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Secretário

Ata n.º 9/2022
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, teve início
a reunião do Conselho Científico, na sala 3.1.05, edifício C3.
Estiveram presentes os membros do Conselho Científico, conforme lista de presenças assinada e
apensa à presente minuta de ata.
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 Miguel Constantino, Jorge Palmeirim e Ana Simões.

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

A Professora Margarida Amaral solicitou o registo em ata do facto de ter questionado sobre a forma
de delegar o seu voto, pelo que foi introduzido no ponto dois da ata número oito, o parágrafo a
seguir transcrito:
«Em virtude da impossibilidade de estar presente na reunião, a Professora Margarida Amaral
questionou sobre a forma de delegar o seu voto, tendo sido informada que o número três do artigo
nonagésimo dos estatutos estabelece que não são admitidos votos por procuração ou
correspondência.»
Após a introdução do referido parágrafo a ata número oito de dois mil e vinte e dois foi aprovada
por unanimidade.
2. Eleição do Vice-Presidente

Na sequência da deliberação tomada na reunião anterior, a Professora Conceição Freitas propôs o
nome do Professor Manuel Monteiro Marques para Vice-Presidente deste Conselho. Assim, em

cumprimento do estabelecido no número um do artigo nonagésimo dos estatutos da Faculdade,
procedeu-se à votação por sufrágio pessoal e secreto, tendo sido obtidos os seguintes resultados:
Votos favoráveis – vinte e um
Votos em branco – um
O Professor Manuel Monteiro Marques foi eleito para Vice-Presidente do Conselho Científico.
3. Propostas de contratação e renovação de contratos

a) A proposta de renovação do contrato do Doutor Rui Alberto Serra Ribeiro dos Santos, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo de colaboração voluntária, pelo período de doze meses,
para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de renovação do contrato do Doutor Ricardo Santos Ramalho, como Professor
Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Geologia, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação do contrato da Doutora Luísa Maria Ferreira Romão Loison, como
Professora Associada Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze
meses, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
d) a proposta de renovação do contrato do Doutor Peter Jordan, como Professor Associado
Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por unanimidade;
e) a proposta de renovação do contrato da Doutora Mafalda Vieira da Rocha Peixoto e Bourbon de
Sampaio Pimentel, como Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária,
pelo período de doze meses, para o Departamento de Química e Bioquímica, foi aprovada por
unanimidade;
f) a proposta de contratação da Doutora Carla Sofia Gonçalves Pereira Queirós, como
Investigadora Auxiliar Convidada, primeiro escalão, sem dedicação exclusiva, pelo período de
onze meses, no âmbito do projeto IPaintS, para o Centro de Química Estrutural, foi aprovada
por unanimidade.
4. Proposta de júri para abertura de concursos para contratação de Investigadores, no âmbito do

Concurso Estímulo ao Emprego Científico – Institucional 2021
a) A proposta de júri para o procedimento concursal para contratação de um Investigador Auxiliar,
para o Instituto Dom Luiz, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de júri para o procedimento concursal para contratação de um Investigador Principal,
para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade dos membros com
direito a voto.
A Professora Margarida Amaral solicitou que numa próxima reunião seja discutida a necessidade
de constar em atas dos concursos para contratação de docentes a existência de potenciais conflitos
de interesse dos membros dos júris.
5. Aprovação de Editais para abertura de procedimentos concursais no âmbito da aplicação do

Decreto-Lei n.º 112/2021, de 14 de dezembro
a) A proposta de Edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Biologia Animal, na área da Biologia Marinha, foi aprovada por unanimidade
dos membros com direito a voto;

