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 FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Conselho de Escola 

Quadriénio de 2018-2022 

Ata número 19 

 
 
No dia 29 de abril de 2021, reuniu o Conselho de Escola, numa reunião mista. Na primeira 

parte pelas 9h30 teve lugar uma sessão pública no Auditório Professora Maria Odette Ferreira. 

Na segunda parte, pelas 11.30, efetuou-se uma sessão deliberativa realizada no Salão Nobre. 

Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho de Escola 

 

Docentes e investigadores: 

Jorge Manuel Barreto Vítor - Prof. Auxiliar; 

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

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

José Miguel de 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; 

Rui Fernando Marques da Silva - Prof. Auxiliar; 

Estudantes: 

Francisco Almeida Sérgio Gomes Mota;  

Inês Alexandra de Sá Martins; 

 

Trabalhadores não docentes e não investigadores: 

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

Informação. 

Membros Externos: 

Paulo Jorge Cleto Duarte, Presidente 

Estiveram ainda presentes a Diretora, Profª Doutora Maria Beatriz da Silva Lima, o Presidente 

do Conselho Científico Prof. Doutor António José Leitão das Neves Almeida e a Presidente do 

Conselho Pedagógico, Prof. Doutor Maria Henriques Lourenço Ribeiro.  
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Faltaram à reunião justificadamente os seguintes membros: 

Dr. João Pedro Almeida Lopes; 

Inês Fiúza Poças. 

 

Antes da ordem de trabalhos foi referido pelo Presidente que toda a a documentação referente 

ao orçamento se encontrava na intranet da faculdade no seguinte endereço: 

http://intranetv2.ff.ul.pt/OrgaosFFULisboa/ConselhodeEscola/Documentos/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder=%2FOrgaosFFULisboa%2FConselhodeEscola%2FDocumentos%2FPlano%20d
e%20Atividades%20e%20Orçamento%20de%202021&FolderCTID=0x0120002194AC3BCC3
4DF4C9131F584894FE6A8&View={C8297603-E4A0-4B24-84C7-C93EC9379DEE} 
  
E também que o link para a reunião não presencial seria o seguinte: 
 
https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/82252621478?pwd=djEwMEVPaktmRFBSWWwvVXRSMmNjZz09 
     
 

Sessão Pública 

 

No Auditório Professora Maria Odette Ferreira, deu-se início aos trabalhos da Sessão Pública 

de apresentação e discussão do Orçamento para 2021 tendo o presidente do Conselho de 

Escola, Dr. Paulo Cleto passado a palavra à Diretora, Profª Doutora Maria Beatriz da Silva 

Lima pelas 9h35. 

A Diretora fez a apresentação do Orçamento de 2021 e respetivo Plano de Atividades através de 

uma apresentação em PowerPoint referindo, contudo que como é sabido este orçamento já está 

em execução. 

 
Do orçamento destacam-se os seguintes valores: 

 

Total Geral do orçamento é de 12.459.860€. 

As Receitas com proveniência do Orçamento Geral do Estado são de 7.581.134€, representando 

cerca de 61% do Orçamento. 

As Receitas Próprias previstas ascendem a 2.804.773€, cerca de 22% do total da receita, no 

qual se inclui 25.000€ previstos com o COVID19. 

A receita prevista com a Investigação e Desenvolvimento ascende a 2.073.953€, 

correspondendo a cerca de 17%. 

http://intranetv2.ff.ul.pt/OrgaosFFULisboa/ConselhodeEscola/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FOrgaosFFULisboa%2FConselhodeEscola%2FDocumentos%2FPlano%20de%20Atividades%20e%20Or%C3%A7amento%20de%202021&FolderCTID=0x0120002194AC3BCC34DF4C9131F584894FE6A8&View=%7bC8297603-E4A0-4B24-84C7-C93EC9379DEE%7d
http://intranetv2.ff.ul.pt/OrgaosFFULisboa/ConselhodeEscola/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FOrgaosFFULisboa%2FConselhodeEscola%2FDocumentos%2FPlano%20de%20Atividades%20e%20Or%C3%A7amento%20de%202021&FolderCTID=0x0120002194AC3BCC34DF4C9131F584894FE6A8&View=%7bC8297603-E4A0-4B24-84C7-C93EC9379DEE%7d
http://intranetv2.ff.ul.pt/OrgaosFFULisboa/ConselhodeEscola/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FOrgaosFFULisboa%2FConselhodeEscola%2FDocumentos%2FPlano%20de%20Atividades%20e%20Or%C3%A7amento%20de%202021&FolderCTID=0x0120002194AC3BCC34DF4C9131F584894FE6A8&View=%7bC8297603-E4A0-4B24-84C7-C93EC9379DEE%7d
http://intranetv2.ff.ul.pt/OrgaosFFULisboa/ConselhodeEscola/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FOrgaosFFULisboa%2FConselhodeEscola%2FDocumentos%2FPlano%20de%20Atividades%20e%20Or%C3%A7amento%20de%202021&FolderCTID=0x0120002194AC3BCC34DF4C9131F584894FE6A8&View=%7bC8297603-E4A0-4B24-84C7-C93EC9379DEE%7d
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82252621478?pwd=djEwMEVPaktmRFBSWWwvVXRSMmNjZz09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82252621478?pwd=djEwMEVPaktmRFBSWWwvVXRSMmNjZz09
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Por tipologia de Receita no Orçamento Global: 

