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Ata n.º 7/2022
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, teve início a
reunião extraordinária do Conselho Científico, na sala 3.1.05, edifício C3.
Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Científico, Ana Simões, Alexandre Andrade,
Alysson Bessani, Cátia Pesquita, Conceição Freitas, Filomena Magalhães, Helena Mouriño, João
Telhada, Joaquim Dias, Jorge Palmeirim, José Afonso, José Lino Costa, José Rebordão, Manuel
Monteiro Marques, Miguel Constantino, Nuno Araújo, Pedro Miranda, Ricardo Melo, Ricardo Trigo e
Rui Malhó.
Nos termos do número dois do artigo sexagésimo quarto dos estatutos da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, esteve presente, sem direito a voto, o Diretor, Professor Luís Carriço.
Foram justificadas as ausências dos Professores Manuel Minas da Piedade, Vasco Vasconcelos,
Fernando Antunes, Margarida Amaral e Cristina Máguas.
A reunião foi presidida pelo Professor Pedro Miranda, por aplicação do número dois do artigo vigésimo
segundo do Código do Procedimento Administrativo.

Ordem de Trabalhos
1. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente (n.º 2 do art.º 59.º dos estatutos da FCUL)

O Professor Pedro Miranda, referiu, manifestando a sua concordância, a mensagem enviada pela
Professora Margarida Amaral aos membros deste Conselho, na qual expressou ser pertinente que
os membros que pretendem candidatar-se à presidência do órgão sejam ouvidos antes de se
proceder à eleição. Nesse sentido, o Professor Pedro Miranda propôs que os membros do Conselho
que pretendam candidatar-se manifestem essa intenção através de uma carta na qual exponham
resumidamente as suas ideias sobre o funcionamento deste órgão de governo. Concluiu dizendo
que a referida carta deve ser apresentada até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da
próxima sexta-feira, ficando desde já convocada uma reunião extraordinária para a próxima
segunda-feira, dia onze de abril, às nove horas.
O Professor Pedro Miranda informou que convidou o Professor Luís Carriço para estar presente
nesta reunião, dando-lhe a palavra a fim de expressar a sua opinião, enquanto Presidente cessante

deste órgão, sobre o que considera ser o desempenho deste cargo e deste órgão no funcionamento
da Escola.
O Professor Luís Carriço agradeceu o convite para estar presente na reunião e teceu breves
comentários informando que o futuro Presidente do Conselho Científico terá um gabinete junto da
Direção, de modo a permitir uma interação permanente entre os dois órgãos de governo que, em
sua opinião, é fundamental.
2. Eleição do Secretário (n.º 1 do art.º 21.º do Código do Procedimento Administrativo)

Em cumprimento do estabelecido no número um do artigo vigésimo primeiro do Código do
Procedimento Administrativo, que determina a eleição de um secretário para os órgãos colegiais
da Administração Pública, os membros do Conselho elegeram por unanimidade o Professor Nuno
Miguel Azevedo Machado Araújo para Secretário do Conselho Científico.
3. Informações e outros assuntos

O Professor Pedro Miranda referiu a necessidade premente de se elaborar um regimento para o
funcionamento do Conselho Científico e informou que este assunto será abordado em próximas
reuniões deste Conselho.
Deu-se por finda a presente reunião pelas dez horas e dez 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.

