Ata n.º 15/2020
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, teve
início a reunião do Conselho Científico que, no âmbito das disposições legais constantes no número
um do artigo quinto da Lei número um-A/dois mil e vinte, de dezanove de março, se realizou por
videoconferência.
Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Científico, Professores Luís Carriço, Pedro
Miranda, Lisete Sousa, Alexandre Andrade, César Andrade, Cristina Branquinho, Cristina Máguas,
Fernando Santos, Fernando Silva, Isabel Fraga Alves, João Telhada, José Afonso, José Lino Costa, José
Rebordão, Luís Gouveia, Manuel Minas da Piedade, Margarida Amaral, Margarida Telo da Gama, Nuno
Neves, Ricardo Melo, Ricardo Trigo, Rui Malhó, Teresa Faria e Vasco Vasconcelos.
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Professores Fernanda Oliveira, Hugo
Miranda, Jorge Maia Alves, Margarida Santos Reis e Pedro Almeida; e os Presidentes de Departamento,
Professores Solveig Thorsteinsdottir (DBA), João Serra (DEGGE), Eugénia Captivo (DEIO) e Conceição
Freitas (DG).

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

A ata número catorze de dois mil e vinte, foi aprovada por unanimidade.
2. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de contratação do Doutor Paulo Romeu Seabra Gordo, como Investigador Auxiliar
Convidado a dezasseis por cento pelo período de doze meses, para o Departamento de Física,
foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de contratação da Doutora Sílvia Catarina Peixeira Carvalho, como Investigadora
Auxiliar Convidada, primeiro escalão, sem dedicação exclusiva, pelo período de dezoito meses,
para o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de contratação da Doutora Eunice Isabel Ganhão Carrasquinha Trigueirão, como
Professora Auxiliar Convidada a cem por cento, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Estatística e Investigação Operacional, foi aprovada por unanimidade;
d) a proposta de contratação da Doutora Maria Teresa Albuquerque Santos Faria Pais, como
Professora Auxiliar Convidada a trinta e cinco por cento, pelo período de seis meses, para o
Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
e) a proposta de contratação do Doutor Miguel Vargas Vitorino, como Professor Auxiliar Convidado
a sessenta por cento, pelo período de doze meses, para o Departamento de Física, foi aprovada
por unanimidade.
3. Avaliação do período experimental – nomeação dos relatores e da comissão prevista no n.º 4 do

Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho D/87/2016
Foram submetidas ao Conselho Científico propostas de nomeação de relatores e da comissão
prevista no número quatro do Despacho D/22/204, republicado através do Despacho D/87/2016,
relativos à avaliação do período experimental na categoria de professor auxiliar, dos Doutores Nuno
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Araújo, do Departamento de Física; José Lino Costa, do Departamento de Biologia Animal, e Célia
Miguel, do Departamento de Biologia Vegetal.
a) o Conselho Científico nomeou por unanimidade dos membros com direito a voto os Professores
Margarida Maria Telo do Gama, do Departamento de Física; e João Manuel Borregana Lopes dos
Santos, do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, para emitirem parecer sobre o relatório apresentado pelo Doutor Nuno Miguel Azevedo
Machado de Araújo; e nomeou por unanimidade os Professores João Manuel Almeida Serra,
Ana Cristina Neves dos Santos Azerêdo e Ana Isabel Araújo Simões, para integrar a comissão
prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho
D/86/2016;
b) o Conselho Científico nomeou por unanimidade dos membros com direito a voto os Professores
Pedro Miguel Alfaia Barcia Ré, do Departamento de Biologia Animal; e Kharim Erzini, da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, para emitirem parecer sobre o
relatório apresentado pelo Doutor José Lino Vieira de Oliveira Costa; e nomeou por unanimidade
dos membros com direito a voto os Professores Maria Teresa de Lemos Monteiro Fernandes,
Maria Teresa dos Santos Hall Agorreta de Alpuim e António Joaquim Rosa Amorim Barbosa, para
integrar a comissão prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado através do
Despacho D/86/2016;
c) o Conselho Científico nomeou por unanimidade os Professores José Manuel Gonçalves Barroso,
do Departamento de Biologia Vegetal; e Maria da Conceição Lopes Vieira dos Santos, do
Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, para emitirem
parecer sobre o relatório apresentado pela Doutora Célia Maria Romba Rodrigues Miguel; e
nomeou por unanimidade os Professores Gracinda Maria dos Santos Gomes Moreira da Cunha,
Maria Eugénia Vasconcelos Captivo e António Manuel Nunes Mateus, para integrar a comissão
prevista no número quatro do Despacho D/22/2014, republicado através do Despacho
D/86/2016.
4. Pedido de licença sabática do Professor João Manuel Pires da Silva

Nos termos do estabelecido no manual de procedimentos relativo à concessão de licenças
sabáticas, foi submetido a pronúncia deste Conselho o pedido de licença sabática apresentado pelo
Professor João Manuel Pires da Silva, do Departamento de Química Bioquímica, que, submetido a
votação, mereceu parecer favorável por maioria de votos, com duas abstenções.
Alguns membros do Conselho, embora tenham dado o seu parecer favorável ao período sabático
requerido, tendo em consideração os resultados obtidos aquando do período sabático anterior,
observaram que o plano de trabalhos submetido poderia ser um pouco mais ambicioso.
5. Apreciação de relatório referente ao período de licença sabática da Professora Maria José Neto

Antunes Villa de Brito
Conforme estabelecido no manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas, foi
submetido a pronúncia deste Conselho o relatório de licença sabática apresentado pela Professora
Maria José Neto Antunes Villa de Brito, do Departamento de Química e Bioquímica, tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade.
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6. Propostas de abertura de vagas de Professor Associado

O Professor Luís Carriço informou que a Direção recebeu propostas de abertura de concursos
internacionais para professor associado dos Departamentos de Engenharia Geográfica, Geofísica e
Energia; Física; e Informática. Alguns Presidentes de Departamento solicitaram algum tempo extra
para enviarem à Direção propostas para abertura de concursos de professor associado ou
catedrático. Finalmente, a Direção apresentou ainda a este Conselho uma proposta de abertura de
um concurso de professor Associado para o Departamento de Biologia Animal.
Seguiu-se um período de discussão e troca de opiniões sobre os critérios adotados para a escolha
das áreas e domínios específicos, em particular no que diz respeito ao concurso proposto para o
Departamento de Biologia Animal.
7. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que decorrerá esta tarde, pelas dezasseis horas, a audição do
Diretor pelo Conselho de Escola, para apresentação do Relatório de Atividades de dois mil e vinte
e do Plano para dois mil e vinte e um. Informou, ainda, que o Doutor Henrique Leitão apresentou o
seu pedido de demissão do Conselho Científico.
O Professor Luís Carriço felicitou os coordenadores das unidades de investigação pelas
apresentações feitas na candidatura a Laboratório Associado.
Deu-se por finda a presente reunião pelas doze horas e trinta e cinco minutos, tendo sido lavrada a
presente ata que será assinada, após leitura e aprovação, nos termos prescritos no artigo trigésimo
quarto do Código do Procedimento Administrativo.
O Presidente
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