67% com proveniência de Transferências Correntes, 8.339.304€, 14% de Transferências de 

Capital, 1.755.651€, 15% de Taxas, Multas e Outras Penalidades, 1.807.879€ e 4% de 

Prestação de Serviços, 556.026€. 

Em termos de Receitas Próprias, as principais fontes de receita são as seguintes: Aluguer de 

espaços, 245.857€, Atividades de saúde, 181.030€, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 

e Entidades Privadas, 82.915€, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria a Entidades 

públicas, 26.223€, Propinas, 1.675.885€, Taxas Diversas, 126.746€, Juros de Mora, 5.203€, 

Multas e outras penalidades, 45€, Instituições s/ fins lucrativos (FARM-ID), 394.834€, 

Transferências Correntes de Privadas, 45.000€, Juros de D.O.,  34€, e Venda Bens – 

Publicações e Impressos, 1.000€ 

 

Em termos de Despesa, as Despesas com o Pessoal representam 75%, 9.375.138€, Aquisição de 

Serviços, 12%, 1.456.143€, Aquisição de Bens Património, 2%, 262.860€, Aquisições de Bens, 

8%, 1.022.781€, Transferências Concedidas, 2%, 237.478€ e Outras Despesas, 1%, 105.460€ 

 

Foram ainda indicados algumas das principais rubricas de Despesas de Manutenção da 

Faculdade entre as quais se destacam: 

 

Limpeza – 312 000€; 

Eletricidade – 239 057€; 

Departamentos e Biblioteca - 180 000€; 

Aquisição de Serviços Infraestruturas – 102.458€; 

Vigilância – 85.532€; 

Água – 76.503€; 

Bens de desgaste rápido – 53.910€; 

Deslocações e Estadas – 47.833€. 

 

Seguidamente o Presidente do Conselho de Escola, Dr. Paulo Duarte, recebeu um conjunto de 

esclarecimentos que colocou e que a Diretora respondeu. A sessão foi dada por terminada por 

volta das 10h40m. 
 
 
Às 11h30 minutos o Presidente deu início aos trabalhos em sessão restrita tendo lido a ordem de 

trabalhos proposta,  
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1. Aprovação da Ordem de Trabalhos  

2. Aprovação da Ata da reunião anterior  

3. Informações  

4. Apresentação, discussão e votação do Orçamento para 2021 (com uma sessão Pública 

de apresentação no Auditório Profª Maria Odette Ferreira, das 9h30às 11h30 e depois 

uma sessão restrita aos membros do CE a partir das 11h30) 

5. Apresentação, discussão e votação das alterações ao Regimento do Conselho de 

Escola  

6. O Estado da Escola 

 

Passou-se de seguida aos vários pontos da ordem de trabalhos  

 

1. Aprovação da ordem de trabalhos 

A ordem de trabalhos foi aprovada por todos os membros do Conselho de Escola  

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi aprovada a ata da reunião anterior com 12 votos a favor e uma abstenção. O Prof. Doutor 

Rui Silva justificou a abstenção com o facto de não ter estado presente na reunião anterior.  

O Prof. Doutor António Almeida apresentou justificação para a falta na reunião anterior e foi 

decidido que a mesma será incorporada na ata da presente reunião. 

 

3. Informações 

O Prof. Doutor Jorge Vítor informou que a Prof. Doutora Paula Martins apresentou escusa 

como membro do CE pelo facto de pertencer agora à direção da escola tendo sido substituída 

pelo Prof. Doutor Rui Silva ao qual foram dadas as boas-vindas. 

Foi apresentado um documento subscrito pelos alunos do Mestrado em Regulação e Avaliação 

do Medicamento e Produtos de Saúde (RAMPS) relativo a problemas que identificaram no 

funcionamento do mestrado. O aluno Francisco Sérgio apresentou alguns esclarecimentos sobre 

o documento. Foi entendimento dos Membros do Conselho de Escola que o mesmo deveria ser 

remetido à Coordenadora do curso do RAMPS e Conselho Pedagógico e Conselho Científico, 

como propôs o Sr. Presidente do Conselho Científico e só depois discutido no Conselho de 

Escola, se necessário. 

4. Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano de Atividades para 2021  
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Foi dada a palavra à Diretora, Profª. Doutora Maria Beatriz da Silva Lima, tendo a mesma 

efetuada a apresentação do orçamento através do documento em formato powerpoint divulgado 

pelos membros do Conselho de Escola e também apresentado na Sessão Pública, cujos valores 

de referência foram anteriormente indicados. 

Na discussão que se seguiu a Prof. Doutora Ana Paula Leandro referiu que se observava uma 

mobilidade muito grande do pessoal não docente na FFUL e questionou se isso não seria um 

sinal de alerta. O Prof. Doutor Luís Constantino acrescentou que a mesma mobilidade não se 

observava nos docentes, mas que estes não tinham os instrumentos para a mobilidade dos não 

docentes. Referiu que provavelmente também existiria insatisfação entre os docentes. 

A Profª. Doutora Maria Beatriz da Silva Lima tomou a palavra e afirmou que era verdade haver 

muita mobilidade entre os não docentes, mas que alguns voltavam mais tarde à Faculdade. 

Quanto aos docentes confirmou que ela é a primeira a concordar com a insatisfação de muitos 

docentes e que estava a fazer os possíveis para descongelar na prática as carreiras dos docentes 

da escola. 

O Prof. Doutor José de Azevedo Pereira perguntou à diretora o que poderia fazer para 

pressionar mais verbas a nível da Reitoria e a mesma respondeu que estava a fazer o possível. 

O Presidente do Conselho e Escola sugeriu que para o próximo ano a discussão do orçamento 

fosse antecipada não se estar a discutir o orçamento tão tardiamente. 

O orçamento foi aprovado por maioria com 11 votos favoráveis, um voto contra do Prof Jorge 

Vítor e uma abstenção do Prof. Doutor José Azevedo Pereira. O Prof. Doutor Jorge Vítor 

apresentará declaração de voto 

 

5. Apresentação, discussão e votação das alterações ao Regimento do Conselho de Escola. 

O Prof. Doutor Jorge Vítor fez a apresentação do ponto 5, cujo documento de suporte fora 

antecipadamente enviado. As alterações ao Regimento aprovadas com 11 votos a favor e uma 

abstenção. A Profª. Doutora Ana Paula Leandro não votou o mesmo por se ter de ausentar da 

reunião. 

 

6. O Estado da Escola 

 

Quanto ao “Estado da Escola”, foram apresentados pelos Prof. Doutor Jorge Vítor 5 temas para 

reflexão da Diretora.  

1 - Economia: A escola gasta demasiada água e energia e há muito desperdício. É necessário 

consciencializar todos, alunos, docentes e funcionários disso e tomar algumas medidas simples, 
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por exemplo encarregar as funcionárias da limpeza de apagarem as luzes quando terminam a 

limpeza das salas. 

 2 - Espírito de colaboração: os serviços têm que colaborar com os docentes e não levantarem 

obstáculos. Exemplo: o CC determina um júri de provas, mas os serviços recusam-se a enviar 

os documentos aos elementos do júri enquanto o edital não está feito. 

 3 - Manutenção e renovação de equipamentos: deu o exemplo que no laboratório onde leciona 

os estores estão a cair, só há muitos avariados, incluindo os equipamentos de ar condicionado. 

 4 - Segurança: não se conhecem prioridades para resolver os graves problemas de segurança de 

vários dos nossos edifícios. 

 5 - Comissão de Avaliação Interna. Implementar urgentemente a Comissão de Avaliação 

Interna (Artigo 22º dos estatutos da FF). 

 

Não se tendo pronunciado sobre todos os temas por serem para reflexão nesta fase, a Diretora 

abordou aquilo que entendeu serem as dificuldades financeiras da Faculdade. Mencionou que se 

tratava de um mandato difícil, com meios financeiros insuficientes e que era premente acabar a 

construção do novo edifício e equipá-lo.  

Abordou ainda as questões de segurança dos edifícios da Faculdade, e a necessidade fazer 

poupanças de água, procurar como alternativa a possibilidade de fazer um furo para a rega do 

jardim e que todos sem exceção, seriam chamados a efetuar poupanças da eletricidade.  

 

Não havendo mais informações ou outros assuntos a tratar, a reunião terminou às 14 horas e 

dela foi exarada a presente ata e que será assinada pelo secretário Prof. Doutor Luís Constantino 

e pelo Presidente, Dr. Paulo Cleto Duarte. 

_____________________________________________________________________________ 

(Luis Filipe Vicente Constantino - Prof. Auxiliar) 

_____________________________________________________________________________ 

(Paulo Jorge Cleto Duarte) 
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