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FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Assembleia
Quadriénio de 2009-2013
Ata número 16

No dia 6 de março de 2013, pelas 9h:30, 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. Apresentação, discussão do Orçamento de 2013 e do Plano de Atividades de 2013;
3. Proposta de alteração dos Estatutos da FFIJL: projeto n°1/20 12;
4. Proposta de Regulamento dos Serviços;
5.

Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos.

Estiveram presentes os seguintes membros:
Docentes e Investigadores:
José Joaquim Costa Cabrita da Silva, 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:
Rita Maria Caldeira Melancia Moura Rodrigues
Maria Coelho Duarte Militão
Não Docentes e Não Investigadores:
Maria Isabel Barbosa de Campos
Não estiveram presentes os membros Prof. Doutor José António Frazão Moniz Pereira que
justificou antecipadamente a ausência e o discente Ricardo Miguel Xavier Pouca-Roupa.
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 Sra. Diretora, Prof. Matilde Fonseca e

Castro, deu conhecimento da existência de contactos entre as Faculdades de Farmácia, de
Medicina,

Medicina

Veterinária,

ISEG

e

IST

visando

estabelecer

um

consórcio

interuniversitário para avaliação de tecnologias de saúde.
Deu ainda conhecimento de que os Estatutos da nova “Universidade de Lisboa” estão em
consulta pública até 20 de Março e que já tinha sido efectuado o Registo Notarial da FARM

—

ID, associação sem fins lucrativos da FFUL.

No ponto 2 “Apresentação, discussão do Orçamento de 2013 e do Plano de Atividades de
2013” a Sra. Diretora, Prof. Matilde Castro apresentou o Orçamento da FFUL salientando as
dificuldades financeiras que a Faculdade atravessa, face à redução da dotação orçamental e das
receitas próprias, quer devido ao menor número de estudantes em pós-graduação quer à maior
proporção de alunos com pagamento de propinas em atraso. Nesse contexto, a Sra. Diretora
referiu as medidas adoptadas no sentido de assegurar uma gestão rigorosa, nomeadamente no
que se refere à disponibilização de verbas aos Departamentos.
Seguidamente apresentou o Plano de Actividades referindo como opções estratégicas:
-

Reforço do Papel dos Departamentos;

-

Reforço à investigação e seu Financiamento;

-

Reforço ao Ensino;

-

Reorganização dos Serviços Administrativos da FFUL;

-

Reorganização dos Serviços à Comunidade;

-

Internacionalização e Cooperação Cultural, Científica e Tecnológica.

Ao referir-se às instalações da Faculdade a Sra. Diretora apresentou algumas fotografias dos
diversos edifícios da FFUL que evidenciaram a ausência de condições mínimas de segurança
que colocam em grande risco pessoas e bens, informando que estava a ser ultimado um relatório
para ser enviado ao Sr. Reitor.
A Dra Maria de Belém chamou a atenção para a urgência em relatar as precárias condições de
segurança e salubridade em que se encontra a FFUL aos responsáveis políticos que a tutelam,
nomeadamente ao Sr. Reitor, Sr. Ministro da Educação e Ciência, Sr. Ministro das Finanças.
Sugeriu ainda que a FFUL convidasse o Grupo Parlamentar do Ensino para visitar a FFUL a
fim de que se inteirasse da gravidade do problema.
O Dr. João Cordeiro enfatizou a necessidade de apostar claramente na internacionalização para
o que é indispensável eliminar lacunas estruturais existentes que comprometem a
competitividade no acesso a financiamento externo.
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Após alguns esclarecimentos adicionais foi colocado à votação o Orçamento e o Plano de
Atividades de 2013 apresentado pela Sra. Diretora, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.
No ponto 3 da ordem de trabalhos “Proposta de alteração dos Estatutos da FFUL: projeto
n°1/2012” o Presidente da Assembleia, Prof. José Cabrita apresentou a referida proposta (anexo
2) que consubstancia na inclusão do artigo 46° do Conselho de Coordenação de Departamentos
no Estatuto da Faculdade, obrigando a ainda a alteração da numeração dos artigos seguintes e a
inclusão deste conselho no art° 14°, o qual indica os órgãos da FFUL.
Foi ainda referido que foram recebidos dois pedidos de esclarecimento. Um deles pela Dra.
Isabel Campos, que entretanto fora esclarecida e retirou o pedido e outro pelo Dr. Cláudio
Correia sobre a integração do Secretário Coordenador no Conselho de Coordenação de
Departamentos. A Sra. Diretora e o Prof Rogério Gaspar apresentaram argumentos justificando
a não inclusão do Secretário Coordenador naquele Órgão que foram aceites pela Assembleia da
Faculdade.
Após os esclarecimentos a Proposta de alteração dos Estatutos da FFUL foi submetido à
votação tendo sido aprovada por unanimidade.

No ponto 4 da Ordem de trabalhos foi apresentado a “Proposta de Regulamento dos Serviços”,
pela Sra. Diretora (anexo 3) que justificou a alteração da estrutura dos serviços por permitirem
uma redução de custos e serem mais flexíveis.
O Dr. João Cordeiro referiu a oportunidade de alterar as estrutura dos serviços deveria ser
aproveitada para integrar no novo organograma serviços que ajudassem a colmatar lacunas já
identificadas, nomeadamente as relações internacionais, o financiamento comunitário e gestão
de patentes.
Em representação do pessoal não docente e não investigador, a Dr3. Isabel Campos apresentou
duas questões, a primeira referente à existência de um Gabinete de Estudos Pós-Graduados e a
competência atribuída à Área Académica, a segundo referente à possível integração do Núcleo
de RH e Gestão Documental na Área Financeira e Patrimonial e não na Área Académica.
O Prof. Rogério Gaspar fez alguns esclarecimentos sobre o Gabinete dos Estudos pós
graduados. Registaram-se outras intervenções, nomeadamente do Prof. Doutor Rui Pinto, do
Prof. José Miguel Pereira e da Prof. Ana Paula Leandro que apresentaram as suas opiniões
sobre o assunto.

Prestados os esclarecimentos solicitados, a proposta foi submetida à votação tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes, com exceção da D? Maria de Belém e da Pro?
Helena Ribeiro que minutos antes se tinham ausentado devido a compromissos agendados.
No ponto 5 “Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos”, foi apresentado o Relatório de
Atividades de 2012 do Provedor do Estudante da Universidade de Lisboa, relatório que foi lido
na sua integra pelo Presidente da Assembleia, ProL Doutor José Cabrita.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 12h00 e dela foi exarada a
presente ata que foi aprovada em minuta pelos presentes (com exceção da D? Maria de Belém e
Prof. Doutora Helena Ribeiro) e que será assinada pelo Presidente da Assembleia.
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(Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)

