação para outras 

atividades, mas que é uma imposição superior de contratar empresas de segurança. Assim a 

gestão fica presa a um conjunto de regras que não permite liberdade de escolha e economia dos 

recursos.  

 

3. Votação do Relatório de Contas de 2019. 

Submetida à votação o Relatório de Contas foi aprovado por maioria dos membros, com 10 

votos a favor e 1 voto contra (declaração de voto em anexo). 

 

4. Votação do Relatório de Atividades de 2019; 

O Relatório de Atividades de 2019, foi aprovado por maioria dos membros com 10 votos a 

favor e 1 voto contra (declaração de voto em anexo). 

 

5. Informações e outros assuntos. 

Neste ponto a Diretora a diretora voltou a dar a informação que fez na sessão pública sobre o 

novo edifício.  

Referiu ainda que estão a ser organizadas e efetuadas um conjunto de diligências para recuperar 

o ano letivo irregular deste ano. 

Sobre a luta contra o COVID19 agradece todos os colegas da Microbiologia e do NPS que se 

organizaram e implementaram o serviço, elevando o nome da Faculdade e projetando-o na 

sociedade. 

Para finalizar agradeceu aos membros do Conselho de Escola a colaboração prestada e toda a 

crítica construtiva que teve e em especial à colaboração que lhe foi prestada pelos membros 

externos. 

Seguidamente solicitou a palavra o Dr. Paulo Duarte que agradeceu a Diretora pela gestão que 

encetou nestes 8 anos com momentos difíceis da sociedade que se repercutiram na Faculdade, 

mas que mesmo assim teimou em estar à frente da Faculdade com muito esforço pessoal e 

familiar. 

Seguidamente interveio o Presidente do Conselho de Escola agradecendo toda a colaboração 

dos membros externos da Faculdade. Lembrou ainda que a exigência colocada nos últimos dois 

anos sobre esta direção irá ser a mesma exigência para a próxima administração. 
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Terá oportunidade de agradecer a Prof. Matilde nas palavras que irá tecer na tomada de posse 

da nova Diretora que está prevista e agendada para 11 de setembro.  

Não havendo mais informações e outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 12h30 e 

dela foi exarada a presente ata que será assinada pelo Secretário e pelo Presidente. 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar) 

 

_______________________________________________________________________ 

(Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar - Prof. Catedrático e Presidente) 

_______________________________________________________________________ 

 

 