b) a proposta de Edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Biologia Animal, na área de Ecologia, foi aprovada por unanimidade dos
membros com direito a voto;
c) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Biologia Animal, na área de Fisiologia e Biologia do Desenvolvimento, foi
aprovada por unanimidade dos membros com direito a voto;
d) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Catedrático para o
Departamento de Biologia Animal, na área da Biologia Evolutiva, foi aprovada por unanimidade
dos membros com direito a voto;
e) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Catedrático para o
Departamento de Biologia Animal, na área de Ecologia foi aprovado por unanimidade dos
membros com direito a voto;
f) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Catedrático para o
Departamento de Biologia Animal, na área de Fisiologia e Biologia do Desenvolvimento, foi
aprovada por unanimidade dos membros com direito a voto;
g) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, na área da Energia, foi aprovada
por unanimidade dos membros com direito a voto;
h) A proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, na área de Geofísica, ou
Oceanografia Física, ou Engenharia Geográfica, foi aprovada por unanimidade dos membros
com direito a voto;
i) a proposta de edital para abertura de concurso de promoção para Professor Associado para o
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, na área de Geoespacial e
Geofísica Oceanografia Física, ou Engenharia Geográfica, foi aprovada por unanimidade dos
membros com direito a voto.
6. Aprovação de Editais para abertura de procedimentos concursais para recrutamento de docentes

a) A proposta de edital para abertura de procedimento concursal para recrutamento de um
Professor Auxiliar para o Departamento de Biologia Vegetal foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de edital para abertura de procedimento concursal para recrutamento de um
Professor Catedrático para o Departamento de Física, foi aprovada por unanimidade dos
membros com direito a voto.
7. Composição do Conselho de Coordenação de Avaliação do Desempenho dos Docentes (CCADD)

A Professora Conceição Freitas começou por informar que o Professor Pedro Ré integrou o CCADD
na qualidade de Presidente do Conselho Pedagógico, cargo ao qual teve de renunciar em virtude
de ter sido eleito membro do Conselho de Escola. Acrescentou que, estando em curso a eleição do
Conselho Pedagógico, o respetivo Presidente passará a integrar este Conselho logo que seja eleito.
Conclui dizendo que, de acordo com o regulamento de avaliação, o CCADD tem três a cinco vogais
e que, a fim de se manter a representação da área científica, se propõe a manutenção do Professor
Pedro Ré no Conselho.
O Conselho Científico aprovou por unanimidade a manutenção do Professor Pedro Ré no Conselho
de Coordenação de Avaliação do Desempenho dos Docentes.

8. Pedido de licença sabática do Doutor Carlos Alberto Martins André

Nos termos constantes do manual de procedimentos relativo à concessão de licenças sabáticas, foi
submetido a pronúncia do Conselho Científico o pedido de licença sabática apresentado pelo
Professor Carlos André. A maioria dos membros considerou que o plano apresentado pelo docente
não cumpre as regras de instrução do processo constantes do referido manual de procedimentos,
nomeadamente, a identificação de forma clara e objetiva das atividades a desenvolver durante o
período da licença, e a incompatibilidade das mesmas com a manutenção do serviço docente.
O Conselho Científico aprovou por maioria, com quatro votos contra que seja solicitado ao
requerente a reformulação do plano de trabalhos para o período sabático.
9. Correção de declaração de voto constante da ata da reunião realizada em 16 de Março de 2022,

relativa à análise de recurso apresentado no âmbito da avaliação dos investigadores contratados
ao abrigo do DL57
O Conselho Científico deu o seu parecer favorável, por maioria, com duas abstenções, à correção
da declaração de voto apresentada pelo Professor Luís Gouveia na reunião de dezasseis de março
de dois mil e vinte e dois, que passa a ter a redação que a seguir se transcreve:
«Não vejo razão para discordar com o parecer da comissão de avaliação e assim voto contra a
renovação.
Cumprimentos, Luis Gouveia»
10. Informações e outros assuntos

A Professora Conceição Freitas informou:
─ que na sequência da solicitação da Reitoria e consequente pronúncia dos membros deste
Conselho sobre a classificação de editoras, foram indicadas para um subnível A+, as editoras:
Cambridge University Press, Wiley Blackwell e Academic Press;
─ que irá disponibilizar no documenta informação sobre todos os atos praticados ao abrigo da
delegação de competência do Conselho Científico na sua Presidente.

Deu-se por finda a presente reunião pelas onze horas e quarenta 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.

