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No dia 29 de julho de 2013, pelas 9h30, 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.

Revisão dos Estatutos da Faculdade;

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;
Doutor 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;
Nuno Filipe da Rocha Guerreiro de Oliveira, Professor Auxiliar.
Não Docentes e Não Investigadores:
Maria Isabel Barbosa de Campos
Não estiveram presentes os membros, D~ Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques
de Pina, Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro, Prof. Ana Paula Costa dos Santos Peralta
Leandro, Maria Coelho Duarte Militão, Rita Maria Caldeira Melancia Moura Rodrigues e
Ricardo Miguel Xavier Pouca-Roupa, tendo os três primeiros justificado antecipadamente as
ausências.

Esteve ainda presente a Diretora da FFUL, Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque Fonseca
e Castro, Professora Catedrática.
Foi aprovado por unanimidade dos presentes a ata da reunião de 2 de julho de 2013.

No ponto da ordem de trabalhos 1- Informações, o Presidente da Assembleia informou que o Prof.
Rogério Gaspar enviou uma carta de 24-7-20 13, dando conhecimento que ia integrar a equipa Reitoral
da Universidade de Lisboa como vice-Reitor e que pedia a cessação de membro da Assembleia, com
efeitos à data da tomada de posse (25 de Julho de 2013).
A assembleia aprovou por unanimidade dos presentes uma moção de reconhecimento relativo ao Prof.
Rogério Gaspar que se anexa.

Seguidamente entrou-se no ponto da ordem de trabalhos 2- Revisão dos Estatutos da Faculdade”.
Quanto à este ponto há a referir que o documento aprovado na última reunião esteve à discussão pública
de 4 a 25 de Julho e não recebeu qualquer comentário ou proposta. Posta à votação a alteração dos
Estatutos da Faculdade foi aprovada por unanimidade dos presentes.
No ponto 3- Outros assuntos a incluir na ordem de trabalhos foi introduzido o assunto Aprovação do
calendário para a eleição dos membros do Conselho da Faculdade, cujos processo de eleição dos
diversos órgãos da Faculdade, após homologação da revisão dos estatutos, deve estar concluído em
Outubro de 2013.

O presidente da Assembleia apresentou a proposta anexa para marcação da eleição dos membros do
conselho da FFUL para o dia 25 de Outubro de 2013, tendo merecido a aprovação por unanimidade dos
presentes, devendo ser remetida para a Diretora para que a referida data seja fixada.

Seguidamente a Diretora, Doutora Matilde da Luz dos Santos Duque Fonseca e Castro, Professora
Catedrática, prestou as seguintes informações:
-

As dotações do Orçamento de Estado da Faculdade para remunerações de pessoal sofreram mais uma

cativação de 2,5%, nos termos da alínea alínea a) do art° 3° da lei 5 1/2013, de 24 de Julho, no valor de
138.281, 15€ o que vai causar dificuldades acrescidas à Faculdade.
-

Vai ser hoje votada na Assembleia da República a proposta legislativa para contemplar as 40 horas de

serviço, pelo que, no início do próximo ano lectivo os horários de trabalho devem ser ajustados.
-

Vai começar hoje a instalação do estaleiro para substituição do telhado do edifício D, cuja obra se vai

iniciar em 5 de Agosto.
-

A negociação de manutenção dos espaços do Campus do Lumiar está neste momento num impasse

face a substituição dos membros do Governo.
-

A libertação dos corredores do Pavilhão F, condição necessária para as obras que aí vão decorrer, estão

praticamente efectuadas.
-

Seguidamente foi dada indicação dos projectos em análise relativamente aos edifícios da FFUL. Neste

contexto o Prof. Rui Moreira alertou para a diminuição das áreas com a desactivação do Edifício F e
para a necessária garantia de qualidade dos Laboratórios caso o novo projecto seja implementado.

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião terminou cerca das 10h40 e dela foi exarada a
presente ata que foi aprovada em minuta por unanimidade dos presentes e que será assinada pelo
Presidente da Assembleia.

y~/

(Doutor José Joaquim Costa Cabrita da Silva, Professor Catedrático)

