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FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Assembleia
Quadriénio de 2009-2013
Acta número 15

No dia 24 de outubro de 2012, pelas 10 horas, reuniu a Assembleia da Faculdade, no Salão
Nobre da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da criação da associação sem fins lucrativos, “FARM-ID- Associação da
Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento” (nos termos da alínea
b) do n°2 do art° 20° dos Estatutos da FFUL);
3. Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos.
Estiveram presentes os seguintes membros:
Docentes e Investigadores:
José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático;
José António Frazão Moniz Pereira, Professor Catedrático;
Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, Professor Catedrático;
Rui Ferreira Alves Moreira, Professor Catedrático;
José Miguel Azevedo Pereira, Professor Auxiliar;
Ana Paula Costa dos Santos Peralta Leandro, Professora Auxiliar.
Helena Margarida de Oliveira M. Ribeiro, Professora Auxiliar
Maria da Graça T. R. Soveral Rodrigues, Professora Associada com Agregação
Rui Manuel Amaro Pinto, Professor Auxiliar
Estudantes:
Ricardo Miguel Xavier Pouca-Roupa
Maria Coelho Duarte Militão
Não Docentes e Não Investigadores:
Maria Isabel Barbosa de Campos
Não estiveram presentes os membros externos Dra Maria de Belém Roseira Martins Coelho
Henriques de Pina e Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro que justificaram
antecipadamente a ausência e a discente Rita Maria Caldeira Melancia Moura Rodrigues.

Esteve ainda presente a Diretora da FFUL, Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque Fonseca
e Castro, Professora Catedrática.

/
No ponto 1 da ordem de trabalhos

-

“Informações”

—

a Diretora, Prof. Matilde Fonseca e

Castro, deu conhecimento do conjunto de diligências que efetuou junto dos Ministérios das
Finanças, da Educação e Ciência e da Saúde solicitando a autorização da aplicação dos saldos
na Despesa, nomeadamente para os gastos da entidade patronal para com a CGA relativo aos
seus colaboradores, para os encargos para superar os graves problemas das instalações elétricas
dos edifícios A, E, F e G e da recuperação do Lab. 109, bem como dos projetos de investigação
em curso, sob pena de devolução dos saldos às entidades financiadoras desses projetos e ainda
para a inscrição das dotações de despesa dos protocolos assinados com o INFARMED. Referiu
ainda que está em curso a preparação do protocolo de colaboração com o IAPMEI sobre a
contribuição da Faculdade para os gastos gerais daquela instituição relativos aos espaços
ocupados pela UNFAB do Departamento de Farmácia Galénica e Tecnologia Farmacêutica no
Edifício do Campus do Lumiar. Informou ainda ter recebido do SPUL uma proposta para ajudar
a superar as dificuldades da falta de pessoal para implementação do GPI.
O Prof. Rogério Gaspar fez referência ao processo da fusão da UL e da UTL. Alertou ainda
para o facto de o Governo ter já tomado claro que pretende terminar com a autonomia
financeira das unidades orgânicas nas únicas três Universidades onde esse estatuto permanece
(Universidade de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa),
devendo esse processo ser efetivado através da alteração cirúrgica do RJIES que o Governo
pretende submeter Assembleia da República.
No ponto 2 da ordem de trabalhos “Aprovação da criação da associação sem fins lucrativos,
‘FARM-ID- Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento
(nos termos da alínea b) do n°2 do ar!” 20” dos Estatutos da FFUL)” a questão foi discutida
com a intervenção dos diversos membros nomeadamente os Professores Rui Moreira, Moniz
Pereira, Rogério Gaspar, José Cabrita, Rui Pinto e da Diretora, Prof’ Matilde Fonseca e Castro
que esclareceu as questões colocadas. Após ampla discussão foi submetida a votação a proposta
seguinte:
1. Aprovar a criação da associação sem fins lucrativos, “FARM-ID- Associação da
Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento
2. Mandatar a Diretora da FFUL, Prof’ Matilde Fonseca e Castro, para promover a revisão
dos estatutos daquela Associação de forma a assegurar a sua adequação jurídica e de
orientação política e estratégica.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

No ponto 3 da ordem de trabalhos “Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos” foi
incluída a proposta anexa de alteração dos estatutos da Faculdade proveniente da Diretora que,
no essencial, introduz a criação do Conselho Interdisciplinar da Faculdade e que é colocada à
discussão pública na Faculdade, a partir desta data, durante o prazo de 30 dias, nos termos da
alínea a) do n°2 e n°3 do art° 49° dos Estatutos da Faculdade, aprovado por Despacho Reitoral
n°4646/2009, de 30 de janeiro de 2009 e publicado em 6 de fevereiro de 2009.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 12h00 e dela foi exarada a
presente ata que depois de aprovada será assinada pelo Presidente da Assembleia.
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(Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)

