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 FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Conselho de Escola 

Quadriénio de 2018-2022 

Ata número 18 

 
 
No dia 2 de fevereiro de 2021, pelas 10h00, reuniu o Conselho de Escola, numa reunião mista 

presencial, no Salão Nobre, e por vídeo conferência com a aplicação “Microsoft Teams”, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

2. Aprovação das Atas das reuniões anteriores; 

3. Novos membros do Conselho de Escola; 

4. Eleição do Presidente do Conselho de Escola; 

5. Nomeação dos membros da mesa do Conselho de Escola; 

6. O Estado da Escola: esclarecimentos a prestar pela Diretora da FFUL; 

7. Informações e outros assuntos. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Docentes e investigadores: 

1. Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar; 

2. Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar c/Agregação; 

3. Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro - Prof. Auxiliar c/ Agregação; 

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

5. Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos – Prof. Auxiliar; 

6. Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar; 

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

8. Helder Dias Mota Filipe, Prof. Associado. 

Estudantes: 

1. Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota;  

2. Inês Alexandra de Sá Martins; 

3. Inês Fiúza Poças. 

 

Trabalhadores não docentes e não investigadores: 

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

Informação. 
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Membros Externos: 

Paulo Jorge Cleto Duarte e Vice-Presidente 

João Pedro Almeida Lopes. 

Estiveram ainda presentes a Diretora e a Presidente do Conselho Pedagógico.  

 

Faltou à reunião o membro Docente, Bruno Miguel Nogueira Sepodes - Prof. Auxiliar c/ 

Agregação por se encontrar doente. 

  

Antes da ordem de trabalhos o Vice-Presidente da Mesa do Conselho de Escola que convocou a 

reunião e presidiu aos trabalhos, Dr. Paulo Jorge Cleto Duarte agradeceu a todos por estarem 

nesta reunião, uns presentes pessoalmente no Salão Nobre e outros por vídeo conferência, 

noutras salas e gabinetes da Faculdade, devido ao confinamento obrigatório do estado de 

emergência provocado pelo COVID19. A eleição do Presidente do Conselho de Escola será 

feita por votação em urna e será presencial. 

 

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos 

Colocada à votação foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Aprovação das Atas das reuniões anteriores 

As Atas 16 e 17 das reuniões anteriores foram aprovadas por unanimidade. 

 

3. Novos membros do Conselho de Escola 

O Dr. Paulo Duarte, passou a palavra ao Prof. Jorge Vítor e este informou o Conselho dos 

novos membros a saber, o Prof. Helder Dias da Mota Filipe, que substitui o Prof. Rogério 

Gaspar que foi ocupar um cargo na Organização Mundial da Saúde e as estudantes Inês 

Alexandra de Sá Martins e Inês Fiúza Poças que substituíram Mariana Bento e Vanessa 

Nascimento pois, ao concluírem o curso, perderam a qualidade de membros do Conselho de 

escola. Os três novos membros já foram empossados pelo Reitor, estando os respetivos termos 

de posse arquivados. 

 

4. Eleição do Presidente do Conselho de Escola 

O Dr. Paulo Duarte solicitou ao Prof. Jorge Vítor que dirigisse a reunião neste ponto da Ordem 

de Trabalhos pois é candidato. 
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De acordo com o nº 1, do artigo 18.º e com as alíneas a) e d) do nº1 do artigo 20.º do Estatuto 

da FFUL, publicado Diário da República, 2.ª série — N.º 127 — 5 de julho de 2019, podem ser 

candidatos a Presidente do Concelho de Escola os docentes e investigadores doutorados e os 

membros externos. 

 

O Prof. Jorge Vítor agradeceu ao Dr. Paulo Cleto, único candidato, a disponibilidade para 

assumir a liderança do CE e deu a palavra aos Conselheiros que se quisessem pronunciar. 

 

Os Conselheiros Luís Constantino, Paula Leandro, Hélder Filipe, Isabel Campos e Inês Poças 

agradeceram ao Dr. Paulo Duarte e manifestaram apoio, tendo Inês Poças perguntado ao 

candidato se não havia conflito de interesses. 

 

O candidato respondeu “nenhum conflito”. Acrescentou “o único conflito de interesses que 

poderá existir será emocional”. 

 

Por fim a Diretora pediu a palavra para recordar que o Conselho Geral da Universidade também 

é presidido por um membro externo, a Dr. Leonor Beleza, e que agradecia e saudava a 

candidatura do Dr. Paulo Duarte. 

 

Procedeu-se de seguida à votação, tendo-se dado tempo para que os Conselheiros que estavam 

fora do Salão Nobre chegassem para votar. A Professora Paula Martins ausentou-se assim que 

votou, pois tinha um seminário na Escola Nacional de Saúde Pública às onze horas. 

 

Nos termos do n.º1 do art.º 17.º do Regulamento Eleitoral, aprovado por Despacho nº. 

3474/2020, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 56, de 19 de março, o Presidente do 

Conselho de Escola é eleito nos termos do artº 18º dos Estatutos da FFUL, por maioria absoluta 

dos votos expressos. 

 

Feita a votação por sufrágio pessoal e secreto foram apurados seguintes resultados: 14 votos a 

favor, 0 votos brancos e 0 votos nulos. Nestes termos o Dr. Paulo Jorge Cleto Duarte foi eleito 

Presidente do Conselho de Escola por unanimidade. 

 
5. Nomeação dos membros da Mesa do Conselho de Escola 

O Presidente eleito retomou a condução dos trabalhos e nomeou para a Mesa do CE os 

seguintes Conselheiros: 
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Vice-Presidente: Jorge Manuel Barreto Vítor 

Secretário: Luís Filipe Vicente Constantino 

Vogal: Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos; 

Vogal: Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota. 

 
6. O Estado da Escola: esclarecimentos a prestar pela Diretora da FFUL  

O Presidente deu a palavra à Diretora, Prof. Doutora Maria Beatriz da Silva Lima que disse que 

estão praticamente passados cerca de 150 dias desde que tomou posse e está paulatinamente a 

tentar concretizar o plano com que foi eleita. Informou que: 

 

1. A reorganização Departamental está praticamente concluída, foram aprovados e 

homologados os regulamentos, os presidentes dos departamentos foram eleitos e tomaram posse 

no passado dia 28 de janeiro de 2021, a saber Doutora Cecília Maria Pereira Rodrigues, 

Professora Catedrática, como Presidente do Departamento de Ciências Farmacêuticas e do 

Medicamento e Doutor João Manuel Braz Gonçalves, Professor Catedrático, Presidente do 

Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias em Saúde; 

 

2. Nos Recursos Humanos já fez uma intervenção junto do Pessoal Não Docente de forma a 

estancar a saída de trabalhadores com a nomeação dos Coordenadores Intermédios, um 

Coordenador de Área e 3 Coordenadores de Núcleo e tenta agora avançar com alguns concursos 

que ficaram sem concorrentes e dois outros para substituírem as trabalhadoras em situação de 

gravidez de risco e parentalidade; 

 

3. Outra área de grande risco é a informática e será a próxima área de intervenção, com a 

abertura de concursos, pois a Faculdade não pode agora perder trabalhadores dessa área que é 

fundamental nesta fase do confinamento; 

 

4. Constatou também que há um desequilíbrio nas pirâmides dos Departamentos com falta de 

professores Catedráticos e tendo em conta que o ano de 2019/20 foi feita uma intervenção nos 

Associados, estamos agora a tentar que seja feita um ajustamento nos Catedráticos, talvez mais 

para o fim do ano. Relembrou que uma das dificuldades a nível de todos os concursos referidos 

anteriormente é que a massa salarial não pode ser aumentada mais de 3%; 

 

5. Relativamente às medidas do estado de emergência e do confinamento, tendo em conta as 

recomendações do MCTES e do Sr. Reitor, as atividades presenciais na Faculdade estão 
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limitadas ao estritamente necessário. O acesso a laboratórios e infraestruturas científicas é 

garantido para a realização de trabalhos de investigação em curso, inadiáveis, nomeadamente 

no âmbito de teses, aos testes de COVID19, os laboratórios de análises, mas com a 

responsabilização dos responsáveis dos laboratórios, dos projetos e dos Presidentes dos 

Departamentos, para que haja uma mútua confiança. Desta forma podemos ter um melhor 

controlo dos acessos à Faculdade e aos Laboratórios; 

 

6. Relativamente ao Erasmus, em 29 de janeiro, foi recebida da Reitoria da Universidade da 

Lisboa a indicação que circulámos aos alunos de que, tendo em conta o atual estado de 

emergência, bem como a evolução da pandemia na Europa, que obriga à imposição de 

quarentenas e à suspensão das atividades letivas presenciais, consideramos que parecem não 

estar reunidas as condições para a realização das atividades de mobilidades no 2.º semestre de 

2020-21, pelo que, aconselhamos os alunos, que ainda não iniciaram a mobilidade, a cancelar e 

a adiá-la para um momento mais propício, no próximo ano letivo. Não podemos proibir, mas 

desaconselhamos os alunos a iniciarem o Erasmos, nesta fase da pandemia. Contudo os 

estudantes são livres de fazer o que entenderem. O que temos de assegurar é que o 

funcionamento da Escola se faça com o cumprimento das regras de segurança. De 15 em 15 

dias fazemos o levantamento das situações existentes; 

 

7. No edifício em construção foram interrompidas as obras por questões de compatibilização 

dos vários projetos das especialidades, eletricidade, AVAC, Biotério. Estão concluídos agora e 

as obras devem recomeçar hoje, dia 2 de Fevereiro de 2021, com a reativação do estaleiro; 

 

8. Estamos a ultimar os cadernos de encargos para o mobiliário para a investigação. Contudo, 

há um problema difícil de resolver e que resulta de não haver dotações previstas no orçamento 

para o mobiliário das aulas o que obrigará, mais uma vez, a procurar financiamentos ou 

poupanças para o efeito; 

 

9. Temos cerca de 50.000€ para melhorar a infraestrutura da informática. 

 

Seguidamente houve intervenções e perguntas dos Prof. Ana Paula Leandro, José Miguel 

Pereira e do aluno Francisco Mota as quais a Diretora respondeu.  
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O Presidente fez uma intervenção sobre a forma como a Faculdade se pode preparar para 

procurar financiamentos onde ele possa existir. A constituição de uma comissão de angariação 

de fundos é assunto a estudar com urgência. 

 

7. Informações e outros assuntos. 

A propósito dos cem anos da Faculdade de Farmácia muitos têm sido aqueles que contribuíram 

de forma importante para a melhoria das condições de trabalho de Docentes e Discentes na 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Como forma de os homenagear, o Prof. 

Jorge Vítor apresentou uma proposta ao Conselho de Escola, anexo 1, no sentido de 

recomendar à Direcção a atribuição de nomes de pessoas ou instituições a salas da nossa 

Faculdade. A mesma proposta recomendava ainda a atribuição do nome do Doutor Donald 

Comb ao laboratório F227. Seguidamente fez uma breve apresentação de Donald Comb, 

incidindo especialmente na sua vertente de filantropo e mecenas. 

 

O assunto foi discutido, tendo em conta também a forma e os parâmetros como podem/devem 

ser apresentados os pedidos futuros de atribuição de nomes a salas e edifícios da Faculdade. 

Dessa discussão ficou claro que o ideal é deixar para a Direção a análise de cada proposta e que 

as propostas podem ser feitas de forma diversa, mas formal, via Conselho Científico, Conselho 

Pedagógico ou Conselho de Escola. A Direção, se assim o entender, poderá solicitar parecer a 

outros órgãos a escola. 

 

Colocada à votação, proposta apresentada pelo Prof. Jorge Vitor foi aprovada por unanimidade.  

 

A Dra. Isabel Campos pediu esclarecimentos quanto ao Sistema de Garantia de Qualidade e a 

aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Professor José Miguel informou que 

há muito tempo não é convocado para qualquer sessão de trabalho na Reitoria, tendo o Dr 

Alfredo Moita informado que a Reitoria irá brevemente recomeçar a tratar do Sistema de 

Garantia de Qualidade e que ele está a tratar de criar o Catálogo das bases de dados da 

Faculdade, para ser integrado no Catálogo Geral da Universidade. Por fim a Dra. Isabel 

Campos informou que a Biblioteca ainda não tinha sido contactada. 

 

A ata em minuta foi seguidamente lida e aprovada por unanimidade dos treze conselheiros 

presentes. Não havendo mais informações e outros assuntos a tratar, a reunião terminou às 13 

horas e dela foi exarada a presente ata que será assinada por todos os presentes na reunião. 
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_____________________________________________________________________________ 

(Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia- Prof. Auxiliar c/Agregação) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ana Paula Costa Santos Peralta Leandro - Prof. Auxiliar c/Agregação) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(José Miguel Azevedo Pereira - Prof. Auxiliar c/ Agregação) 

_____________________________________________________________________________ 

(Maria Manuel Duque Vieira Marques dos Santos – Prof. Auxiliar) 

_____________________________________________________________________________ 

(Luís Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar) 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

(Helder Dias Mota Filipe - Prof. Associado) 

______________________________________________________________________ 

(Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota) 

_____________________________________________________________________________ 

(Inês Alexandra de Sá Martins) 

_____________________________________________________________________________ 

(Inês Fiúza Poças) 

_____________________________________________________________________________ 

(Maria Isabel Marcelo Barbosa de Campos) 
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_____________________________________________________________________________ 

(João Pedro Almeida Lopes) 

_____________________________________________________________________________ 

(Paulo Jorge Cleto Duarte) 

 


